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Förord
När jag började på mitt examensarbete hösten 2007 hade jag tre mål 
med arbetet. Jag ville göra ett bra examensarbete vilket gärna fick bidra 
till en anställning på min nuvarande bostadsort. Jag ville även skriva ett 
utredande arbete och göra någonting nytt. I detta fokus ville jag 
undersöka problematiken kring planprocessens medborgardeltagande, 
rörande deltagande kontra effektivitet och om dessa mål står i 
motsatsförhållande till varandra. 

Erfarenhetsmässigt vet jag att ett grupparbete är som effektivast när 
deltagarna samarbetar med varandra, och har ett gemensamt mål 
framför ögonen. Därför är det intressant att undersöka om planeringen 
har några faktorer som kan bidra till att underlätta samarbetet för 
deltagarna i planprocessen. De faktorer jag väljer att undersöka i detta 
sammanhang är begreppen socialt kapital och olika tillitsbegrepp, 
främst systemtillit. 

Syftet med mitt examensarbete är att studera om och hur planprocessen 
påverkas av systemet, och dess relationer till medborgarna. Syftet är 
även att undersöka hur man kan genomföra en planprocess i en redan 
bebyggd miljö. Analysen gör jag utifrån medborgarprocessen i Södra 
Älvstranden. I den uppmärksammade processen har kommunen 
ansträngt sig för att engagera politiker, tjänstemän, förenings- och 
näringsliv samt medborgare kring ett stadsutvecklingsprojekt.

Dialogen bedrevs aktivt i 1,5 år. De många människor som engagerade 
sig, blev i större eller mindre omfattning delaktiga i processen, varefter 
processen utvärderades av Chalmers Tekniska högskola. Den aktiva 
medborgardialogen är idag avslutad, och för att kunna göra min analys 
har jag använt mig av material från Internet, och information via 
mailkontakt.

Jag vill börja med att tacka mina båda handledare Agneta Sundberg och 
Eva Öresjö för deras hjälp och stöd, både i programskedet och i 
utformningen av examensarbetet.

Jag vill även tacka Lennart Widén, Christer Wigerfelt och Knut 
Strömberg, för skickat material med förtydligande om 
medborgardialogen i Södra Älvstranden.

Därefter vill jag tacka alla de lärare och studiekamrater, som under 
utbildningens gång har bidragit till att jag har fått de kunskaper som jag 
har idag. För examensarbetet vill jag speciellt tacka min opponent 
Hanna Åsander, för sitt engagemang och sina kloka kommentarer, samt 
Maria Kromnow för bra support. 

Jag vill även tacka både min man, mina barn, föräldrar och 
svärföräldrar, samt alla andra släktingar och vänner som stöttat mig på 
vägen. 

Om jag har lyckats uppnå mina ambitioner kring Examensarbetet 
överlåter jag åt dig att besvara. Trevlig läsning.
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Sammanfattning
Bakgrunden till mitt Examensarbete är att jag som student på 
magisterprogrammet för fysisk planering skall göra ett examensarbete 
som motsvarar 30 hp i slutuppgift.

Mitt Examensarbete är ett utredande arbete av medborgardeltagandet 
inom fysisk planering. Syftet är att studera om och hur planprocessen 
påverkas av systemet, och dess relationer till medborgarna. Syftet är 
även att undersöka hur man kan genomföra en planprocess i en redan 
bebyggd miljö. Analysen visar att Södra Älvstranden som använt sig av 
ett ambitiöst upplagt medborgardeltagande, både innehåller faktorer 
som gynnar och missgynnar deltagarnas tillit till varandra och till 
systemet i sig.

Mitt examensarbete har följande uppdelning:

• En teoridel där jag beskriver medborgardeltagandets förutsättningar, 
med bland annat planeringsteori, plansystemet, PBL etc. samt några 
medborgerliga sociala aspekter såsom socialt kapital och systemtillit. 
I avsnittet har jag även en kortare beskrivning av Södra Älvstranden 
och gör en analys om hur tilliten har påverkats genom processen. 

• Analys. Här studerar jag hur systemtillit och socialt kapital såg ut 
innan processen startade, och hur det ser ut efteråt. Vad har varit bra 
och vad har varit mindre bra? Mina slutsatser.

• Rekommendationer utifrån mina slutsatser om hur 
medborgardeltagandet kan anordnas för att gynna tilliten inom 
plansystemet och mellan dess aktörer, samt Chalmers generella 
riktlinjer för ett lyckat medborgardeltagande.

• Diskussionsdel där jag diskuterar vad jag trodde att jag skulle uppnå 
med arbetet, och vad det egentligen kom att handla om. 

Målgruppen är en bred tjänstemannagrupp.
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Inledning
Bakgrunden till examensarbetet är att som student på 
magisterprogrammet för fysisk planering har jag som slutuppgift att 
göra ett examensarbete på 30 hp. Jag väljer att göra ett utredande arbete 
och vänder mig till dig som kan tänkas få i uppdrag att organisera ett 
medborgardeltagande.

Som fysisk planerare vet jag att både du och jag kan få i uppdrag att 
organisera ett medborgardeltagande, inom ramarna för den fysiska 
planeringen. Därför vill jag här belysa några faktorer som vi i så fall ha 
användning för i arbetet.

I medborgardeltagandet utgår vår profession från planprocessen, varför 
jag börjar med att undersöka inom vilka ramar och förutsättningar 
medborgardeltagandet bedrivs inom. Utgångspunkten är PBLs krav på 
medborgarinflytande. Efter uppstart upptäckte jag dock att de 
strukturella och organisatoriska förutsättningar som politiker, 
tjänstemän, näringsliv, föreningsliv och medborgare verkar inom även 
är väsentliga för hur planeringen och medborgardeltagandet kan 
organiseras. Därför redogör jag också för hur de organisatoriska 
förutsättningarna ser ut i medborgardeltagandet, och identifierar 
förutsättningarna för tilliten till plansystemet. 

I mitt examensarbete utgår jag vidare ifrån att om en grupp deltagare 
skall kunna uppnå ett från början uppsatt mål behöver de samarbeta och 
ha en gemensam vision för sitt arbete. Inom medborgarprocessen kan 
det finnas bättre eller sämre förutsättningar för detta samarbete. För vårt 
framtida arbetes skull vill jag att vi skall ha kunskap om eventuella 
faktorer som kan underlätta samarbetet. Kan systemtillit och socialt 
kapital vara en sådan faktor?

För att undersöka faktorerna beskriver jag planprocessen och 
medborgardeltagandet och hur livet i staden påverkar densamma. De 
aktörer som lever i, och utformar staden är i mångt och mycket samma 
personer, vilket gör att det kan finnas både stads och planeringsmässiga 
vinster att hämta. 

Problemformulering
Den person som får i uppdrag att organisera medborgarprocessen bidrar 
samtidigt till att utformarna ramarna, för processen. Vissa av 
medborgardeltagandets förutsättningar är klara från början, medan 
andra villkor är oklara. Till de förutsättningar som behöver klargöras i 
det specifika fallet är i vilken omfattning medborgardeltagandet skall 
bedrivas och vad engagemanget skall leda till. Det händer att 
planeraren får i uppdrag att organisera medborgardeltagandet.

Planprocessen skall leda fram till en framtagen plan på en möjlig 
bebyggelseutveckling, och medborgarna skall ha möjligheter att 
påverka planen. Medborgardeltagandet kan organiseras lite olika 
beroende på vilken typ av plan arbetet gäller, samt kommunens vidare 
intresse för medborgarinflytande. Frågan är hur medborgardeltagandet 
kan utformas för att medborgardeltagandets grundtanke skall infrias 
och inte blir tomma ord? 

Syfte
Syftet med mitt examensarbete är att studera om och hur planprocessen 
påverkas av systemet, och dess relationer till medborgarna. Syftet är 
även att undersöka hur man kan genomföra en planprocess i en redan 
bebyggd miljö.

Metod och avgränsning
I arbetet har jag använt mig av redan befintlig litteratur från internet och 
tryckta källor inom:
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• Olika former av medborgardeltagande
• Socialt kapital och systemtillit

I mitt examensarbete studerar jag den organisatoriska kontexten vilken 
medborgardeltagandet äger rum i, och hur den inverkar på 
systemtilliten. Staden och planområdet påverkas även av fler faktorer, 
varför jag i bakgrundsmaterialet beskriver inflytandet av andra aktörer, 
deras ansvar, demokratibegrepp samt lite planeringsteori. Jag väljer att 
studera planprocesser kring en redan bebyggd miljö, och avgränsar mig 
till att använda digital information om Södra Älvstranden som jag har 
hämtat mellan hösten 2007 och hösten 2008. 

I arbetet finns medborgardeltagandet i fokus, varför jag parallellt med 
examensarbetet väljer att delta i en kurs som handlar om 
medborgardeltagande inom fysisk planering. På så sätt får jag tillgång 
till kunskap om hur kommunerna idag använder och tillämpar olika 
former för medborgardeltagande. 

Utifrån mina litteraturstudier får jag tillgång till vissa verktyg och 
begrepp vilka jag senare använder i analysen av ett konkret projekt, 
Södra Älvstranden i Göteborg. Här utgår jag från det material som har 
blivit publicerat om Södra Älvstranden, och förstärker det med 
kontrollfrågor utifrån några kontaktpersoner. Jag gör sen en bedömning 
om hur det sociala kapitalet och systemtilliten såg ut när processen var 
igång, och vad det resulterade i.

Slutligen resulterar arbetet i att jag knyter samman mina verktyg med 
min analys av Södra Älvstranden. Därefter presenterar jag en 
sammanställning av råd för att få bra resultat av medborgardeltagandet, 
indirekt stödja systemtilliten samt skapa förutsättningar för en gynnsam 
utveckling av socialt kapital.

Metoddiskussion
Arbetssättet för examensarbetet har både sina fördelar och nackdelar. 
Mitt utgångsläge har varit att det är viktigt att lyfta fram att den 
bebyggda miljön ständigt förändras, likaså de faktorer som bidrar till 
utvecklingen. En kontinuerlig förändring medför svårigheter om att 
avgöra vad som är orsak och vad som är verkan till en viss utveckling. 
Socialt kapital och systemtillit skulle även kunna påverka 
medborgardeltagandet oavsett om faktorerna har skapas inom eller 
utanför planprocessen. 

En fördel med arbetssättet är att mycket litteratur finns som bekräftar 
att tillit och socialt kapital är viktiga faktorer både för stadens och den 
demokratiska utvecklingen. Samma faktorer bedömer jag även skulle 
kunna gynna samarbetet inom medborgardeltagandet. Perspektivet och 
satsningen på tillitens interagerande verkan, ser jag som en styrka i 
examensarbetet. Osäkerheterna skulle kunna minskas med ett annat 
perspektiv, vilket jag också bedömer att vinsterna skulle göra.

Alla fördelar har sina svagheter. En svaghet med arbetssättet är att 
mycket arbete med medborgardeltagande sker efter enskilda aktörers 
initiativ och värderingar − utifrån värderingar som sällan skrivs ut 
direkt i litteratur eller i policies. Värderingarna kan antingen vara för 
eller emot medborgardeltagandet, och successivt utarbetas till normer 
och influera arbetsplatsen. Således kan värderingarna indirekt påverka 
utformningen av medborgardeltagandet, varför även svårigheter 
uppkommer om att avgöra varför medborgardeltagandet hanteras som 
det gör.

I analysen har jag utgått från den information som finns på Internet, 
utifrån Chalmers analys över dialogen, och fått förtydligande kring för 
mig eventuella oklarheter av tre kontaktpersoner. Svagheten med 
förhållningssättet är att informationen som jag fått via Internet kan vara 
bristfällig, eller att relevant information kan ha blivit opublicerad eller 
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av annan anledning uteblivit. Jag har även utgått från Chalmers analys, 
och bedömer att den kan tillföra mycket kunskap till examensarbetet, 
då den rör både Södra Älvstranden och medborgarprocessen. Chalmers 
analys är utformad om och kring dialogen, men har inte berört 
begreppen tillit och socialt kapital i medborgarprocessen.

Läsanvisning
Mitt examensarbete har jag valt att dela upp på följande sätt:

1. Förutsättningar för medborgardeltagandet
1.1. Teoridel med strukturella förutsättningar för 

medborgardeltagandet. Till exempel; planförutsättningarna 
med PBL, planprocessen och kommunal organisation, 
demokratibegrepp och planeringsteori. 

1.2. Teoridel med medborgardeltagandets sociologiska 
förutsättningar, inklusive analysredskapen, vilken är upplagd 
kring socialt kapital och systemtillit och hur det kan 
appliceras i den fysiska planeringen.

1.3. Kort fallbeskrivning av Södra älvstranden.

2. Analys

2.1. Snabb återkoppling till analysförutsättningarna, och sedan en 
analys. Hur har tilliten påverkats i det ambitiöst upplagda 
medborgardeltagandet och hur har det bedrivits? Vad har 
varit bra och vad har varit mindre bra?

2.2. Mina slutsatser

3. Rekommendationer utifrån Chalmers generella riktlinjer och mina 
slutsatser utifrån analysen.

4. Slutdiskussion
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Del 1,

Förutsättningar för medborgardeltagande i fysisk 
planering
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Medborgardeltagandets 
strukturella 
förutsättningar
För att kunna utforma medborgardeltagandet i fysisk planering är du 
beroende av många olika faktorer. Ofta är det du som planerare som får 
i uppdrag att organisera medborgardeltagandet, men uppdraget kan 
även gå till andra aktörer. Några av de essentiella faktorer som är 
styrande för detta arbete är kommunens organisation, lagar, 
förordningar och samhällets kulturella förutsättningar, bland annat 
demokratin. 

Demokratin formar
Kommunens organisation är uppbyggd kring en representativ 
demokratimodell, där politikerna har den formella makten. Vilka som 
får uppdraget avgörs genom allmänna val var fjärde år. I kommunen tar 
politikerna besluten allt annat är undantag. För att metoden skall 
fungera tillfredsställande är det viktigt med en tät kommunikation 
mellan politiker och medborgare. Representativ demokrati är en 
indirekt styrelsemetod, och representanterna skall kunna röstas bort om 
de inte sköter sig. 

Medborgarnas engagemang och delaktighet blir i allmänhet endast 
vägledande och fungerar mer som inspiration för vidare beslut. 
Politikerna kan inom kommunens organisation delegera beslutsrätten i 
en specifik fråga till andra aktörer, som exempel "i denna fråga så 
kommer folkomröstningens resultat genomföras".

Direkt demokrati innebär att alla medborgare tillsammans fattar 
politiska beslut. Inom medborgardeltagandet kan direktdemokrati 

användas på olika sätt, även om någon form av majoritetsbeslut är 
vanligt. Därmed kan du i medborgardeltagandet göra avsteg från den 
representativa demokratimodellen, och öka beslutanderätten för andra 
aktörer − med förbehållet att politikerna tar det slutgiltiga beslutet om 
inget annat är beslutat. Medborgarnas inflytande i planprocessens kan 
alltså ske på två sätt, dvs. indirekt eller direkt. Skillnaden mellan direkt 
demokrati och representativ demokrati är framför allt hur aktiva 
medborgarna förväntas och uppmuntras vara. 

Båda demokratiformerna har sina fördelar och nackdelar. Fördelen med 
direkt demokrati är att människor då direkt kan föra fram sina 
synpunkter, utan risk för att företrädaren glömmer bort att ta upp 
frågan. Nackdelen med modellen är dock att om de aktiva deltagarna 
inte är representativa för befolkningen i stort, kan en befolkningsgrupp 
gynnas om andra grupper avstår från sin rätt att påverka processen. 
Erfarenheterna visar att de människor som oftast är engagerade i 
medborgardeltagandeprocessen är de rika, välorganiserade, 
välutbildade, välinformerade och de superaktiva (Henecke & Khan, 
2002; 26, Boverket, 1998). 

Den representativa demokratiformen har sin styrka i att de 
förtroendevalda har blivit valda utifrån vad medborgarna har bedömt är 
deras åsikter. Under gynnsamma förhållande motsvarar alltså 
representanternas åsikter även befolkningens uppfattning. En god och 
direkt kontakt mellan representanter och medborgare, gynnar 
demokratimodellen − medan en successiv differentierad åsiktstillväxt 
mellan parterna istället försvagar modellen.

I medborgardeltagandet kan du, dina kollegor och kommunens politiker 
om ni vill, göra avsteg från den renodlade representativa 
demokratimodellen. Samtidigt får andra aktörer en ökad beslutanderätt, 
medan det övergripande politiska ansvaret kvarstår. 
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De renodlade representativa modellerna och de mer 
medborgarorienterade demokratimodellerna inordnar sig alla inom den 
representativa demokratin, men deras tillgängliga utrymme för olika 
former av medborgarinflytande parallellt med den representativa 
demokratin varierar (Henecke & Khan, 2002; 13).
• Liberal demokrati − Utgår från och begränsar medborgarnas 

deltagande till att välja representanter - allt annat deltagande ses som 
mindre önskvärt - i större eller mindre omfattning (Henecke & Khan, 
2002; 11). 

• Deltagardemokrati − Deltagardemokratin menar att alla medborgare 
är kapabla till ett demokratiskt deltagare. Deltagardemokratin utgår 
från att medborgardeltagandet är av godo i ett demokratiskt 
beslutsfattande, vilket utvecklar demokratiska kvalitéer hos 
människor som:

• ömsesidig respekt
• tolerans mot oliktänkande
• lojalitet
• en känsla av gemensamt ansvar för att skapa det goda samhället 

och solidaritet (Henecke & Khan, 2002; 13). 
• Deliberativ demokrati − Målet är att alla parter dvs. politiker, 

tjänstemän och medborgare skall komma överens genom 
beslutsfattandet. Modellen betonar att diskussionen utgör det yttersta 
uttrycket för det demokratiska beslutsfattandet (Henecke & Khan, 
2002; 14).

Du och dina medarbetare har när ni utformar medborgardeltagandet 
möjlighet att använda er av någon eller några av dessa 
demokratimodeller. Det förhållningssätt som ni har, och den bedömning 
ni gör av hur mycket kunskap medborgarna kan tillföra planprocessen, 
avgör hur tidigt ni väljer att engagera medborgarna i samrådet. 

Montin belyser i “Moderna kommuner” hur viktigt det är att 
politikernas ställningstagande är förankrade i den lokala 
partiorganisationen, och att det finns möjlighet att utkräva ett politiskt 
ansvar. Därefter lyfter han fram att för att gynna den demokratiska 
processen behöver du även förse medborgarna med information om vad 
som händer (Montin, 2002).

Bild 1: Ett samarbete utgår från organisationen, parternas överenskommelser, 
lagar och demokratiska aspekter, samt sist men inte minst tilliten mellan 
aktörerna. Foto Annica C. Lindh
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Kommunens organisation ger struktur
I Sverige finns det totalt 289 kommuner som delvis har olika 
organisationer. Jag inriktar mitt intresseområde endast mot Göteborgs 
kommun och fysisk planering som en direkt följd av mitt 
analysområde. Varje kommun har ett kommunfullmäktige, med 
politiskt huvudansvar, en kommunstyrelse och nämnder av skilda slag. 
Kommunstyrelsen, utgör kommunens "samlingsregering" medan 
partifördelningen motsvarar relationen som finns i mandatfördelningen 
(Montin, 2002; 39).

Kommunens organisation är för dig, och ditt arbete en bakomliggande 
struktur, vilken kan vara mer eller mindre kan bli synlig. I Göteborg 
valde de 1989, att bygga upp sin nya organisation kring territoriellt 
avgränsade kommundelar, stadsdelsnämnder (se bilaga). Varje nämnd 
ansvarar för flera verksamheter, så länge verksamheterna är avgränsade 
till dess geografiska område i kommunen (Montin, 2002; 42). 
Organisationen är alltså anpassad för täta kontakter mellan de aktörer 
som befinner sig inom varje nämnd, medan kontakterna mellan aktörer 
som finns utanför eller mellan nämnderna är svagare organisatoriskt.

För fysisk planering har kommunen ett stort inflytande. 
Planlagstiftningen har sedan 1947 försett kommunerna med 
planmonopol, varför kommunen lagligen har i uppdrag att besluta om 
kommunens allt vidare bebyggelseförändring. Internationellt sett har 
Sveriges kommuner en relativt stark självständighet, vilket gör att dem 
till kraftfulla aktörer. Därför är det viktigt att besluten tillkommer i laga 
ordning för att bli giltiga − annars finns det möjlighet för en 
kommunmedlem överklaga beslutet (Montin, 2002). Kort sagt är det 
viktigt att planhandläggningen följer både plan- och bygglagen och 
planprocessens formella struktur för att bli giltiga. 

Som du vet är kommunerna dock ofta beroende av andra aktörer eller 
organisationer för att kunna uppfylla sina åtagande. Ett exempel är 
kommunens beroende av staten − eller för den skull externa 
exploatörer. Behovet av denna organisation eller aktör ökar i proportion 
till hur beroende till exempel kommunen, är av den andre aktörens 
resurser. Kommunen kan många gånger vinna på ett utökat samarbete 
med sin omgivning, om inte annat för att kommunen på så sätt skall bli 
mindre beroende av staten (Montin, 2002).

Bild 2: I medborgardeltagandet möter aktörerna varandra, där de har olika 
uppgifter och ansvarsområden.
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Sådana samarbeten bedrivs redan idag. Där möter olika aktörer från 
varierande kommuner, myndigheter och inom olika konstellationer 
varandra och samarbetar. Det finns även exempel där vissa aktörer från 
kommun, näringsliv, föreningsliv, intressegrupper och enskilda 
medborgare har utformat olika former av nätverk för sitt samarbete. 
Som du vet är det viktigt att om några förtroendevalda aktörer ingår i 
nätverken skall som alltid kravet på deras demokratiska legitimitet 
kunna uppfyllas. Besluten skall vidare vara förankrade i 
partiorganisationen och det skall gå att utkräva ett politiskt ansvar 
(Montin, 2002; 46, 60).

För dig och ditt arbete med medborgardeltagandet, är kommunens 
organisation en bakomliggande struktur vilken även påverkar 
plansystemets uppbyggnad och ditt arbete. Den kommunala 
organisationen visar att den har en fysisk kompetens att bedriva 
samarbeten mellan olika aktörer. För fysisk planering är plansystemet 
den organisation som utformar medborgardeltagandet och 
planprocessen. Formella beslut tar politikerna. 

Vilka är dina hållpunkter?
Planering börjar alltid med att det finns en vilja att göra en förändring i 
den obebyggda eller bebyggda miljön. I förändringsviljan ingår en idé 
och vissa förutsättningar för att uppnå målet. Genom planeringen utgår 
du från denna idé och gör ett program, vilken blir grundstommen för 
vidare detaljerad planering. Planprocessen börjar med ett initiativ till en 
planläggning och slutar rent operativt med att detaljplanen har antagits. 
Planprocessen sträcker sig emellertid rent tidsmässigt fram till att 
detaljplanen har vunnit laga kraft och har administrerats (Nacka 
kommun, 2008)

Eftersom staden ständigt är i en utvecklingsprocess, och kommunen har 
planmonopol, behöver kommunen och du som tjänsteman förbereda er 
för utvecklingen. Kommunen upprättar därför kontinuerligt, 
översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, samt 
fastighetsplaner, för att förenkla planläggningen och i förlängningen 
även bygglovsprocessen.

Planläggningens syfte är att skapa en övergripande 
bebyggelseutveckling som tar hänsyn till allmänna intressen, och 
successivt kan utvecklas i allt mer detaljerade planer. Handläggningen 
skall även skapa delaktighet, effektivitet (Boverket, 2004; 21) och 
legitimitet åt besluten.

Planförfarandet är intimt sammanlänkat med planhandläggandet. I 
planläggningen lägger du ut planen, medan du i planförfarandet går 
tillväga och beter dig på ett visst sätt för att kunna genomföra 
planläggningen. Allt detta gör du inom planprocessen, vilken är 
organiserad inom plansystemet.
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Lagarna leder dig framåt
De lagar som främst reglerar fysisk planering är plan och bygglagen, 
PBL, samt Miljöbalken, MB. PBL reglerar all mark- och 
vattenanvändning som på något sätt är kopplad till den byggda miljön. 
Genom hänsyn till människans fria vilja och en god 
samhällsutveckling, skall planeringen ur ett flertal generationers 
perspektiv främja en hållbar utveckling med jämlika och sociala 
levnadsförhållanden. Vidare visar PBL på vikten av att medborgare 
skall kunna påverka sin levnadsmiljö, varför det finns krav på 
medborgardeltagande genom samrådet (Riksdagen, 1987). 

Miljöbalkens grundtanke är att skapa, bidra och upprätthålla en hållbar 
utveckling där nuvarande och kommande generationer får en sund och 
hälsosam miljö. Förutsättningen är en insikt om att naturen har ett 
skyddsvärde, och att människans rätt även är förenat med ett ansvar 
(Riksdagen, 1998).

Fysisk samhällsplanering engagerar och har engagerat människor i 
långa tider, vilket har påverkat utformningen av många lagar. Många av 
dessa används inte dagligen av planerare, men påverkar planeringen 
direkt eller indirekt ändå.

Den vanligaste anledningen till att näringslivet, föreningslivet eller 
enskilda medborgare kontaktar kommunen i ett planärende, är att de 
vill ha ett bygglov, en ny plan, vill göra en nyetablering eller på annat 
sätt göra en förändring i den bebyggda miljön. När detta händer 
behöver ofta en lantmätare göra en ny- eller förändrad 
fastighetsbildning. Detta arbete förenklas med lagarna: 
fastighetsbildningslagen (FBL), fiskelagen (FiskeL), anläggningslagen 
(AL), kulturmiljölagen (KML), ledningslagen (LL), jordabalken 
(JB),lagen om byggande av järnväg (LBJ), väglagen (VägL), m.m. 
(Julstad, 2003)

1 kap, inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 
om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda 
människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer. Lag (1993:419).

5 § Vid prövning av frågor enligt denna lag skall både allmänna och enskilda 
intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet.

4 kap, översiktsplanen
3 § När förslag till översiktsplan eller till ändring av planen upprättas, skall 
kommunen samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som 
berörs av förslaget. De myndigheter samt de sammanslutningar och enskilda i 
övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. 
Lag (1995:1197).

4 § Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till 
insyn och påverkan. Under samrådet bör motiven till förslaget, planeringsunderlag 
av betydelse samt förslagets innebörd och konsekvenser redovisas.

Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som har 
framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse. Lag (1995:1197).

5 kap, Detaljplan och områdesbestämmelser
20 § När program utarbetas och när förslag till detaljplan upprättas, skall 
kommunen samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommuner som 
berörs av programmet eller förslaget. Sakägare och de bostadsrättshavare, 
hyresgäster och boende som berörs av programmet eller förslaget samt de 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse 
av programmet eller förslaget skall beredas tillfälle till samråd. Lag (1995:1415).

21 § Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till 
insyn och påverkan. Under samråden bör kommunen redovisa planeringsunderlag 
av betydelse samt de viktigaste följderna av förslaget. När det finns program eller 
miljökonsekvensbeskrivning, skall även dessa redovisas. Vid samråd om ett förslag 
till detaljplan skall motiven till förslaget redovisas.
       (Riksdagen, 1987)
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Genom planläggningen bidrar du till en möjlig förändring av den 
fysiska miljön. Förändringen kan antingen innebära en ny bebyggelse 
eller en förändring av mark- och vattenverksamhet till exempel en 
anläggning. Den kan även antingen medverka till ökade eller minskade 
risker i samhället. Följaktligen behöver kommunen också fästa 
avseende vid kommunallagen, lagen om skydd mot olyckor, 
räddningstjänstslagen etc. Trots detta kretsar planerarnas arbete främst 
runt lagarna PBL, MB, kommunallagen och förvaltningslagen.

Plan och bygglagen belyser att kommunen är ålagd att kontinuerligt 
upprätthålla och uppdatera vissa planer. Översiktsplanen, är en 
vägledande plan och skall enligt PBL täcka hela kommunen. 
Detaljplanen (DP), reglerar den tänkta bebyggelsen mer detaljerat än 
översiktsplanen och är dessutom lagligt bindande. Kommunen har 
ytterligare möjligheter att genom upprättande områdesbestämmelser 
(OMR BEST) förse områden med lagliga regleringar, utan att upprätta 
en detaljplan.

PBLs lagstiftning uppmärksammar medborgarnas lagliga rätt att få 
delta och påverka utvecklingen av en förändring i den fysiska miljön. 
Vidare visar PBL att kommunen skall anordna ett samråd, till varje ny 
detaljplan, där berörda sakägare får tillfälle att påverka planen, och 
förmedla ny kunskap om faktorer som eventuellt inte har blivit 
behandlade tidigare. I vilken form detta samråd skall genomföras 
framgår dock inte av lagen:

“Sakägare och de bostadsrättshavare, 
hyresgäster och boende som berörs av 
programmet eller förslaget samt de 
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i 
övrigt som har ett väsentligt intresse av 
programmet eller förslaget skall beredas 
tillfälle till samråd” (Riksdagen, 1987).

Synpunkterna arbetar du in i planen−eller bemöter−varefter planen 
ställs ut igen. Under utställningen får medborgarna lämna in skriftliga 
synpunkter, som efter utställningen bemöts, beaktas och motiveras. Om 
det inte har framkommit några invändningar antas detaljplanen, och får 
laga kraft. De medborgare som har lämnat in skriftliga synpunkter men 
inte fått dem beaktade, har rätt att överklaga planen. (Boverket, 2004; 
32). Bedöms istället planen vara av begränsad betydelse för 
allmänheten och överensstämmer med översiktsplanen kan kommunen 
använda ett enkelt planförfarande. Medborgarna skall då få tillfälle för 
samråd, underrättas om planen, och kunna lämna ytterligare synpunkter 
vid antagandet (Boverket, 2004; 21).

ÖP 
Program       Utställning    Akuallitetsprövning
  Samråd      Antagande

Bild 3: Planprocessen utifrån översiktsplanens planförfarande (Boverket 
2008)
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Planprocessen visar dig hur
Svenska kommuner har med sitt helhetsansvar och planmonopol 
särskilda rättigheter och skyldigheter för den fysiska planeringen. Som 
ensam part har de ansvar för att upprätta och besluta om kommunens 
allt vidare bebyggelseutveckling. Planprocessens syfte är att underlätta 
för att en övergripande bebyggelseutveckling successivt skall kunna ta 
form i alltmer detaljerade planer, med hänsyn till gällande lagar, 
allmänna intressen etc. Det leder även till att processen indirekt skyndar 
på både bygglovsprocessen och underlättar och bygglovshanteringen. 
Därutöver skall handläggningen främja delaktighet och effektivitet 
(Boverket, 2004; 21) i planprocessen och ge legitimitet åt besluten.

När du arbetar med planfrågor i kommunen fungerar Länsstyrelsen som 
en aktiv, rådgivande part vilken också deltar i olika samråd. 
Länsstyrelsen har ett stort inflytande och har rätt att överklaga, eller 
upphäva en plan även efter den vunnit laga kraft, om den riskerar att 
hota statens intressen. (Boverket, 2004; 39)

Den kommunala organisationen kan se olika ut i kommunerna, medan 
planeringens formella krav är gemensam för fysisk planering. 
Utgångspunkten för dessa är lagstiftningen i PBL, och planprocessens 
formella krav om insyn på deltagande. I den formella planprocessen 
skall kommunen anordna ett samråd för medborgarna. Samrådet 
infaller i samrådsfasen, och är det samråd som här betecknas som 
“samråd enligt PBL”. Väljer kommunen istället att anordna ett “utökat 
samråd” till exempel på grund av planens komplexitet, kan detta 
samråd äga rum vid en annan tidpunkt, vanligtvis tidigt i processen. 
Sammanfattningsvis ger den formella planprocessen dig riktlinjer hur 
planprocessen skall genomföras, och PBL erbjuder dig flexibilitet i sitt 
krav på samrådsprocessen och medborgardialogen. 

Enligt PBL skall medborgarna via samrådet få möjlighet att påverka sin 
boendemiljö. När kommunen anordnar samrådet, är det ofta planeraren 

som får i uppgift att både organisera och genomföra detta. I resten av 
texten utgår jag från att vem du än är, så har du fått eller kommer kunna 
få i uppgift att anordna ett medborgardeltagande. Hur du skall anordna 
samrådet för att resultatet skall bli så bra som möjligt, beror helt på vad 
ni vill uppnå med medborgardeltagandet. 

Bild 4: Modellen beskriver arbetsmetoden inom fysisk planering och dess 
koppling till medborgarinflytandet (källa Ida Olén, 2004 och vidareutvecklad 
av författaren)
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Grunden för medborgardeltagandet är PBLs syfte om att medborgarna 
har rätt till att påverka sin närmiljö vid en eventuell 
bebyggelseförändring. Olika planeringstillfällen bjuder dock på skilda 
platsspecifika förutsättningar, varför du kan organisera dem på 
varierande sätt. I vissa planeringssammanhang skall förändringen ske i 
en redan befintlig bebyggd miljö, där förändringen kommer att påverka 
många människor, vilken de vill ha inflytande på. I andra 
plansammanhang sker förändringen på jungfrulig mark och saknar 
intresse för många människor. Således är förutsättningarna olika från 
fall till fall för medborgarna att tillföra relevant platsspecifik kunskap 
vilken inte tjänstemännen besitter.

Om du betraktar bild 4, finns det olika metoder att anordna 
medborgardeltagandet på. Planprocessen enligt PBL -87, utgår från ett 
ovanifrånperspektiv vilket även den liberala demokratiformen gör. 
Genom den liberala demokratiformen sker planeringen för 
medborgarna medan de själva inte deltar aktivt. Den 
deltagardemokratiska modellen utgår däremot ifrån medborgarna, 
varför de tar både information uppifrån och nedifrån medborgarna, vid 
fysiskplanering.

I en planeringsprocess vilken involverar både ett uppifrån- och 
nedifrån-perspektiv omfattar även många aktörer. Dessa har olika sätt 
att se på planeringen och anledningar till att handla och resonera som 
de gör. I en planeringsprocess utifrån ett ovanifrån-perspektiv är istället 
aktörernas erfarenheter mer homogena. Därför beskriver jag här olika 
arbetsmetoder att hantera olika planeringsprocesser utifrån olika 
förutsättningar enligt Clarhäll :

Av den anledningen ser jag den största skillnaden mellan att anordna ett 
utökat samråd och ett samråd enligt PBL som att att organisatören inte 
kan styra medborgardeltagandet på ett likartat sätt.

Att leda en process är annorlunda än att leda ett 
projekt. En processledning skall kunna bidra till 
att skapa nödvändig samverkan mellan de olika 
aktörsgrupperna och måste därför kunna “röra 
sig” eller vara “gränsgångare” mellan de olika 
aktörernas sfärer. Den måste också ha kunskap 
om hur de fungerar var för sig, men också 
personliga egenskaper och erfarenheter som gör 
det möjligt att integrera mellan sfärerna, 
kombinerat med förmågan att leda, förankra, 
utveckla relationer och nätverk och skapa 
förutsättningar för att initiativet i 
utvecklingsarbetet upprätthålls. (Clarhäll, 2004; 
276)

...

Projekten fokuseras på en specifik insats i taget 
och är per definition något som startar och slutar 
vid bestämda tider. Projektledaren har fokus på en 
uppgift i taget. Detta bidrar inte till den 
uthållighet och långsiktighet som ett utvecklings- 
och förändringsarbete kräver. (Clarhäll, 2004; 
276)
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Hur du anordnar samrådet
Kommunens genomför en samrådsprocess både i arbetet med 
översiktsplaner och detaljplaner. Det första du behöver veta för att 
anordna medborgardeltagandet, är kunskap om vad politiker, 
tjänstemän och organisation vill ha för resultat av satsningen. Skall 
medborgardeltagandet öka kunskapen bland deltagarna, bidra till att 
öka samarbetet, och kanske till och med öka tilliten mellan aktörerna i 
planeringsprocessen? Eller skall arbetet främst ge högre legitimitet för 
besluten, med information till medborgarna om vad som händer och 
gärna färre överklaganden av planerna?

Genom samrådet möter kommunen, näringslivet, myndigheter och 
medborgare varandra med avsikt om att vidareutveckla staden och 
bebyggelsen. Den kommunikation som uppstår och i vilken form 
samrådet bedrivs inom får ofta stora konsekvenser, vilket gör att 
plankommunikationen är viktig för slutresultatet. 

Det kommunala systemet med sina olika sektorer påverkar hur du kan 
organisera medborgardeltagandet. Medborgarnas efterfrågan av 
samordnad planering (Boverket 1998; 24), i kombination med 
kommunens helhetsansvar aktualiserar behovet av att myndigheter och 
kommunförvaltningar kan samarbeta sektorsöverskridande med 
varandra.

En genomgång av PBL visar på erfarenheter av att kommuner och 
länsstyrelserna i många fall är underdimensionerade på 
planeringsresurser och behöver förstärkas (Riksdagen, 2001). För 
planavdelningens arbetskrav och systemets trovärdighet behöver du 
ställa dig frågan om ni är kapabla att infria de förväntningar processen 
kommer generera, redan i planeringsstadiet. Vid ett nekande svar kan ni 
behöva förstärka er avdelning, eller förbereda er genom att göra någon 
eller några arbetsuppgifter i förväg för att minska arbetsbördan under 
den kritiska perioden.

När du utformar samrådet gör kommunen (om inte förr) ett direkt eller 
indirekt beslut om hur medborgardeltagandet skall betraktas och 
hanteras som kunskapsunderlag. Det är lämpligt att du har tydliga 
direktiv om utformning och inriktning för att minska risken för 
missförstånd. Vid samma tillfälle avgör även kommunen när 
medborgarna skall engageras i planprocessen, och om det skall vara 
som ett utökat samråd eller samråd enligt PBL. Därmed framkommer 
även om syftet med medborgardeltagandet är att skapa legitimitet för 
besluten, eller om erfarenheterna därutöver skall användas som 
arbetsmaterial för vidare planering.

De studier som gjorts av medborgarprocessen visar att den främst 
lockar till sig de rika, välorganiserade, välutbildade, välinformerade 
och superaktiva människorna (Henecke & Khan, 2002; 26, Boverket, 
1998). Därför kan du i medborgardeltagandet speciellt iaktta svaga 
gruppers behov, så att olika samhällsgrupper gynnas så likvärdigt som 
möjligt. Det finns exempel på detta förhållningssätt i många kommuner. 
Det har genomförts riktade insatser för att nå ut till underrepresenterade 
medborgargrupper, som kvinnor, barn, ungdomar, invandrare m.m. 
Kommunerna har även gjort försök för att locka fram ett bredare 
allmänt medborgardeltagande, där Internet, E-demokrati eller annan ny 
elektronisk teknik bland annat har använts, vilket också har breddat och 
utökat demokratin (Boverket, 1998).

Tekniken kan vara positiv för att utöka medborgardeltagandet och 
demokratin. Det är dock viktigt att ha i medvetandet att IT är ett medel 
och inte en metod. Tekniken är beroende av många andra faktorer, till 
exempel att brukarna behöver ha kunskap om tekniken, och att den 
tekniska infrastrukturen fungerar både för sändare och mottagare 
(Ilshammar & Åström, 2001 samt Goldkuhl & Röstlinger, 2001). När E-
demokratin fungerar kan den bidra till att öka demokratin, så att 
människor kan få kunskap om innehållet av möten de själva inte haft 
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möjlighet att närvara på. E-demokratin kan inte ersätta andra 
demokratiska forum, eftersom demokratin istället då riskerar att 
minskas (Goldkuhl & Röstlinger, 2001).

I planeringssammanhang har du ett stort antal tekniker att använda för 
medborgardeltagandet. Alla plansituationer har olika förutsättningar, 
och fokus. Vid ett medborgardeltagande kring en "fördjupad 
översiktsplan", FÖP, kan det vara lämpligt att arrangera studiecirklar − 
för att skapa medborgardeltagande, engagemang och förutsättningslösa 
diskussioner om olika utvecklingsalternativ. I samma eller andra 
planeringssituationer kan du även anordna "öppet hus" så att "den tysta 
skaran" har möjlighet att göra sin röst hörd. Planeringsfrågor är 
någonting som engagerar många människor, vilket kan resultera i att 
engagemanget kring bebyggelsefrågor kan leda till både 
folkomröstningar och uppstartande av politiska partier (Boverket, 
1998).

Sammanfattningsvis är de tekniker som har visat sig användbara för att 
engagera medborgarna i planeringsfrågor: Informationsmöten, genom 
tidningar, radio, TV, Studiecirklar (FÖP), E-demokrati, öppna 
diskussionsmöten, med hjälp av föreningar, folkomröstningar och 
lokala informationskontor eller fältkontor (Henecke & Khan, 2002, 
Boverket, 1998).

Kommunikativ planeringsteori ger perspektiv
För att återknyta till planeringsprocessen kan du anordna 
medborgardeltagandet ur ett “ovanifrån-” eller “underifrån-perspektiv”, 
dvs. planera främst för eller med medborgarna. Planeringsteorin kan 
hjälpa dig att se och hitta möjliga lösningar på aktuella 
planeringsproblem. Kommunikativ planeringsteori har sin 
utgångspunkt i ett ovanifrån- och underifrån-perspektiv, när den 
planerar med medborgarna, vilket även det utökade samrådet har enligt 
bild 5. Anledningen till detta är att när du väljer att planera med 
medborgarna använder du förhoppningsvis i alla fall dina 
planerarspecifika kunskaper, varför du inte kan genomföra ett rent 
underifrån-perspektiv så länge du är planerare. 

Den kommunikativa planeringsteorin beskriver du bäst genom 
begriplighet, sanning, uppriktighet och legitimitet. Därigenom blir 
kommunikativ planering även betraktad som en rationell och rättvis 
kommunikation och trovärdig gentemot allmänheten (Khakee, 2000). 
Kommunikativ planering är inte målbaserad som den traditionella 
planeringen, utan är i större utsträckning en inlärningsprocess för alla 
parter. Med kommunikationen i teorin lär sig deltagarna känna sig 
själva, sina egna och andras värderingar och relationerna till andra 
människor. Därför är en viktig ingrediens i kommunikativ planering en 
hänsynsfull dialog mellan olika grupper, förståelse, uppskattning och 
uppmärksammande av varandras handlingar (Khakee, 2000).

Den kommunikativa processen är eftertänksam och omfattar förutom 
handlingsprogrammet, även att formulera, identifiera och lösa 
konflikter. Genom modellen skall alla deltagare få vara med och fatta 
beslut. I kommunikativ planering är målen inte givna, utan är en 
process som accepteras av alla inblandade, vilken kan ändras om så 
önskas (Khakee, 2000).
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Även den utökade samrådsprocessen har ett ovanifrån- och underifrån- 
perspektiv, och planerar därmed med medborgarna. Det utökade 
medborgardeltagandeprocessen startar ofta som följd av planens 
komplexitet, och att planerare och beslutsfattare saknar en nödvändig 
komplett helhetsbild av området. En utgångspunkt för att anordna ett 
utökat medborgardeltagande kan vara ett önskemål om att ge staden ett 
mervärde, någonting som tjänstemännen inte själva kan uppfylla. 
Genom den utökade medborgarprocessen kan därmed tjänstemän, 
politiker, näringsliv, föreningsliv och medborgare redan i 
planeringsstadiet börja använda sina gemensamma kunskaper för att 
bygga upp den nya planen och dess förutsättningar.

Det som talar för att kommunen bör inrikta sig på en kommunikativ 
planering är att kommunen har sitt helhetsansvar genom PBL och MB. 
Långsiktig planering mår bra av så många infallsvinklar som möjligt, 
ett bra kunskaps- och beslutsunderlag och att den utsätts för en kritisk 
granskning för att upptäcka fel och brister. Det som istället talar emot 
modellen är att planeringen ofta startar när det finns en exploatör eller 
intressent med för planens syfte. Då detaljplanen tar tid att göra 
inberäknat ett samråd i någon form, och exploatören vill börja bygga 
helst omedelbart, så uppkommer det en avvägning om hur mycket tid 
planprocessen skall lägga på olika moment. Om värderingarna då 
främst mäts i kortsiktiga ekonomiska faktorer, finns risken att de 
långsiktiga satsningarna missgynnas.

Bild 5: Staden är en produkt av vad människor har byggt upp och format den 
kring; värdemässigt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Tillit inom och 
mellan aktörerna påverkar deras samarbete.
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Medborgardeltagandets 
sociala förutsättningar
I det föregående teoriavsnittet har jag behandlat de organisatoriska 
förutsättningar som utgör ramarna för medborgardeltagandet i den 
fysiska planeringen. I det här teoriavsnittet skall jag istället belysa de 
aktörer som deltar i medborgardeltagandet, och hur tilliten dem emellan 
eller till systemet i sig kan påverka processen. 

I det här avsnittet tittar jag även närmare på begreppen systemtillit, 
socialt kapital och vad de kan innebära för planprocessen, speciellt för 
medborgardeltagandet. Mina analysredskap som jag utarbetar här 
använder jag sedan i min analys över medborgardeltagandeprocessen 
kring Södra Älvstranden i Göteborg.

Bild 6: Inom planprocessen finns en ständig växelverkan mellan 
professionella aktörer (till vänster) å andra sidan medborgare, näringsliv och 
föreningsliv (till höger).

Socialt kapitalSystemtillit Planprocessen

När tjänstemännen utformar medborgardeltagandet i den fysiska 
planeringen, är det primära syftet att planprocessen skall bidra till att 
förenkla planläggningen. Planhandläggningen skall även främja 
delaktighet och effektivitet. Därför behöver du som organisatör via 
utformningen av medborgardeltagandet medverka till att processen kan 
uppnå goda resultat.

Planerarens personlighet har stor betydelse för slutresultatet. För att bli 
framgångsrik i din yrkesutövning behöver du lära sig mycket om 
projekt och processer, vara förutseende och ha stor kunskap om 
människors behov. Detta för att processen skall löpa snabbt och 
effektivt. Lyckas du som planerare inte uppfylla dessa behov, 
överklagas planen (Forester, 1996).

Jag har valt att i de följande avsnitten ha socialt kapital i en del och 
systemtillit i det andra. I avsnittet om socialt kapital berör jag faktorer 
som har med tillit och socialt kapital att göra. Med begreppet socialt 
kapital tar jag upp aktuell forskning som bedrivits inom andra 
professioner till exempel stadsutveckling. Tankegångarna ser jag som 
översättningsbara och kan därför ses i ljuset kring ett 
medborgardeltagande. I delen om systemtillit berör jag systemtilliten 
och för ett resonemang om tillit mellan systemets aktörer. Därmed 
hittar du socialt kapital och bild 6:s högra sida i första avdelningen, och 
systemtilliten utifrån bild 6:s vänstra sida i den andra delen.
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Socialt kapital ger kraft
För att se tillits-begreppen i ljuset av ett medborgardeltagande behöver 
vi först placera dem i staden och den bebyggda miljön. Det finns flera 
forskare som Putnam och Florida vilka redogör för att tillit och tolerans 
mellan människor inverkar på den ekonomiska tillväxten i staden. 
Jacobs kompletterar resonemanget med sina insikter om att stadens 
utformning påverkar aktiviteterna och verksamheterna i den. 

Forskaren Robert Putnam har studerat hur faktorer som tillit och socialt 
kapital har en förmåga att påverka en regions utveckling. I sin 
undersökning beskriver han fenomenet socialt kapital, vilken sin grund 
i föreningsverksamhet och handlar om den tillit som uppkommer 
mellan aktörer i en stad när de samarbetar. Begreppet bygger och 
omfattar frivillighet, ömsesidigt förtroende mellan aktörerna, 
självpåtagna mönster och normer. Socialt kapital behöver många, 
effektiva mötesarenor som föreningsliv, politiska partier etc. (Putnam, 
1996). Styrkan i socialt kapital ökar när det används, och minskar när 
det ligger oanvänt (Öresjö, 2000).

Vi återvänder till medborgardeltagandet. Gemensamt för aktörerna i 
medborgardeltagarprocessen att de alla är människor och har olika 
roller och erfarenhet att tillföra den. Som du ser enligt bild 2 och bild 5 
är det i princip samma aktörer som deltar i medborgardeltagandet och 
som bygger upp staden. Skillnaden är dock att i staden är det alla 
kommunens tjänstemän, politiker och invånare som deltar, medan det i 
medborgardeltagandet främst är frivilliga, engagerade och intresserade 
deltagare som samlas genom samrådet.

Okej, även om dessa aktörer nästan är identiska med varandra, och 
socialt kapital och systemtillit är viktiga för att bygga upp staden, 
behöver detta faktum kanske inte påverka ditt arbetssätt. Berör det 
verkligen medborgardeltagandet? Jag vill påstå att det gör det.

Bild 7: Socialt kapital och tillit är en kraft, vilken hjälper människor att bygga 
upp relationer, verksamheter och i förlängningen även staden.

Vi återvänder till en stads- och regionnivån igen. Elinore Ostroms visar 
i sin forskning på att närvaron av tillit kan bidra till att underlätta 
problemlösningar av många slag. Hon belyser att vårt samhälle har 
vissa allmänna nyttigheter, som riskerar att överutnyttjas om människor 
inte upplever nyttigheterna som gemensamma och viktiga att hushålla 
med. Om det då saknas en insikt om att varje individs egen insats är 
viktig (dvs. deras egen insats) och gör nytta, kan enskilda individer 
börja missbruka eller överutnyttja de gemensamma nyttigheterna. 
Bland dessa nyttigheter finns förutom ett kollektivt finansierat 
välfärdssystem, även gemensamma naturresurser som skogar, hav, 
vattendrag eller luften omkring oss (Sörlin, 2006).

Ostrom upptäckte däremot i sin analys att i det faktiska livet 
överutnyttjade människor inte resurserna, eller åkte snålskjuts på andras 
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bekostnad. Hon upptäckte att det var vanligare att de som utnyttjar 
resursen själva inser sitt gemensamma bästa och därför samarbetar med 
varandra. Exempel på detta finns hos fiskare i Turkiet, jordbrukare i 
Spanien och alpbönderna i Schweiz. Därigenom hade Ostrom 
identifierat en global företeelse av enorma mått och med överraskande 
djupa historiska rötter (Sörlin, 2006).

För att en sådan utveckling skall kunna uppstå och alla vinna på 
förfaringssättet, finns dock kravet om att människor behöver lita på 
varandra samt att de flesta utför sin del av arbetet. Om tilliten däremot 
saknas mellan aktörerna kan det istället uppkomma en situation där alla 
får det sämre, trots att alla förstår vinsten av ett gemensamt samarbete 
(Öresjö, 2000).

Vi återvänder till medborgardeltagandet. Om vi då ser stads- och 
samhällsbyggandet som ett samarbete där tjänstemän, politiker, 
näringsliv, föreningsliv och medborgare gemensamt bygger upp staden 
eller planen, är det viktigt att det finns ett gemensamt mål och 
förtroende mellan dem. I planprocessen tar planeraren fram planen, 
politiker tar besluten, medan medborgare, näringslivet, och 
föreningslivet står som områdets kunskapsbank ur vardagen. 
Politikerna har dessutom fått medborgarnas mandat att företräda dem.

När planprocessen är slut och planen är antagen förändras aktörernas 
inbördes roller. Planerarens roll minskas i planområdet efter att planen 
har blivit levererad. Exploatörer kan kontakta planeraren för 
konsultation och eventuell uppföljning i byggprocessen, men när den är 
avklarad finns det ingen verksamhet för honom eller henne förrän ett 
nytt planärende startas igen. Även politikerna blir främst passiva 
aktörer i det nya området, och påverkar det endast genom indirekta eller 
riktade beslut. De nya aktörerna växer istället fram ur näringslivet, 
föreningslivet och bland medborgarna. Som jag ser det ligger de nya 
aktörernas gemensamma styrka redan lagrad i befintlig tillit och socialt 

kapital dem emellan.

Bild 8: Efter att plan- och byggprocessen är avslutad förändras relationerna 
och inflytandet mellan aktörerna. Nya drivande aktörer tar plats, medan 
andra aktörer tar ett steg tillbaka.
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Hur påverkas staden?
Vi återvänder till stadsnivån. I sin forskning har Jane Jacobs tagit ansats 
i den fysiska miljön, och studerat hur den fysiska miljön påverkar livet i 
staden. Hon har med forskningen visat att stadens struktur påverkar de 
aktiviteter som äger rum i där i hög grad. Olika gatumiljöer stimulerar 
människor till att ägna sig åt olika aktiviteter och ger dem varierande 
förutsättningar för personliga möten. Hon anser att stadens utveckling, 
attraktivitet och liv börjar på gatan, mellan de människor som finns där 
(Jacobs, 2004).

Följaktligen bidrar utformningen av stadsstrukturen till att öka eller 
minska förutsättningarna för aktiviteter i staden. Förmågan att röra sig 
genom staden och möta människor, påverkar även medborgarnas 
förmåga att upprätthålla den demokratiska processen. Jacobs beskriver 
att när människor förflyttar sig och möter varandra skapar de samtidigt 
det kitt som upprätthåller det demokratiska samtalet. Stadens liv, 
struktur och kvaliteter är på många sätt beroende av de aktiviteter och 
relationer som finns och uppkommer i staden (Jacobs, 2004).

För att skapa det kitt som Jacobs talar om är det för stadens utveckling 
viktigt att olika verksamheter blandas i staden vilka kan utnyttjas under 
en stor del av dygnet. Därmed ökar de antal “ögon" som har kontroll 
över gatan, när flödet av människor ökar och sprids ut under dygnets 
alla timmar (Jacobs, 2004). Denna form av frivilligt arbete bidrar med 
tiden till att det växer fram en tillit och gemenskap mellan aktörerna.

För socialt kapital är det på samma sätt viktigt med ett stort antal “ge 
och ta” - relationer samt gott om effektiva mötesplatser var demokratin 
utövas (Putnam, 1996; Öresjö, 2000). Den fysiska miljön behöver vara 
utformad så att mötena kan äga rum, annars drabbas både människor 
och det sociala kapitalet. Om det uppkommer svårigheter för människor 
att mötas i den fysiska miljön, finns det en risk att människor utvecklar 
ett främlingskap till varandra vilket bidrar till en vi - dom mentalitet 

(Öresjö, 2000). Detta påverkar även den ekonomiska utvecklingen 
negativt på lång sikt (Se även Karlsson, 2006;, Johansson, 2008;), 
Putnam, 1996; Florida, 2006 etc.)

Om människor ständigt finns i området, antingen fysiskt på gatan eller 
genom fönsterkontakt (Jacobs, 2004), underlättas kommunikationen, 
integrationen, kunskapsspridning, ökad tolerans mellan människor samt 
att området kan fungera som en demokratisk arena. 

Bild 9: Efter planprocessen är avslutad bygger andra aktörer upp området 
genom dagliga verksamheter. Är tilliten mellan dem tillräcklig hög och 
präglas av frivilligt arbete, är det sociala kapitalet stort, vilket påverkar 
styrkan i aktörernas uppåtsträvande ben. Som grundstomme för deras arbete 
ligger kommunens och politikernas beslut.
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I ett samhälle som karaktäriseras av täta nätverk och ett medborgerligt 
engagemang, där de flesta rättar sig efter normerna, visar Putnam att en 
mentalitet av rädsla kan minskas. Nätverkets blotta existens gör att det 
är farligare och mindre frestande för "rötäggen" att göra ett avhopp, då 
risken för upptäckt och bestraffning ökar (Putnam, 1996; 215). Därför 
är kampen mot brottsligheten förlorad, då folk börjar skydda sig som 
individer och inte som en grupp av grannar (Olsson et al, 1997; 148).

Min slutsats är att både kommunikation och tillit mellan aktörerna har 
en viktig roll i uppbyggnaden av socialt kapital. Därför väljer jag att ha 
med de begreppen i min analys, kring socialt kapital.

Hur påverkas medborgardeltagandet?
Med denna utvikning återvänder jag nu till medborgardeltagandet. 
Genom den fysiska miljön finns både faktorer som förenklar och 
försvårar för tilliten och det sociala kapitalet att växa fram mellan 
aktörerna. Precis som den fysiska miljöns struktur påverkar 
aktiviteterna i staden, är planeringsprocessens struktur och organisation 
en grundstomme vilken aktörerna behöver förhålla sig till och anpassa 
sig till i medborgardeltagandet. Detta gäller även förutsättningarna för 
personliga möten.

Lika väl som om det kan finnas en god eller mindre god tillit och socialt 
kapital inom planområdet från början, kan kommunikationen inom 
samrådsprocessen bedrivas på ett bättre eller sämre sätt sett utifrån ett 
tillits-perspektiv. PBL skapar de förutsättningar för att planprocessen 
skall infatta ett medborgardeltagande, men kommunerna själva avgör 
om de skall använda sig av de enligt lagen föreskrivna minimikraven 
eller om de skall öka sitt engagemang i frågan.

Utifrån Elinore Ostroms forskning ser jag möjligheten att tillit mellan 
människor även skulle kunna att underlätta problemlösningar av 
komplexa planfrågor i planprocessen och medborgardeltagandet. 
Därmed kan de begränsade resurser som finns i planen utnyttjas 
maximalt och komma så många till godo.

För att gynna utvecklingen av tilliten i medborgardeltagandet, är det 
viktigt att organisationen kan leva upp till sina egna krav. Anledningen 
till detta är att representanterna företräder systemet, och om de inte kan 
leverera det utlovade resultatet, kan trovärdigheten dessvärre även 
skada dem. När systemet och representanterna visar tydlighet, minskar 
osäkerheten för medborgarna. Därför väljer jag även att ta med 
tydlighet som ett begrepp i min analys kring socialt kapital.
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Förändringar utmanar
När du får i uppdrag ta fram en plan för ett område händer ett par saker.  
Dels har du i planförutsättningarna en positiv vilja till förändringen, 
och dels kommer du när du börjar genomföra den omedvetet aktivera 
ett individuellt eller kollektivt motstånd.

Under de senaste decennierna har vårt kollektivt inriktade samhälle 
successivt förändrats mot att bli allt mer individualiserat. Samtidigt har 
de traditionella föreningsverksamheterna minskat i kraft och omfång. 
Förändringshastigheten har ökat snabbt (Ahrenfelt, 1995), vilket 
förklaras med ett ökat resande, ökade pendlingsavstånd, och en 
rörligare bostads- och arbetsmarknad. 

Därför har det blivit vanligt att vissa orter drar till sig pendelresenärer, 
medan andra orter istället drar till sig de boende. Olika kommuner kan 
alltså vara mer eller mindre beroende av andra omgivande kommuner 
för att kunna upprätthålla exempelvis service och sitt kundunderlag. 
Samtidigt kan de idag även vara beroende av externa exploatörer för att 
kunna genomföra sina planer. 
Trots förändringshastigheten bär de flesta människor på en omedveten, 
eller ibland medveten, "nedärvd" passivitet. Följden blir att människor 
endast vill ha begränsade ansvarsområden och begränsade förändringar 
i sina liv. (Ahrenfelt, 1995;108).

Därmed har varje planeringstillfälle en förmåga att omedvetet locka 
fram ett kollektivt, eller individuellt motstånd mot förändringen − för 
såväl arrangörer som medborgare. Samrådet blir det utlösande forum 

Förändring ger oss känslan av att vi håller på att 
förlora kontrollen i våra liv t.o.m. i vårt inre, 
privata liv. Och det bekämpar vi, varvid olika 
former av motstånd mot förändring uppstår 
individuellt och kollektivt (Ahrenfelt, 1995).

där en vilja att göra en förändring i den fysiska miljön, möter en 
samtidig rädsla för vad denna förändring kommer att innebära. För 
organisationen bjuder medborgardeltagandet på en utmaning, dels för 
att hantera den känslomässiga effekten av planeringen och dels för att 
leva upp till sina egna krav.

Bekräftelse lugnar
När du som planerare i medborgardeltagandet möter på ett hårt 
motstånd mot din plan, kan det vara bra att veta att det inte enbart beror 
på planens utformning. Motståndet skulle ha uppkommit i alla fall. Så 
vad kan du göra för att minska krafterna, och samtidigt gynna tilliten 
mellan er?

Ur det sammanhanget kan filosofen Axel Honneths tankegångar vara 
intressanta att ta del av. Honneth menar att det djupt liggande 
mänskliga behovet om att bli bekräftad som individ, för vem man är 
eller vad man gör, har effekter både på individen som sådan, men även 
på samhällets utveckling i stort, vilket gör att behovet viktigt att 
uppfylla (Karlsson, 2006).

I och kring denna centrala tanke har Honneth utvecklat sin 
samhällsteori. Han menar att teoriformen är en viktig del i kunskaps- 
och demokratiuppbyggnaden, därför att den belyser vilka normativa 
och kunskapsmässiga utgångspunkter samhället har. Hans teori belyser 
betydelsen av att människor får en bekräftelse för vem de är och vad de 
gör (Karlsson, 2006). Utifrån ett perspektiv inriktat på tillit och socialt 

“Om man förvägras ett sådant erkännande är det 
svårt att utvecklas och till och med att överleva 
som människa. Det är den bekräftelse som vi får 
av och ger till andra som gör oss till individer. 
Samtidigt som det sker uppstår 
samhället." (Karlsson, 2006)
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kapital, föreningsverksamhet och ett ömsesidigt givande och tagande, 
ser jag att Honneth´s tankegångar kan ha möjlighet att samverka med 
det sociala kapitalet. Honneth menar att när en öppen diskussion äger 
rum, skapas även möjligheter att föra en sund debatt där teorin och dess 
grundförutsättningar kan kritiseras, diskuteras och vidareutvecklas, 
vilket medför att demokratin kan upprätthållas (Karlsson, 2006).

När medborgarprocessen är inriktad på att omfatta socialt kapital, och 
kommunikativ planeringsteori, ser jag vissa samverkansfördelar. 
Bekräftelsen kan bidra till att skapa tillit mellan aktörerna. Med hjälp 
av tilliten kan planens begränsade resurser lokaliseras och maximeras 
och till slut resultera i att alla totalt sätt vinner på förfaringssättet och 
planläggningen. 

Om medborgardeltagandet istället bedrivs utifrån kraven från PBL, ser 
jag inte samma samverkansfördelar. Begränsas medborgarnas 
medverkan till att enbart ta del av planförslaget, så har de rent praktiskt 
svårt att bidra till en större positiv utveckling av planområdet. De kan 
ha synpunkter på presenterat förslag. Tilliten kan vara god mellan 
aktörerna och bekräftelsen likaså. Men slutresultat kommer i större 
utsträckning avspegla och vara beroende av planerarens kunskaper än i 
det första fallet. Därför är det när du organiserar medborgardeltagandet 
viktigt att du vet vad planavdelning och politiker vill få ut av 

"Demokrati förutsätter diskussion. Utan diskussion är 
vi hänvisade till karismatiska politiska ledargestalter 
eller förmenta experter som talar om för oss hur 
samhället bör inrättas. […]politiken kan ses som en 
arena för ´gemensam problemlösning´ där lösningarna 
blir bättre ju fler som deltar, och om demokratin som 
en form av ´reflexiv samverkan´. En sådan samverkan 
förutsätter i sin tur erfarenheten av att se och ha blivit 
sedd av andra." (Karlsson, 2006)

medborgardeltagandet, eftersom organiseringen av det får stora 
effekter.

Kommunen bestämmer tidigt för vilket förhållningssätt de skall ha till 
medborgardeltagandet, vilket även påverkar utformningen. Oavsett 
vilken typ av samråd du organiserar har kommunikation och 
bemötande, både inom och utanför samrådet stor betydelse. Planerarens 
personlighet, med till exempel lyhördhet och att kommunikationen 
bedrivs på ett öppet och förutsättningslöst sätt är betydelsefullt, och får 
en stor inverkan på slutresultatet (Forester, 1996; Khakee, 2000).

Den bekräftelseprocess som Honneth beskriver, kan genomföras både i 
medborgardeltagandet, i staden, eller för den delen i ett trapphus. Den 
är enkel att utföra, och någonting vi ofta gör automatiskt när vi hälsar 
eller småpratar med varandra. Flera forskare skrivit om hälsandets 
grundläggande betydelse för människors bekräftelse av varandra, och 
de problem av osäkerhet, irritation och misstänksamhet som blir följden 
om folk inte hälsar tillbaka (Olsson et al., 1997; 48).

Sist men inte minst är det viktigt att de värderingar som är rådande i ett 
samhälle både har legitimitet av de dominerande och de underordnade. 
I vissa kulturer har det visat sig att människors inneboende drivkraft till 
att bestraffa bedragaren så att rättvisa och legitimitet skapas, ibland kan 
vändas så att bedragarna istället hämnas direkt på bestraffaren 
(Johansson, 2008). Resultatet blir då att samarbetet mellan 
medborgarna kraftigt minskas, och allt färre människor bidrar till den 
ekonomiska tillväxten. För stadens del får det som konsekvens att alla 
medborgarnas totala inkomster stagnerar eller sjunker (Se även 
Karlsson, 2006). 
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Systemtilliten är den trovärdig?
I avsnittet om socialt kapital kan vi konstatera att medborgare, 
näringsliv och föreningsliv påverkar staden och även 
medborgardeltagandet. Vi kan även se att den tillit och det sociala 
kapital som finns i staden är en kraft som kan ha inflytande över både 
medborgardeltagandet och stadens tillväxt. 

Jag antar att du arbetar i en organisation, med plansystemet och 
planprocessen som redskap. På ett liknande sätt som socialt kapital och 
tillit kan påverka aktörernas arbete utanför er organisation, kan även 
tilliten inom er egen organisation få inflytande på ert arbete. Av den 
anledningen undersöker jag nu den vänstra sidan av bild 6, där 
systemtillit och tilliten mellan aktörerna är i fokus.

Det mest utmärkande draget för systemtillit, är att tilliten mäts till ett 
förhållandevis opersonligt system (Öresjö, 2000). Systemet behöver 
vara trovärdigt, och uppfylla de krav som ställs på det, för att 
människor skall kunna ha tillit till det. Systemtilliten är inriktad på en 
tillit till ett förhållandevis opersonligt system, samtidigt som den är 
beroende av de aktörer som företräder systemet. 

I medborgardeltagandet och ett stadsutvecklingsarbete arbetar många 
aktörer mer eller mindre medvetet tillsammans, för att förbättra staden 
och dess förutsättningar. Ur ett systemtillits-perspektiv är det dock 
viktigt att utvecklingen sker i överensstämmelse med vad lagar, regler 
och normer säger, och att kommunen samordnar utvecklingen. 
Exemplet kommer från Putnams Italien:

Följaktligen är det viktigt att organisationen kan leva upp till det den 
utlovar. Putnam beskriver att människor inte litar på en person eller 
myndighet enbart för att de säger att de skall göra någonting. Istället 
litar de på personen utifrån kunskap om deras kompetens och karaktär 
och vilka alternativ och följder handlandet har varför de förväntar sig 
att han eller hon kommer att välja att göra på ett visst sätt (Putnam, 
1996; 206). 

Därigenom kan även systemtilliten få en positiv inverkan på 
utvecklingen i en stad eller region. I medborgardeltagandet och 
planprocessen möter du många människor, från kommunens 
representanter till medborgare som allihop vill förbättra och utveckla 
staden, så att den gagnas så mycket som möjligt, ekonomiskt som 
socialt. De har dock olika infallsvinklar, värderingar och perspektiv, 
vilket gör att det kan uppstå konflikter om vilken utvecklingsinriktning 
staden skall anta. En öppen tillitsfull och förutsättningslös 
kommunikation dem emellan, ser jag skulle kunna hjälpa dem att skapa 
en gemensam utvecklingsvision.

"Statens kroniska svaghet ledde till att självhjälpsinstitutioner 
uppkom, och de informella gruppernas exklusiva maktposition 
gjorde det sedan omöjligt för staten att vinna allmänhetens 
lojalitet. Samtidigt förstärkte dess oförmåga återigen familjen, 
klientsystemet och maffians position. Att staten inte genomdrev 
lagar och avtal var en förutsättning för maffians uppkomst, en 
annan och lika viktig var den urgamla misstroendekulturen. 
Diego Gambetta poängterar denna grund för maffians makt: 
misstroendet sipprar igenom samhällets alla skikt, och 
nyckfullheten i sanktionerna skapar osäkerhet i avtal, stagnation 
i handel och industri och en allmän tvekan till opersonliga och 
omfattande former av samarbete" (Putnam, 1996; 176)
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Bild 10: Tilliten till det system där politiker och tjänstemän tar hand om 
stadens utveckling, är beroende av om systemet är samkört och håller det den 
lovar.

För dig är Chalmers analys om att den normale medborgaren inte 
känner till kommunens organisation och ansvarsfördelning viktig att ta 
till dig. Medborgarna saknar därmed kunskap om vilka instanser och 
beslutsfattare som tar hand om olika frågor (Bialecka-Colin et. al, 
2006). En samlad organisation som skickar ut en entydig information 
till medborgarna, oavsett vilka instanser eller förvaltningar de tillhör är 
därför viktig.

Bild 10 visar tillit och systemet som ett rödrandigt mönster. Staden bärs 
upp av benen a, b, och c, där aktörerna är tjänstemän, politiker, 
medborgare, näringsliv och föreningsliv. Benen a och b blir starkare 
(och högre) om tilliten inom systemet är stor, medan de försvagas och 

a

c

Kommunens
tjänstemän

Medborgare, näringsliv 
och föreningsliv

Politiker

staden kan växa till
eller brytas nerStaden

d e

f

b

krymper med en svagare tillit. I cirklarna “tjänstemän”, “politiker” och 
“medborgare, näringsliv och föreningsliv” finns olika aktörer. Även de 
aktörerna påverkar med sin inneboende tillit och samarbetsförmåga 
kraften i sitt ben. Jag tar som ett exempel kommunens tjänstemän. 
Kommunen är uppbyggd kring olika förvaltningar, med tjänstemän 
vilka har skilda uppgifter. Den normale medborgaren känner inte till 
kommunens organisation eller beslutsinstanser. Medborgaren bygger 
därför upp sin systemtillit på ett samlat resultat av kommunens arbete, 
och vad de har utlovat. Om förvaltningarna är bra på att uppnå mål i 
linje med en gemensam vision ökar kraften i deras ben (a), medan 
styrkan försvagas om de indirekt motarbetar varandra och sänder ut 
motstridiga budskap. För att systemtilliten skall bli trovärdig och stark 
krävs även att politikernas ben (b) drar åt samma håll som 
tjänstemännens. 

I medborgardeltagandet organiserar och förmedlar antingen tjänstemän 
eller politiker de mötesplatser där de olika aktörer kan möta varandra, 
gärna på neutral mark. Chalmers redogör för vikten av att politiker och 
tjänstemän fördelar och tar beslut om vilka ansvarsområden, 
skyldigheter och friheter skilda grupper ska ha inom 
medborgardeltagandet. Allt för att förutsättningarna skall vara tydliga 
(Boverket, 1998; Bialecka-Colin et al., 2006).

När medborgarna engageras i medborgardeltagandeprocessen, är det 
viktigt att deltagarna får ett reellt inflytande, eftersom den lagstadgade 
satsningen annars kan vara till större skada än nytta (Boverket, 1998). 
Det handlar om förväntningar. Om medborgarna inte får det inflytande 
de har rätt till, finns annars en risk för att de söker sig till andra kanaler 
än samrådet för att få sitt rättmätiga inflytande uppfyllt. En sådan 
utveckling slår i praktiken ut samrådet som funktion, om de människor 
som vill påverka planerna behöver göra det informellt, och utan 
ordentlig insyn. Av den anledningen behöver kommunens tjänstemän 
och politiker följa den formella beslutsgången och lagarna, så den kan 
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bli betraktad som legitim. Min slutsats är att legitimiteten har en viktig 
roll för uppbyggnaden av för systemtilliten, varför jag begreppet till 
min analys.

Putnam visade att en god systemtillit kan få en positiv inverkan på 
utvecklingen i staden och regionen. I Sverige har vi sedan tidigare 
utvecklat ett starkt välfärdssamhälle, vilken har minskat något i styrka. 
Medborgarna har trots detta en relativt god systemtillit kvar till både 
kommunal verksamhet och fysisk planering, inklusive ett bra socialt 
kapital även om den är relativt skör (Öresjö, 2000). Med denna 
genomarbetning har jag nu kommit fram till fallet Södra Älvstranden 
och hur det gick till där. Jag börjar dock med lite organisatoriska 
förutsättningar. 
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Fallet Södra Älvstranden 
visar oss vägen
Som du vet är Göteborgs kommunorganisation uppdelad i 
stadsdelsnämnder. I tidningen“Arkitekten” beskriver deras skribent 
Elisabet Näslund att Göteborg sedan 1999 saknar en stadsarkitekt, efter 
att den avgått i protest. Hon fortsätter redogörelsen med att i Göteborgs 
kommun väger politikernas ord tungt, och i Älvstranden Utveckling:s 
styrelse sitter kommunstyrelsens ordförande med (Näslund, 2008a).

När den nya kommunorganisationen genomfördes 1989 (Montin, 
2002), försvann enligt Näslund den fungerande dialog som fanns 
mellan stadsarkitekten och byggnadsnämnden. Personalomsättningen är 
hög, och kontaktytan mellan tjänstemannakåren och politikerna är liten. 
Trots detta finns en fungerande kontakt mellan grupperna, även om den 
delvis är beroende av vilken typ av tjänsteman det gäller (Näslund, 
2008a).

I sin artikel visar hon att det främst är kontakten mellan politiker och 
medborgare som behöver förstärkas. Hon uppger att kommunen och 
den fysiska planeringen behöver frambringa en samordnad process, 
som har en tydlig röst utåt och en samlande kraft inåt, inklusive ett 
intresse och mandat för arbetet. I artikeln redogör hon för att det finns 
en osäkerhet om ifall en sådan samordnad kraft skall utgå från en 
stadsarkitekt eller något annat (Näslund, 2008a).

Enligt Näslund är politikerna osäkra på stadsutvecklingen även om 
deras ord väger tungt i stadsbyggnadsfrågor. För trots att politikerna 
gärna vill tillföra Göteborg nya djärva byggnader, vågar de inte riktigt 
släppa fram sådana planer. Den tjänstemannaföreträdare som finns för 
att bolla idéer med i stadsbyggandsfrågor, är stadsbyggnadsdirektör 

Lars Ivarson (väg och vattenbyggare i botten och tidigare vd för 
Älvstranden Utveckling AB) (Näslund, 2008a).

Bild 11: Presentation av Göteborg och Södra Älvstranden. 

Webbredaktören och skribenten Christer Wigerfelt, beskriver att andra 
faktorer som har påverkat Göteborg och stadsutvecklingen, är stadens 
segregation. I centrala Göteborg, pågår en privatisering av stadsrummet 
vilken främst tillfaller den kulturella eliten, universitetet och Chalmers 
Tekniska högskola, samtidigt som området förtätas. Strax väster om de 
centrala delarna ligger Askim, Hovås, Älvsborg och Torslanda var 
medelinkomsten ligger på 377 000 kr/år (Hovås). Utifrån Wigerfelt 
betraktar sig invånarna här inte som Göteborgare, utan folkomröstade 
1998 om att få bilda en egen kommun. Vidare anger han att det finns 
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fler geografiskt frikopplade områden nordost om Göteborg där 
invånarna inte heller upplever sig som Göteborgare dvs. i de 
invandrartäta stadsdelarna Gårdsten, Hammarkullen, Bergsjön, och 
Angered. Medellönen ligger här på 116 000 kr/år (Hjällbo) (Wigerfelt, 
2006c).

Södra Älvstranden hägrar
På Södra Älvstrandens hemsida finns mycket information om 
medborgarprocessen, till exempel artiklar, dialogforum med mera. 
Södra Älvstranden finns i området mellan Göta Älvbron i öster och 
Älvsborgsbron i väster. Det utvecklades främst mellan 1880-1950, och 
utformades med tiden till ett intensivt och välutnyttjat hamnstråk, med 
skärgårdsbåtar, spårväg och färjetrafik (Älvstaden, 2005d).

Christer Wigerfelt berättar att utvecklingen har medfört att många 
centralt belägna gamla industristäder − såsom Södra Älvstranden − har 
blivit marginaliserade i den ekonomisk utvecklingen. Områdena 
återfinns i Göteborgs fall i hamnen och stadens varvsområden. I 
omvandlingen av Norra Älvstranden har viss varvsverksamhet sparats i 
området, samtidigt som hamnen har flyttat längre ut mot havet. I de 
övergivna industristäderna finns ofta en stor utvecklingspotential, inte 
minst för deras attraktiva läge ( Wigerfelt, 2008, mail).

Gör avstamp i Södra Älvstranden!
Hemsidan belyser att Göteborgs stad blev intresserade av att utveckla 
Södra Älvstranden, därför att området var lågt utnyttjat och låg i ett 
centralt läge. Potentialen om att förbättra områdets 
användningsområde, för att passa stadens och befolkningens behov 
bättre fanns också. Staden ville utveckla området till att bli en attraktiv 
bebyggelsemiljö i ett centrumnära läge. Med Södra Älvstranden kunde 
de att undersöka möjligheten om att flytta stadens centrum närmare 
vattnet, för att öka stadens vattenkontakt. Götaleden utgjorde dock ett 
hinder för en sådan stadsutveckling, Därför beslutades att Götaleden 
skulle ledas ner under jord likaväl som trafiken mellan Lilla Bommen 
och Järntorget (Älvstadens hemsida).

Götatunneln var främst tänkt att bli ett stadsmiljösprojekt, inte ett 
trafikprojekt. Det var färdigt färdigt 2006 (Wigerfelt, 2008, mail; 
Widén, 2008, mail). När Götaleden flyttades bort kunde centrum 
komma närmare älven, samtidigt som den norra och södra delen av 
staden kunde kopplas ihop. En aspekt av konceptet var en ambition om 
att binda ihop den Södra och den Norra delen varpå Älvstaden bildas. 
Staden mellan Älvsborgsbron och Tingstadstunneln skulle ha med 
framsidan vänd mot älven, och genomsyras av liknande 
bebyggelsekvaliteter på båda sidor av älven (Älvstaden, 2005e).

Wigerfelt beskriver att Göteborgs stad sedan tidigare varit intresserade 
av att utveckla området vilket resulterade i att ett planförslag med en 
spårdragning 2003. Planförslaget gick dock i stå, och en oenighet 
uppstod politiskt kring frågan (Wigerfelt, 2008, mail). Detta kom senare 
att bli en bidragande faktor till att öka intresset för ett utökat 
medborgardeltagande i Södra Älvstranden (Wigerfelt,2008, mail; 
Bialecka-Colin et. al, 2006).
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Norra Älvstranden inspirerar
Hemsidan visar på ambitioner om att ge den Södra- och den Norra 
Älvstranden, vissa gemensamma drag. Därmed blir det intressant att 
studera den Norra Älvstrandens utveckling närmare, för att få en 
inblick av Södra Älvstrandens framtid, trots skillnader mellan 
områdena. Hemsidan visar att utvecklingen av den Norra Älvstranden 
har präglats av en kontinuerlig förnyelse och förtätning, vilken har 
pågått under drygt 20 års tid. Kommunstyrelsen med flera anges tycka 
utvecklingsmodellen är väldigt framgångsrik (Widén, 2008, mail).

Modellen beskrivs enligt Älvstranden Utveckling ungefär så här: 
Istället för den traditionella, samhällsstyrda utvecklingsprocessen eller 
en omfattande privatisering har Göteborgs stad utvecklat en ny metod 
för stadsutveckling den så kallade "Älvstrandsmodellen". Med 
modellen har de under senare år utvecklat Norra Älvstranden. Det 
kommunägda bolaget Älvstranden Utveckling AB, NUAB (som senare 
bytte namn till Älvstranden), har fått ansvaret för Södra Älvstrandens 
utveckling. I utvecklingsmodellen bedrivs ett nära samarbete mellan 
användare, kommunala förvaltningar, fastighetsägare, investerare och 
andra intressenter som är med och skapar "Den Goda Staden", vilken 
jag senare berättar om. Med denna utvecklingsstrategi byggs ett 
mervärde upp i området, både för kommunens mark och fastigheterna. 
Älvstranden Utveckling beskriver vidare att när området görs attraktivt 
ökar samtidigt antalet investerare, vilket indirekt bidrar till att frigöra 
kapital. Dessa tillgångar gynnar i sin tur andra samhällsinvesteringar till 
exempel infrastrukturfrågor, andra samhällsbehov samt samhällsservice 
i området. Metoden uppges även ha fördelen att den breddar inflytandet 
över stadens innehåll samtidigt som gestaltningsfrågorna får en större 
spridning. (Göteborg & Älvstranden Utveckling, 2007)

Det pågår en diskussion om och huruvida Älvstrandsmodellen är så 
pass bra för stadsbyggandet som brukarna skulle önska. Näslund påtalar 
att en fördel med Älvstrandsmodellen är att Göteborgs stad tjänar 

pengar som följd av det uttalade målet om att byggarna, och inte staden, 
skall bära alla kostnaderna för exploateringen. Därmed står byggarna 
även för kostnaderna av infrastrukturen. Enligt henne finns det dock 
kritiska röster mot modellen, till exempel för att exploateringen blir hög 
inom området medan intresset för arkitektoniska detaljer är svagt 
(Näslund, 2008b). 

Innan dess, fick Chalmers i samband med att medborgardialogen 
startade upp i uppdrag att organisera och analysera den utökade 
medborgarprocessen. Uppdraget bekostas genom anslag från Göteborgs 
Stadskansli. I utvärderingen beskriver Chalmers att kommunstyrelsen 
är positiva till Älvstrandsmodellen och ser många goda anledningar till 
att använda metoden i ytterligare samhällsutvecklingssammanhang. 
Brister med modellen finns dock till exempel att den inte involverar 
medborgarna i någon större omfattning (Bialecka-Colin et. al, 2006).

Den norra och södra delen av Älvstranden har både olika och likartade 
förutsättningar för sin planering. Båda områdena är gamla hamn- och 
varvsindustrier. När den norra delen skulle förändra sin verksamheter, 
fanns det intressenter i till exempel Ericsson vilka ville utveckla och 
expandera sina verksamheter. Utvecklingen och inflytandet rörde främst 
företagare, även om boende också skulle få plats i det nya området. Av 
den anledningen föll det sig naturligt att skapa en tät kontakt mellan 
planeringen och brukarna (Öhrström, 2006).

När utvecklingen av den norra Älvstranden började hade det blivit allt 
mer intressant med klusterplanering. Anledningen till det är att ur 
företagens synvinkel blir det allt mer intressant med att lokalisera 
företagen i attraktiva områden och regioner, med kompetent personal 
och hög dynamik etc. i närregionen, för att konkurrera på 
världsmarknaden (Öhrström, 2006; Florida, 2006). Företagen 
lokaliserar sig i områden, där andra företag även gynnar deras 
verksamhet. Norra Älvstrandens inriktning mot att dra till sig 
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kunskapsintensiva företag och en kulturell elit kan jag se som ett sådant 
exempel.

I områdena runt omkring den södra Älvstranden finns många kulturellt 
och kreativt intresserade människor. På Södra Älvstranden, när 
Götatunneln väl är nedgrävd kommer även det området domineras av 
kreativa och kulturellt intresserade människor och verksamheter, vilka 
idag är belägna runt Järntorget, Majorna och Långgatorna. Invånarna 
ser Södra Älvstranden som en naturlig förlängning av sin stad, och har 
vid flera andra tillfällen engagerat sig i lokala frågor med framgång 
(Forsemalm, 2006).

Idéer formar framtiden och påverkar utvecklingen
På Göteborgs hemsida presenterar kommunen sin vision om hur staden 
skall kunna utvecklas långsiktigt. I visionen "Den Goda Staden" belyser 
de hur ett aktivt medborgarskap kan möjliggöra målet om en bra stad 
för alla människor att leva i. Kommunen vill att Göteborgarna skall 
engagera sig, bry sig om och lägga sig i samhällsplaneringen. På så sätt 
skall kommunen kunna uppnå ambitionen om att utveckla Göteborg till 
"en stor stad i den mänskliga skalan, där varje stadsdel är en så 
komplett del av Göteborg som möjligt". Denna utveckling skall kunna 
bidra till en attraktiv miljö där “människor trivs, har nära till arbete, 
kultur, rekreation och goda kommunikationer." (Göteborgs 
stadsbyggnadskontor, 2007)

"Den Goda Staden" belyser vidare att Göteborg skall vara en attraktiv 
stad i ett större perspektiv, vara en bra boplats i Europa samt ha ett väl 
utvecklat transportnät, handelsplatser, kultur, studiemiljö etc. 
Utvecklingen skall ske i en ekologisk balans och omfatta en god 
kollektivtrafik. (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2007)

I sin artikel beskriver Näslund att genom visionen finns en 
övergripande framtidssyn om hur Göteborg skall utvecklas, även om 
det saknas mer detaljerade riktlinjer för hur denna övergripande vision 
skall kunna överföras till att reellt ta form fysisk i Göteborg (Näslund, 
2008).

Chalmers analys och Älvstrandens hemsida beskriver att många 
faktorer spelade in i utvecklingsarbetet kring Södra Älvstranden, inte 
minst sådana som kunde kopplas till Norra Älvstranden. En förbättring 
av Älvstrandsmodellen skulle kunna öka medborgardeltagandet, väga 
in värderingar från “den goda staden” och samtidigt ta tillvara de goda 
erfarenheter som fanns av modellen inklusive en upprepning och 
vidareutveckling (Bialecka-Colin et. al, 2006).

Christer Wigerfelt och Chalmers åskådliggör båda att den misslyckade 
spårdragningen hade gett upphov till en politisk knut kring planeringen 
av Södra Älvstranden (Wigerfelt, 2008, mail). En folkomröstning skulle 
kunna genomföras, men osäkerheten fanns om medborgarna verkligen 
skulle få ett reellt inflytande, eller om resultatet endast skulle bli ett spel 
för gallerierna (Bialecka-Colin et. al, 2006). Följden blev senare att 
kommunstyrelsen tog fram förslaget om att pröva nya grepp i 
stadsplaneringen (Wigerfelt, 2008, mail). Förslaget var att medborgarna 
skulle bjudas in till debatt, och någon tidsplan för verksamheten 
uppgavs inte (Wigerfelt, 2008, mail)›. Politikerna bestämde sig 
samtidigt för att inte vara aktiva i dialogen, då de inte ville påverka den 
allt för mycket (Wigerfelt, Christer 2006b) (Wigerfelt, 2008, mail).

Den 16 juni 2004 beslöt kommunstyrelsen att de ville vara med och 
medverka till en fortsatt öppen och stimulerande debatt, där de 
utvecklade nya former för inflytande med medborgardeltagande kring 
stadsutvecklingen av Södra Älvstranden (Bialecka-Colin et. al, 2006). 
Ansvaret för uppdraget fick Norra Älvstranden utveckling, NUAB 
(senare omdöpt till Älvstranden), kommunens bolag som redan tidigare 
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hade hand om exploateringen av Norra Älvstranden (Wigerfelt, 2008, 
mail; Bialecka-Colin et. al, 2006; Göteborg & Älvstranden Utveckling, 
2007). Processen bekostades av NUAB (Wigerfelt, 2008, mail).

PBL´s lagkrav hade redan resulterat i ett utökat medborgerligt 
deltagande i Göteborg kring flera andra planprocesser. Dessa satsningar 
var ofullständigt dokumenterade, varför politiker och tjänstemän ville 
få kunskap om vad som verkligen hände i processen. Denna gång fick 
Chalmers i uppdrag att dokumentera processen ordentligt (Bialecka-
Colin et. al 2006).

I ett tjänsteyttrande, daterat 2005-01-03 belyser kommunen att 
planområdets centrala läge ger effekt på utformningen av 
planprocessen. Planområdets läge och visionen om en möjlig 
centrumflytt närmare älven bidrog till en önskan om att få veta vad 
medborgarna ville ha för stadsutveckling. Det fanns därmed skäl för att 
ha medborgarinflytandet i ett tidigare skede än i normalskedet 
(Göteborgs Stadskansli, 2005).

Dokumentet förmedlar därefter hur det utökade medborgardeltagandet 
kan genomföras. En öppen dialog med delaktighet och gemensamma 
aktiviteter skulle kunna kombineras med någon typ av tävling till 
exempel parallella stadsanalyser. Dokumentet innehåller även 
förhållningsregler om att aktiviteterna skall pågå under hela plan- och 
exploateringsprocessen (Bialecka-Colin et. al, 2006; Göteborgs 
Stadskansli, 2005).

Yttrandet som kommer från kommunstyrelsen, 2005-01-19, hanterar 
övergripande riktlinjerna för överföring av mark. Kommunstyrelsen 
anger att inflytandeprocessen är extremt viktig för bildandet av Södra 
Älvstranden, varför de tycker att bolaget (NUAB) skall “... forcera 
beredningsfasen av hur man på bästa sätt kan bereda och fördjupa 
möjligheterna till inflytande i det kommande 

omformningsarbetet” (kommunstyrelsen, 2005a)

I ytterligare ett yttrande från kommunstyrelsen, daterat 2005-02-09, 
redogör de för hur det då fördes diskussioner om hur den ökade 
segregationen i centrum skulle kunna hanteras. Kommunstyrelsen visar 
här på en vilja att motverka den utveckling där flest rika samlas i 
centrum, genom att bebyggelseutvecklingen i Södra Älvstranden även 
skall kunna omfatta alla människor och inkomstklasser. I yttrandet vill 
kommunstyrelsen skapa en blandad bebyggelse och ett blandat boende 
med både bostads- och hyresrätter i ett prisläge som en 
normalinkomsttagare klarar av. Här skall även mindre bostäder kunna 
finnas i de prisklasser som unga och studenter klarar av 
(kommunstyrelsen, 2005b). 

Med en föredragning i kommunstyrelsen, februari 2005, redogjorde de 
för hur det offentliga samtalet skulle kunna utformas. Här underströk de 
att det var viktigt att 'inte låsa fast det offentliga samtalet i någon exakt 
process', utan istället gynna flexibilitet och handlingsberedskap för 
sådant som inte kan förutses. Grunden för processen var att möjliggöra 
en aktiv medverkan för många parter, där Chalmers och NUAB 
föreslogs både organisera och analysera processerna. Det offentliga 
samtalet skulle aktörerna NUAB och Urban Laboratory Göteborg 
organisera (Bialecka-Colin et. al, 2006).
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Dialogen startar
När det blev klart att staden skulle satsa på ett ökat 
medborgardeltagande beskriver Chalmers att det uppstod en hel del 
skeptiska röster bland arkitekter och planerare. De ansåg att det både 
var slöseri med tid och pengar att låta amatörer arbeta med sådant som 
utbildade, yrkesverksamma aktörer kunde göra både snabbare och 
bättre (Bialecka-Colin et. al. 2006).

De framgångsfaktorer som Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs 
stad åberopar har präglat utvecklingen av den Norra Älvstranden, 
utvecklade de ytterligare och använde även i arbetet med Södra 
Älvstranden. Därmed fick även en intresserad allmänhet genom 
medborgardeltagandet möjlighet att engagera sig i idé- och 
analysarbetet, vilket i sin tur grundlagdes i det offentliga samtalet 
(Göteborg & Älvstranden Utveckling, 2007)

De beskriver vidare att visionen “Den Goda Staden” är betydelsefull för 
utvecklingen av den Södra Älvstranden. Visionens inriktning bidrog till 
att underlätta för dem att ta fram övergripande målformuleringar i 
programmet för parallella arkitektuppdrag. Målen är följande:

• Bygg centralt 
• Utveckla det Göteborgska 
• Komplettera och blanda 
• Stärk kollektivtrafiken
• Koncentrera vid knutpunkter
• Bättre kontakt över älven
(Göteborg & Älvstranden Utveckling, 2007)

Utformar dialogen
Grundidén med processen i Södra Älvstranden var att skapa en process 
med förutsättningar för att engagera medborgarna och många aktiva 
deltagare i en folklig dialog. Projektet Dialog Södra Älvstranden 
inleddes våren 2005 och medborgarna skulle med tillgång till olika 
arenor och forum, kunna uttrycka sina önskningar och delta i debatten.

Politikerna hade genom sina beslut satt upp följande förutsättningar för 
utformningen av dialogen.

• Politikerna skall inte aktivt delta i processen
• NUAB skall ta hand om processen med vidare exploatering 

(Wigerfelt, 2008, mail).
• Det skall finnas något tävlingsmoment i processen, som till exempel 

parallella stadsanalyser (Göteborgs Stadskansli, 2005).

Engagerar aktörerna
Redan i kommunstyrelsens beslut stod det klart att Älvstranden 
Utveckling AB (f.d. NUAB) skulle driva processen tillsammans med 
Stadsbyggnadskontoret. Därmed skulle kommunens bolag driva och 
leda processen, fungera som en katalysator för utvecklingen, och sist 
men inte minst exploatera området. Företaget har motsvarande 
uppgifter i utvecklingsprocessen av den norra Älvstranden (Älvstranden 
Utveckling AB:s hemsida, 2008). Näslund kompletterar bilden med att i 
Älvstranden Utvecklings styrelse sitter det fem män, bland annat 
kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson. Bolagets uttalade mål 
är att byggarna, skall bära alla kostnader för exploateringen, inklusive 
all infrastruktur (Näslund, 2008b). 
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Chalmers med flera belyser att, förutom Stadsbyggnadskontoret och 
Älvstranden utveckling deltog många föreningar och organisationer. 
Speciellt nämner de:

 

Stadsmuseet, Nätverkstan, Chalmers, Tryggare och 
Mänskligare Göteborg, Centrum för Byggnadskultur, 
Arkitekturens Hus, Staden i Ungas Ögon, Göteborgs 
Arkitekturkonsulenter samt många skolor, föreningar 
och organisationer. 

Precis som Chalmers beskriver Älvstadens hemsida att den mängd 
medborgare, som deltog i samtal, debatter, föreläsningar och 
stadsvandringar, var viktiga för processens gång,(Bialecka-Colin et. al., 
2006).

Delar medborgardeltagandet i processer
Hemsidan och Chalmers visar att den första processen, Dialog 
Älvstranden tidigt fick två demokratikanaler eller arenor. Dessa 
användes för att skapa en bred och kreativ debatt. Den första arenan var 
hemsidan alvstaden.se, där information presenterades under projektets 
gång samt ett öppet Internetforum där medborgarna kunde ställa frågor 
etc. Forumet utformades för att gynna och uppmuntra till ett kreativt 
klimat med mycket diskussioner och många förslag (Bialecka-Colin et. 
al, 2006)

Nästa demokratikanal var ett dialogforum som fanns på stadsmuseet i 
Göteborg. Här anordnade de bland annat lunchmöten och 
kvällsseminarier, och senare den utställning där Södra Älvstrandens 
utveckling presenterades, inbegripet medborgarlagens förslag 
(Wigerfelt, 2008, mail; Bialecka-Colin, et. al, 2006; hemsidan 
alvstaden.se)

Kommunens ambition om att få igång en process som präglades av ett 
kreativt klimat med mycket diskussioner slog väl ut. Våren 2005 var 
arenorna välbesökta och hade mycket aktiviteter. Det fanns ett stort 
intresse från medborgarnas sida att både ta del av och delta i olika 
evenemang (Bialecka-Colin et. al, 2006). Arenorna gav medborgarna 
möjlighet till att fortlöpande följa projektet, lämna förslag och 
synpunkter samt debattera med andra (Bialecka-Colin et. al, 2006). Ur 
ett planerarperspektiv kan processen därmed betraktas som ett utökat 
samråd. De förslag som kom in under processens gång samlades in till 
en idébank, och användas när förslagen vidareutvecklades.

Tävlar med parallella stadsanalyser
Hemsidan beskriver att det stora engagemang processen lockade fram, 
resulterade i att mängden förslag och idéer till slut blev ohanterlig att 
bearbeta. Därför utformades den andra processen, Parallella 
stadsanalyser, så att sex olika lag med olika sammansättningar av 
medborgare och experter fick i uppgift att utveckla visioner för Södra 
Älvstrandens framtid utifrån olika perspektiv (Bialecka-Colin et. al, 
2006). Som underlag fick de medborgarförslagen, vilka då var 
insamlade till en idébank (Älvstaden, 2005b). Arbetet ägde rum under 
hösten 2005 (Bialecka-Colin et. al, 2006). Syftet var att öka 
medborgardeltagandet och kunskapsbredden i projektet, samtidigt som 
gruppernas representativitet skulle bidra till ytterligare fördjupad 
kunskap om vad "Göteborgaren" ville ha (Älvstaden, 2005b). Hemsidan 
beskriver att de sex lagen sattes ihop utifrån vissa kriterier, vilka skulle 
göra dem representativa för befolkningen. Kriterierna var definierade 
utifrån representativitet i kön, ålder, etnisk bakgrund och sysselsättning. 
Urvalet gjordes utifrån de 300 ansökningar som kommit in, och 
resulterade i att 30 deltagare genom urvalskriterierna samt lottning 
valdes ut (Älvstaden, 2005c). Projektledarna för lagen utsågs av 
projektgruppen Södra Älvstranden (Älvstaden, 2005b).
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Hemsidan beskriver vidare att till följd av att Göteborg har antagit FN:s 
kontvention om barns rättigheter så ville stadsbyggnadsförvaltningen ta 
tillfället i akt att belysa barnens rättigheter i samrådsprocessen kring 
Södra Älvstranden (Älvstaden, 2006a). Följaktligen skulle ett av de sex 
projektgrupperna, våren 2005, bilda ett barn och ungdomslag. Laget 
bestod av en arkitektkonsulent, några arkitekturpedagoger, lärare samt 
trettio barn och ungdomar från projektet "Staden i ungas 
ögon"(Älvstaden, 2006a).

Hösten 2005 arbetade därför sex lag, medräknat lag Barn och ungdom 
med att utforma förslag till framtidens Södra Älvstranden. Varje lag 
utformade en parallell stadsanalys. Förutom lag Barn och ungdom, 
bestod lagen av en projektledare med projektledargrupp och 
resurspersoner knutna till sig, och sex representativt utvalda 
medborgare. De förslag som de sex medborgarlagen senare 
presenterade, skulle ligga till grund för Stadsbyggnadskontorets 
fortsatta arbete med området, under våren 2006 (Älvstaden, 2005b). 

Chalmers analys visar att lagens arbete snabbt gav resultat. 
Engagemanget och kreativiteten i de sex lagen var imponerande, när 
arbetet ägde rum hösten 2005 med de Parallella Stadsanalyserna. 
Medborgarnas arbete överträffade förväntningarna, och var mer 
koncentrerade än förväntat (Bialecka-Colin et. al, 2006).

Fortsätt med den ordinarie förvaltningen
När "Kommunens analys av visionerna och upprättandet av ett 
planprogram", presenterades i december 2005 påbörjas den tredje 
processen. Då tar den ordinarie förvaltningen över processen vilken 
avslutas i november 2006, när ett samråd startar.(Bialecka-Colin et. al, 
2006).

Bland annat Chalmers beskriver att planprogrammet skulle ha 
presenterats i samband med invigningen av tunneln i juni, men till följd 
av att det utökade medborgardeltagandet gav så många innehållsrika 
framtidsvisioner, och krävde längre tid för analys, fick arbetet förlängas 
jämfört med tidigare målsättning (Bialecka-Colin et. al, 2006).

Tiden ger perspektiv
Som tidigare antytts är det svårt att direkt avgöra när en 
samhällsförändring börjar och när den avslutas, till följd av att 
förändringar ständigt äger rum i stadsmiljön. Grundförutsättningarna 
för omvandlingen av Södra Älvstranden startade redan under -70 till 
80-tal, då intresset för området började öka till därför att området fanns 
i ett centralt läge, och var ganska nedgånget. Under denna tidsperiod 
fanns det dock endast diskussioner och idéer om kring området, inga 
färdiga program. 

Ett annat tillfälle är 2003, då ett första program presenteras och finns 
omnämnt på Göteborgs hemsida. Då var framtidsvisionen att ha färdiga 
detaljplaner vid invigningen av Götatunneln 2006. Som vi vet blev 
utvecklingen annorlunda, och 2004 tog Kommunstyrelsen beslutet om 
att koppla in Älvstranden Utveckling AB i processen och samtidigt 
ändra medborgardeltagandet till ett utökat samråd (Widén, 2008, mail). 

När förändringsprocessen är avslutad är också svårt att avgöra. Är det 
när hela området är bebyggt, när alla detaljplaner är färdiga, eller när 
medborgardeltagandet är färdigt? Planprocessen börjar med att 
planprogrammet presenteras och slutar då detaljplanen är antagen och 
administrerad. Den tidsrymd som medborgarna var involverade i 
medborgarprocessen sträckte sig från mars 2005 till december 2006, 
dvs. i drygt 1,5 år (Wigerfelt, 2008, mail). Stadsbyggandskontorets 
förhoppningar är idag att ha färdiga detaljplaner runt årsskiftet 
2008/2009 (Widén, 2008, mail), vilket innebär att om de 
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förväntningarna infrias har planprocessen tagit runt 6 år från det första 
programmet till färdiga detaljplaner.

Förutsättningarna för planprocessen i Södra Älvstrandens har med 
tidens gång förändrats, vilket även medfört att planerna har dragit ut på 
tiden. När det första programmet skrevs var varken Älvstranden 
Utveckling inblandad i konceptet eller ett utökat medborgardeltagande. 
Processen har därför inte fortskridit i den riktning som de hade 
överblick över då. Ytterligare förändringar och tillägg har tillkommit 
efter Kommunstyrelsens beslut vilket har påverkat den senare 
utvecklingen.

Till exempel beskriver Wigerfelt att det för några år sedan uppkom 
planer på att bygga om Göteborgs järnvägsnät, för att den inte skulle 
vara en så kallad säckstation längre. Därmed skulle tågen tillsammans 
med ett nybyggt tunnelsystem kunna bidra till att förbättra framför allt 
regiontrafiken. I förbättringsarbetet ingick två nya stationer i centrala 
Göteborg (Wigerfelt, 2008, mail). Tågtunnelbygget var inte med som en 
grundläggande förutsättning för medborgarlagens arbete när detta 
startade, utan kom in sent i skedet. Däremot påverkar tilläggsförslaget 
med en tågtunnel planerna för Södra Älvstranden, då ungefär halva 
området (östra delen) behöver skjuta på sin exploatering till tågtunneln 
har blivit klar i området. Orsaken till det är att den delen av tunneln 
måste grävas ner i ett dagchakt (Wigerfelt, 2008, mail). 
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Analysförutsättningar
Genom medborgardeltagandet möter du många aktörer vilka 
individuellt som kollektivt har någon tillit − bra eller dålig − till andra 
människor och till systemet. Den bild litteraturen förmedlar utifrån 
Putnam, Öresjö, Ostrom och Johansson vill jag beskriva så här.

Styrkan i det sociala kapitalet sammanför Putnam med mängden 
föreningsaktiva människor på orten. Denna tillit beskriver han har 
förmåga att påverka ortens utveckling positivt, både socialt som 
ekonomiskt. Öresjö förstärker bilden med att socialt kapital ökar i 
styrka ju mer det används, och försvagas om det ligger oanvänt. Min 
slutsats är därför att när en kritisk mängd människor har nått en kritisk 
gräns med tillit till varandra inom ett område, vilken har förmåga att 
påverka samhällets utveckling positivt så kallas detta socialt kapital. 
Vidare belyser Putnam, Öresjö och Ostrom att brist på tillit mellan 
medborgarna kan leda till att alla totalt sett får det sämre och den 
ekonomiska utvecklingen stannar av. Utifrån Putnams och Johanssons 
beskrivningar drar jag på ett liknande sätt slutsatsen att när en kritisk 
mängd människor når en nedre kritisk gräns med tillit till varandra 
börjar samhällets utveckling istället påverkas negativt.

När du då i medborgardeltagandet och den fysiska planeringen 
engagerar medborgarna, har de kollektivt som individuellt en inbyggd 
tillit till systemet och till varandra. Denna tillit, liksom tilliten mellan 
aktörerna inom systemet kan få en stor betydelse för slutresultatet. Det 
sociala kapitalet är beroende av mängden föreningsaktiva människor på 
orten, medan systemtilliten istället är beroende av om systemet och 
dess aktörer kan leva upp till sina egna krav och målsättningar.

Bild 12: Människor har olika tillit varandra och till systemet. Vid en kritisk 
mängd aktörer och tillit, går den mörka stapeln över t.ex. 50, och den samlade 
mängden tillit får positiva effekter i samhället. Den ljusa stapeln illustrerar 
systemtilliten. Tillit och systemtillit kan därmed variera både på individ och 
stadsdelsnivå. 

I min genomgång av litteraturen har jag kunnat välja ut några begrepp 
som jag tillsammans med mina figurer kommer använda i min analys 
av medborgardeltagandet kring Södra Älvstranden. Begreppen är 
följande; tillit, legitimitet, tydlighet och kommunikation

Begreppen kommer jag att använda för att närmare analysera hur 
socialt kapital och systemtillit påverkar i första hand planerings-
processens medborgardeltagande och samrådsförfarande. I min analys 
utgår jag från den litteratur/artiklar som finns publicerad främst via 
Internet, mina begrepp, och mina figurer.

Anledningen till förhållningssättet är att i Södra Älvstranden finns ännu 
inga färdiga detaljplaner, utan de första förväntas bli färdiga vid 
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årsskiftet 2008/2009. När det ännu är osäkert om hur kommunen väljer 
att förvalta medborgarnas engagemang i framtida planer, kan jag heller 
inte säga om processen har genererat i en ökad och varaktig systemtillit 
eller socialt kapital, 

Inom detta arbetes ramar har jag heller inte någon möjlighet att 
analysera hur den befintliga tilliten och det sociala kapital som fanns 
lagrad i Göteborg vid den här tiden påverkade den senare processen. 
Jag skulle i så fall behöva göra intervjuer, enkätundersökningar etc., 
vilket skulle vara svårt att göra i efterhand och samtidigt få tillförlitliga 
svar.

Jag analyserar istället tilliten och det sociala kapitalet, med mina 
analysredskap samt tittar lite på regler och normer. Jag använder 
begreppen “tillit, kommunikation och tydlighet”, och lägger fokus på; 
antal föreningar, "ge och ta"- relationer i processen, och vilka arenor 
demokratin kunde utövas. Den första delen jag analyserar är den högra 
delen av bild 13, som handlar om tillit och socialt kapital bland 
medborgarna. 

Därefter analyserar jag den vänstra delen av bild 13, dvs, plansystemet 
och organisationen, samt hur systemets aktörer med dess inbördes tillit 
kan påverka systemet som sådant. För analysen använder jag begreppen 
“tillit, kommunikation, tydlighet, och legitimitet”, och lägger fokus 
även på demokrati samt om jag kan uppfatta några informella regler 
eller normer. Inom detta avsnitt ingår även en analys om hur tilliten 
mellan aktörerna såg ut, dvs. om medborgare, tjänstemän, eller 
politiker, kan bedömas uppträda på ett visst sätt till följd av sin roll i 
systemet.
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Analys
Initiativet och genomförandet av det utökade medborgardeltagandet i 
Södra Älvstrandens var ambitiöst, och har blivit uppmärksammat både 
nationellt som internationellt. Då jag inte själv var delaktig i denna 
medborgardialog har jag baserat min analys från andra-handskällor, 
dvs. material och artiklar utlagda på Internet, tidningar samt mail-
information från tidigare aktiva aktörer.

Syftet med mitt examensarbete är att studera om och hur planprocessen 
påverkas av systemet, och dess relationer till medborgarna. Syftet är 
även att undersöka hur man kan genomföra en planprocess i en redan 
bebyggd miljö.

Så här långt har jag ägnat mig åt att beskriva hur olika faktorer 
påverkar medborgardeltagandet, och planprocessen, samt vilken 
betydelse tillit, socialt kapital och systemtillit har för denna 
verksamhet. Jag har även beskrivit hur det utökade 
medborgardeltagandet organiserades i Södra Älvstranden. Härifrån 
ändrar dock texten fokus, och jag inriktar sig istället på hur systemtillit, 
socialt kapital och tillit hanterades i processen kring Södra Älvstranden. 
Till min hjälp har jag mina analysredskap; tillit, legitimitet, 
kommunikation och tydlighet och mina figurer.

I min analys har jag valt att ha medborgardeltagandet i fokus. I den 
delen som handlar om Plansystemet och organisationen har jag 
systemtilliten i fokus, och den delen som rör aktörerna har jag istället 
socialt kapital i fokus.

Bild 13: Planprocessen arbetar en ständig växelverkan mellan system 
&organisation och med socialt kapital & systemtillit.

Förändringar i Södra Älvstranden, vad gör 
medborgare, näringsliv och föreningsliv?
I det här avsnittet kommer jag behandla den högra delen av 
ovanstående bild, dvs, medborgarna, näringslivet, föreningslivet och 
deras inbördes relationer på individnivå, samt den tillit som det skapar. 
Först vill jag beskriva hur jag uppfattat att det sociala kapitalet såg ur 
innan processens startade.

Socialt kapitalSystemtillit Planprocessen
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Bild 7: Socialt kapital och tillit är en kraft, vilken hjälper människor att bygga 
upp relationer, verksamheter och i förlängningen även staden.

Som jag tidigare nämnt anger både Wigerfelt och kommunstyrelsen att 
staden är segregerad, och det finns bostadsområden i anslutning till 
stadens centrala delar, både rika och fattiga, där invånarna inte betraktar 
sig som “Göteborgare”. Detta var även en av anledningarna till 
kommunstyrelsen ville se en utökad dialog kring planprocessen av 
Södra Älvstranden. Titta på cirkeln till höger som beskriver 
medborgare, näringsliv och föreningsliv. Titta även på bild 12 och 9, 
samtidigt som du kopplar ihop dem. Göteborgs centrala delar är 
segregerade, varför grundtilliten i de olika stadsdelsområdena är olika 
dem emellan (bild 12). Så länge inte ett främlingsskap och en “vi-” och 
“dom”- mentalitet uppkommer är detta inget problem. Utvecklas detta 
tillräckligt långt uppkommer dock problem. Genom bild 9 ser du hur 
medborgarna tillsammans med näringsliv och föreningsliv bygger upp 
stadslivet i områdena efter att planprocessen har avslutats. I en 

Staden

Kommunens
tjänstemän

Medborgare, näringsliv 
och föreningsliv

Politiker

tillit mellan
aktörer

a

cb

segregerad stadsdel eller stad, uppkommer det problem om det finns en 
bristande tillit mellan till exempel olika befolkningsgrupper. Det 
försvagar det “ben” de lyfter upp staden med. Därmed kan inre 
konflikter mellan olika stadsdelar eller befolkningsgrupper i längden 
försvaga staden som sådan, och dess ekonomiska tillväxt. Lika sant är 
att en satsning på att bygga upp tillit mellan befolkningsgrupper och 
stadsdelar i längden kan ge ett ökat socialt kapital och en ökad tillväxt. 
Satsningen är däremot långsiktig.

För en satsning på socialt kapital, är det viktigt att det finns 
mötesplatser som människor kan mötas på, utbyta erfarenheter och 
skapa tolerans för varandra. Av den anledningen ser jag det som viktigt 
att titta närmare på vilka befintliga mötesplatser som finns i staden, i 
stadens förvaltningar och genom plansystemet. Med den segregerade 
staden i åtanke, drar jag slutsatsen att trots att bebyggelsen både 
innehåller torgbildningar och parker, så saknas det tillräckligt många 
mötesplatser i staden för att människor med olika bakgrund och 
livserfarenhet skall möta varandra i vardagen, utbyta erfarenheter och 
skapa tolerans för varandra och varandras livserfarenhet.

I just det området, där planprocessen äger rum i är dock det sociala 
kapitalet starkt. De områden som omger Södra Älvstranden dvs. 
Majorna, Järntorget och Långgatorna har allihop ett rikt föreningsliv 
och kulturellt intresserade invånare, som vid flera tillfällen har visat att 
de både har förmåga att kämpa och vinna strider om lokala 
angelägenheter (Forsemalm, 2006).
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Skapa ett mervärde i Södra Älvstranden
Göteborgs kommun hade redan vid stadsomvandling av norra 
Älvstranden börjat sin inriktning mot ett ökat samarbete för att ge 
området ett större värde för brukarna. Diskussioner om kluster och 
kreativa regioner var då intressanta i sammanhanget. 

I processen kring Södra Älvstranden skulle denna process återupprepas, 
men nu förbättras med ett utökat medborgardeltagande. I processen var 
ett stort antal föreningar aktiva. Det var tydligt att syftet med 
medborgarprocessen var att skapa en dialog, ge delaktighet och 
utveckla Södra Älvstranden till en hållbar och attraktiv stadsdel. 
Kommunen anordnade föreläsningar och stadsvandringar, tävlingar och 
en öppen dialog genom tidningar, Internetforum och dialogforum på 

Bild 5: Staden är en produkt av vad människor har byggt upp och format den 
kring; värdemässigt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Tillit inom och 
mellan aktörerna påverkar deras samarbete.
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stadsmuseet. Bland föreläsarna engagerades bland annat Richard 
Florida, vars budskap beskriver vikten av tolerans för hur väl en stad 
kan utvecklas, bli framgångsrik och framåtsyftande. För mig är det 
tydligt att Göteborgs kommun var medvetna om betydelsen av 
oliktänkande och tolerans för stadens utveckling, och gärna ville gynna 
detta. 

Inriktningen är ett ökat deltagande
När kommunstyrelsen tog beslutet om ett utökat medborgardeltagande, 
var ambitionen inriktad på att locka många deltagare, vilka tillsammans 
skulle kunna mötas, bidra med idéer och resultera i ett planområde gjort 
för att passa “Göteborgaren”. De ville engagera fler deltagare än vid 
omvandlingen av den norra Älvstranden.

Den mängd föreningsaktiva människor som finns på orten påverkar 
som du vet omfattningen av ortens sociala kapital, medan tilliten istället 
avgörs av hur deltagarna kan förhålla sig till varandra och om de kan 
uppfylla sina löften. Därför ser jag att aktörernas kommunikation och 
bekräftelse av varandra är viktig för att bygga upp både socialt kapital 
och tillit mellan deltagarna. Därmed är min analys att planförfarandet 
genom medborgardeltagandet både kan bidra till att bygga upp och 
rasera tillit mellan deltagarna.

Arrangörerna för medborgardeltagandet i Södra Älvstranden visar upp 
att de under processens gång hade förmåga att involvera en mängd 
olika föreningar och aktiviteter, på ett tilltalande sätt. Min analys är att 
det inom staden även finns möjligheter att locka fram socialt kapital på 
lång eller kort sikt. Det sociala kapitalet kan liksom tillitsnivåerna inom 
de olika stadsdelarna vara lokalt betingade. Om kommunen bedömer 
det som positivt att öka det sociala kapitalet och tilliten mellan 
människor i staden, kan de behöva göra en långsiktig och målmedveten 
satsning för att sprida fenomenet till olika stadsdelar.
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Mötet ger förutsättningarna
Som du vet lyckades dialogen i Södra Älvstranden dra till sig många 
engagerade människor, och skapa en kreativ diskussionsmiljö. Som jag 
ser det kan medborgardeltagandet, precis som den bebyggda miljön, 
gynnas av personliga möten för att bygga upp tolerans och förståelse 
och i förlängningen även maximera de begränsade resurserna som finns 
i planområdet. 

En anledning till att kommunen lyckades så bra med att engagera och 
skapa en kreativ debatt i Södra Älvstranden bedömer jag ligger i de 
goda förutsättningarna som medborgarna hade för kunna mötas, både 
genom Internetforumet och dialogforumet på stadsmuseet. Utöver detta 
bedrev staden en aktiv dialog genom press, radio, föreningar etc. Den 
svaghet som jag ser ligger i kommunikationen och förutsättningarna för 
möten mellan politiker och medborgare. Jag återkommer till 
diskussionen senare i analysen.

Tveksamheten stabiliserar − och bjuder på motstånd
En förändringsprocess är en kontinuerlig process, trots att 
planprocessen både är avgränsad i tid och planområde. Den 
förändringsprocess som pågått ända sedan -70 talet, där 
planavdelningen sett större och större fördelar med att ta Södra 
Älvstranden i anspråk, delades som jag ser det inte aktivt med resten av 
staden. Först när en diskussion förs upp på en nivå så att den når 
medborgarna kan de börja reflektera över planens möjligheter. Några få 
invånare kan ha reflekterat över områdets möjligheter redan tidigare − 
på ett liknande sätt som tjänstemannen eller politikern som förde fram 
ämnet på planavdelningen − men inte den breda massan. Därmed ser 
jag att medborgarna inte var lika väl förberedda på en förändring i 
planområdet som tjänstemännen var, när programmet och dialogen 
presenterades.

Som Ahrenfelt beskriver “ger förändringar oss känslan av att vi håller 
på att förlora kontrollen av våra liv”, vilket leder till olika former av 
motstånd mot förändringen individuellt som kollektivt. I Södra 
Älvstranden uppstod en rädsla för att de småföretag som var aktiva i de 
omgivande områdena, dvs. Järntorget, Majorna och Långgatorna, skulle 
påverkas negativt och tvingas flytta till följd av höjda hyror 
(Forsemalm, 2006).

Förändringsmotståndet ser jag har både sina fördelar och nackdelar. De 
nackdelar som jag ser är att motståndet ger upphov till en viss 
förändringströghet till varje omvandling. Denna förändringströghet kan 
vara stor eller liten beroende på förankringen av besluten hos 
medborgarna, hur stor förändringen blir, och hur kommunikationen 
bedrivs mellan aktörerna etc. Fördelen med förändringsmotståndet är 
emellertid att den erbjuder deltagarna tillfälle till eftertanke och 
reflektion, vilket förhoppningsvis leder till att endast de goda och 
önskvärda satsningarna får gehör och genomförs.

Ett förändringsmotstånd kan antingen vara aktivt eller passivt. Det 
aktiva motståndet är precis som det låter aktivt, medan det passiva 
motståndet är lite svårare att avslöja. Det kan visa sig som att 
förändringen drar ut på tiden − till exempel genom överklaganden eller 
att människor gör precis som de är vana vid − med en trygghet i att veta 
vad som brukar hända vid handlandet.

Struktur skapar ordning och trygghet
I Södra Älvstranden var det utökade medborgardeltagandet ett försök, 
som aldrig hade provats tidigare, i den skalan. Politikerna gick ut och 
berättade att en utökad medborgarprocess skulle införas. Min analys är 
att det i en sådan situation uppstår ett behov hos medborgarna att få 
tydlighet och regler att förhålla sig till, vilket om det infrias gynnar 
samarbetet och trovärdigheten dem emellan. 
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Det första du behöver göra är att förse människor med kunskap om hur 
planprocessen skall organiseras. Anledningen till detta är att med 
kunskapen så blir de tryggare och därmed minskas deras eget 
förändringsmotstånd. Därefter är det viktigt att tillgodose dem med 
kunskapen om vad som förväntas av dem, vad det skall leda till och hur 
länge arbetet skall pågå. Totalt sätt ger dessa faktorer främst en trygghet 
och en inriktning om vad de skall sträva efter och varför. 

Min analys är att med tryggheten, underlättas samarbetet så till vida att 
deltagarna vet då allihop vad de skall sträva efter, och vad som inte är 
en önskvärd utveckling. Därmed kan kreativiteten bidra till att lösa 
problem, när lösningarna inte är klara från början. Om 
förändringsmotståndet skall kunna överbryggas behöver människor få 
veta vad förändringen för med sig (helst för dem personligen), vad som 
förväntas av dem och hur länge processen skall pågå. Min analys är att 
med ett trovärdigt koncept får du lättare att genomföra förändringen 
enligt plan, än om du oavsiktligt aktiverar förändringsmotståndet. 

När förändringsprocessen startade uppkom diskussioner om kommunen 
verkligen menade det de utgav sig för att vilja genomföra. Min analys 
är att systemet var trovärdigt i initialskedet, även om reglerna och 
normerna var otydliga. Med medborgardeltagandets tydliga och 
effektiva mötesplatser, och som jag ser det engagerade tjänstemän och 
politiker lyckades kommunen därmed få igång och kanalisera 
medborgarnas engagemang och kraft.

Före och efter − vad hände?
Enligt litteraturen var medborgarna i det aktuella planområdet bra på att 
samarbeta och driva lokala angelägenheter redan innan processen 
startade. I de omgivande områdena finns många föreningsverksamheter 
och små lokala företag, vilket gynnar det sociala kapitalet i området.

Med medborgardeltagandeprocessen utvecklades ytterligare några 
mötesplatser för medborgare, näringsliv och föreningsliv på 
individnivå. Socialt kapital är beroende av att det kontinuerligt 
används, så att ett förnyat förtroende kan växa fram mellan aktörerna. 
Av den anledningen är min analys att det sociala kapitalet gynnades av 
en utökad medborgardeltagandeprocess som den i Södra Älvstranden − 
åtminstone för de grupper och föreningar som deltog i den. 
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Förändringar i Södra Älvstranden, vad får 
systemet och organisationen för inverkan?
Som du vet är det många faktorer som påverkar stadsutvecklingen, 
socialt som fysiskt. Jag skall här analysera den vänstra delen av bild 13, 
dvs, om plansystemet och organisationen, och hur systemets aktörer 
och deras inbördes tillit kan påverka systemet som sådant.

Politikerna har i kommunerna det övergripande ansvaret för dess 
utveckling och skötsel. För en människa är det dock svårt att ha 
överblick över en hel kommun − eller en stad − som hela tiden 
förändras, samtidigt som detaljerna är viktiga att beakta. Därför har 
arbetet delegerats organisatoriskt till olika förvaltningar, med olika 
ansvarsområden. Delegeringen i sig medför att politikerna får större 
möjlighet att fokusera på de stora och strukturella frågorna i kommunen 
− för att behålla överblicken. Samtidigt minskar dock politikernas 
detaljerade kunskap om vad varje viss åtgärd får för konsekvens, vilket 
medför att deras möjligheter för att göra snabba, övertänkta och direkta 
politiska beslut minskar. 

Att genomföra en sådan delegering kräver dock att det finns tillit 
mellan politiker och tjänstemän. Orsaken till det är att politikerna 
fortfarande har helhetsansvaret inför medborgarna medan 
tjänstemännen står för detaljkunskapen, och tillsammans bygger de upp 
bebyggelsen och den kommunala verksamheten. Politikerna behöver 
kunna lita på att de beslut som de lämnar vidare till tjänstemännen 
behandlas rätt, och tjänstemännen behöver kunna lita på att deras arbete 
är betydelsefullt för politikerna och att de får rätt 
ingångsförutsättningar.

Dialogen samlar krafter
Som du vet kan kraften av tillit mellan människor göra att staden kan 
växa sig starkare, bli attraktivare och även resultera i att kunna utnyttja 
resurserna bättre i till exempel en plansituation. Min analys är att 
Göteborgs kommun ville använda sig av dessa krafter för att bygga upp 
ett attraktivt Göteborg. Med hjälp av kommunens vision och 
medborgarnas medverkan skulle staden utvecklas mot att bli en 
dynamisk stad, med mångfald, attraktivitet och aktivitet.

Bild 5: Staden är en produkt av vad människor har byggt upp och format den 
till; värdemässigt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Tillit inom och 
mellan aktörerna påverkar deras samarbete.

Som du ser i bilden ovanför behöver alla stadens “ ben” i figuren lyfta 
staden, för att den skall stå stabilt. Brister en aktör eller tilliten inom 
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detta ben, försvagas benet och lyftet kan inte bli lika stort som om 
samtliga lyckas med sitt uppdrag.

Jag skall ta ett exempel. Dynamiken som eftersträvas med det sociala 
kapitalet finns i högra benet (c) vilket har sin bas i “Medborgare, 
näringsliv och föreningsliv”. När aktörerna har tillit till varandra, och 
under frivilliga former samarbetar, börjar de utveckla normer och regler 
för sitt samarbete. Under förutsättning att aktörerna håller sig till 
reglerna och det sker ett givande och tagande, får de allt mer förtroende 
för varandra, och börjar hjälpa varandra så att allt fler vinner på 
förfaringssättet.

Nu är vi dock på system- och stadsnivå, där kommunen genom 
medborgardeltagandet vill bidra till att utveckla en stad och stadsdel, 
närmare bestämt Södra Älvstranden i Göteborg. I fallet kring Södra 
Älvstranden var ben c, redan relativt starkt i det aktuella området. Ben 
b, var svagare, för det saknades politisk enighet i frågan efter den 
strandade planen. Den bristfälliga kommunikationen mellan politiker 
och medborgare (e), ville politikerna åtgärda och förbättra genom att ta 
initiativ till ett utökat medborgardeltagande. Aspekterna “d, e och f” 
och den tillit som finns där emellan ser jag främst kan fungera som en 
indirekt hjälp, för att utföra uppdragen. Anledningen till det är att 
andras förväntningar på arbetet kan få större konsekvenser än vad man 
anar.

Benet a, har jag varken uppfattat som starkt eller svagt. Plansystemet 
och organisationen består av triangeln a-b-d. Mitt intryck är att när 
planprocessen startade var tilliten inom organisationen och ut mot 
medborgarna svag. Organisationen varken bidrog eller underlättade för 
att få igång en dialog mellan politiker och tjänstemän, utan resulterade 
enligt Näslund, i att vissa tjänstemän hade skaffat sig en större dialog 
med politikerna än vad deras kollegor kanske hade. Organisationen var 
en segregerad stadsförvaltning, med en relativt svag kontaktyta mellan 

politiker och tjänstemän. varför även benen a och b påverkas negativt.

Efter den strandade planprocessen, visade kommunen att de ville pröva 
nya grepp för att utveckla området. Därför gick kommunens politiker 
och tjänstemän ut och sa att de ville engagera stadens invånare, och 
tillsammans skapa framtidens attraktiva Göteborg. Politikerna ville 
dock inte själva vara aktiva i processen, vilket gjorde att planprocessen 
och planområdet indirekt skulle sakna ben b. 

Genom att betrakta medborgarprocessen från Södra Älvstranden ifrån 
perspektivet kring tillit, kan jag konstatera att det ursprungligen tilliten 
mellan aktörerna utgjorde en förutsättning för att skapa det utökade 
medborgardeltagandet. Samtidigt resulterade den svaga tilliten i att 
samordningen blev svår att bedriva som en tydlig, stark och gemensam 
målbild. 
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Bild 4: Modellen beskriver arbetsmetoden inom fysisk planering och dess 
koppling till medborgarinflytandet (källa Ida Olén, 2004 och vidareutvecklad 
av författaren)

Som du vet tog politikerna 2004 initiativ till en utökad 
medborgarprocess, där medborgarna och kommunen tillsammans skulle 
skapa en plan för framtidens Göteborg, konkret i Södra Älvstranden. 
Syftet var dock otydligt och delad i två inriktningar. En falang såg 
processen som ett demokratiskt försök att öka deltagandet, och den 
andra gruppen såg istället syftet som ett sätt att snabbt kunna fånga in 
intressanta och genomförbara förslag och applicera i den fysiska 
miljön(Bialecka-Colin et. al. 2006). Oavsett vilket synsätt aktörerna än 
valde att ta till sig, är min analys enligt ovanstående bild (och bild 5) att 
kommunen valde att planera med medborgarna, i ett underifrån 
perspektiv och med kommunikativ planering, med syftet att bredda 
kunskapen och öka direktdemokratin. Den utökade 

medborgarprocessen i Södra Älvstranden startar med fokus på att 
bedriva en process utifrån den kommunikativa planeringen, där 
politikerna dock har kvar huvudansvaret för planen, utifrån den 
representativa demokratiordningen. 

Utifrån det jag har uppfattat från litteraturen var arbetssättet i den här 
fasen processinriktad, med fokus på att fånga in idéer och omvandla 
dem till hanterbara förslag. Arbetssättet kan ibland också beskrivas som 
mjuk processtyrning (Malmgren, 2004).

För tillit och socialt kapital är det viktigt att aktörernas roller, 
befogenheter och ansvarsområden är tydliga. Jag betraktar i viss mån 
tillit och legitimitet som symbiotiska, därför att det endast går att uppnå 
tillit om det samtidigt existerar någon form av legitimitet.

Genom den utökade medborgardeltagandeprocessen i Södra 
Älvstranden finns det många exempel på att politiker och tjänstemän 
ville engagera medborgarna, vilket även indirekt kan ses som en 
bekräftelseprocess. Hela medborgardialogens upplägg är gjort utifrån 
förutsättningarna om att medborgarna har någonting att tillföra 
området, och att åsikterna skall vara representativa för “Göteborgarna”. 
Kommunens uttalade mål var att de ville ta emot medborgarnas 
synpunkter. 
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Älvstranden utveckling förvirrar
Som du vet har Älvstranden Utveckling AB, sedan tidigare varit en 
kraftfull aktör i Göteborg kring stadsbyggnadsprojekt. Arbetet verkar 
vara uppskattat, därför att bolaget fick 2004 ett utökat förtroende att 
även hantera omvandlingen av den Södra Älvstranden.

Bild 14: De aktörer som möter varandra i medborgardeltagandet har olika 
roller, ansvar och skyldigheter både i medborgardeltagandet och i staden. 

För mig är det dock otydligt varför just Älvstranden Utveckling AB, 
har fått detta mandat och vilka rättigheter och skyldigheter de har. Som 
du kan se på bilden (sid 49), bild 12 och bild 8 är det svårt att placera 
Älvstranden Utveckling där. Om bolaget tillhör näringslivets ben, med 

Vardagslivets aktörer, som gör
staden, orten levande och

attraktiv

Upprättar planer, följer
lagar, förordningar, och

visioner
-skapar förutsättningar
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och föreningsliv

Politiker

Medborgardeltagande

Har helhetsansvar
för kommunen

- skapar förutsättningar 
och sätter inriktning

Tjänstemän

konkurrensmöjligheter m.m., är frågan varför just de har fått uppdraget 
att exploatera och bedriva processen, och hur bolaget ska kunna ställas 
till svars om de missköter sig.

Med bild 14, bild 10 och bild 8 i åtanke får Älvstranden Utveckling två 
roller, där de likt tjänstemännen skapar förutsättningar för andra aktörer 
att ta vid, och samtidigt tillhör de näringslivet vilka konkurrerar på fri 
marknad.

Dialogen står på två ben
Politikerna hade bråttom att genomföra dialogen. Av den anledningen 
forcerades beredningsfasen fram, vilket gjorde att många aspekter inte 
blev riktigt omdiskuterade och presenterade i inledningsfasen. Detta 
skapade otydlighet i roller, inriktning och i organisation.

För att återgå till bilden på sidan 51, kan du här i denna fasen av 
medborgardialogen börja se att processen börjar anta en annan form. 
För att skapa tydlighet i planprocessen är det viktigt att veta vem 
uppdragsgivaren är, och vad de vill ha för resultat. Politikerna som tog 
initiativ till att skapa en utökad medborgardialog, visade att de både 
ville ha en utökad dialog och ville skapa förutsättningar för en stadsdel 
där alla skulle ha råd att bo. De ambitioner som de visar här om att få 
till stånd en utökad dialog gör att planprocessen skall placeras på den 
vänstra halvan, dvs under kommunikativ planering. Politikerna ville 
däremot inte själva delta i processen. De behöll sin representativa 
beslutsrätt, diskuterade runtomkring hyres- eller bostadsrätter och 
forcerade fram beredningsfasen. Utifrån dessa signaler ser jag att det 
parallellt med den kommunikativa planeringsansatsen fanns krafter 
bland politikerna som indirekt förespråkade en ordinarie planprocess, 
med en rationell styrning, och ett “ovanifrån-”perspektiv, dvs utifrån 
bildens högra sida.
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Med de två parallellt skilda ansatserna, blir det svårt att driva 
medborgardeltagandet tydlig. Ansatserna behöver olika typer av 
styrning. Den ena typen är en mjuk process, där framsteg sker genom 
att uppmuntra och testa nya idéer, successivt sortera bort de sämre och 
utveckla de bättre. Den andra typen, rationell planering ser jag mera 
som en hård process där förloppet är mer förutsägbart och styrningen 
sker genom felkorrigering (Malmgren, 2004).

För att försöka få förståelse för hur och varför politikerna började sända 
ut dubbla budskap återvänder jag till Ahrenfelts resonemang om 
förändringsmotstånd. Den formella planprocessen var med det utökade 
medborgardeltagandet bruten, och skulle bidra till en oklar planprocess 
där endast vissa hållpunkter var utpekade. Politikerna ville ha denna 
förändring, men ville samtidigt inte själva vara aktiva. Detta gjorde att 
de hade sämre överblick på hur processen gick än andra aktörer 
inklusive saknade kunskap om vad människor tyckte. Medborgarna 
ville ha svar på sina frågor, och de krävde att politikerna skulle aktivera 
sig. 

Som jag ser det vill människor ha ordning i sina liv, de vill ha kontroll 
över det. Förändringsmotståndet är en del av detta, och att människor 
försöker få kontroll över sin situation är inte konstigt. Det jag ser att 
politikerna försökte göra var att kontrollera de situationer och 
hållpunkter som de var inblandade i. 

I processer har både uttalade och outtalade syften, värderingar och 
normer en förmåga att påverka den, inte minst i de fall där aktiviteterna 
dittills är oprövade. Skälet till det är att när problemen uppstår, försöker 
deltagarna lösa dem så gott de kan. I de fall aktiviteterna är oprövade, 
kan normer, värderingar och andra beprövade lösningar medvetet eller 
omedvetet, få företräde för de mer okända och oprövade lösningarna. 

I Södra Älvstranden var reglerna och normerna var otydliga. Följden 
blev att det uppkom flera problem både för arrangörerna och för 
medborgarna. Bristande kunskap om vilka normer som gäller är ett 
svårt handikapp (Olsson et al., 1997; 197), kanske främst för att den 
skapar osäkerhet om vad som förväntas av en. Då har vi nått ytterligare 
problem. “Rädslan för att bryta mot normer och regler hindrar folk från att 
släppa fram sin kreativitet och våga ta egna initiativ” (Olsson et al., 1997; 
200). Två levande parallella syften existerade samtidigt i 
medborgarprocessen; dels att fånga in intressanta förslag och applicera 
på den fysiska miljön, dels att medborgardeltagandet var ett 
demokratiskt försök för att öka deltagandet och demokratin. Båda dessa 
syften motarbetas dessvärre om människor inte vågar släppa fram sin 
kreativitet eller vågar ta egna initiativ, till följd av att processen inte var 
tydlig (Älvstaden, 2006b).

Som Chalmers visar är allmänhetens kunskap svag kring kommunens 
organisation och ansvarsfördelning. För systemtilliten är det viktigt 
med tydlighet om vad systemet står för, vad det finns för ansvar, roller 
och befogenheter. Systemet har formella regler, men systemet möter 
sällan själv medborgarna. Av den anledningen är den bild som 
representanterna, dvs. tjänstemän och politiker, förmedlar att systemet 
står för lika viktig för att bygga upp systemtilliten, som att de formella 
reglerna följs. Helheten skall vara trovärdig. 

För systemtilliten är det problematiskt att medborgarna hade 
svårigheter att kunna diskutera frågor av lite politisk karaktär, till 
exempel hyresrätter/bostadsrätter. Planerarna hade inte mandat för att 
diskutera frågeställningarna med medborgarna, och politikerna ville 
inte göra det. 

Politikerna ville inte själva vara aktiva i dialogen, utan ville avvakta 
och se vad medborgarna själva kom fram till, för att inte riskera att 
påverka diskussionerna för mycket. Detta förhållningssätt har både sina 
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fördelar och nackdelar, mycket för att det kan vara svårt att på ett 
trovärdigt sätt att påstå att de tillsammans med medborgarna genom en 
aktiv dialog skall kunna skapa en bra stad att leva och bo i, om de inte 
själva är aktiva. Å andra sidan finns det en poäng med att politikerna 
inte skulle vara aktiva, därför att om politikerna är "för aktiva" finns det 
en risk att de mer eller mindre oavsiktligt tar över diskussionerna. Det 
skulle kunna innebära att medborgarnas erfarenheter kommer i 
bakgrunden och då uteblir fördelarna med det utökade samrådets 
målsättningar. 

I och kring kommunikationen kan aktörerna ge varandra bekräftelse. 
För systemtilliten är det viktigt att systemet uppfyller de krav som ställs 
på det. Politikerna var i Södra Älvstranden intresserade av att starta en 
utökad medborgarprocess. Wigerfelt beskriver att vid redovisningen av 
medborgarlagens förslag var redovisningstiden starkt styrande. Varje 
medborgarlag fick 15 minuter på sig att presentera sina förslag till 
helhetslösning för Södra Älvstranden. Tiden övervakades med hjälp av 
en äggklocka, och när tiden var ute avbröts presentationen abrupt. Den 
ledande politikern Göran Johansson gick efter halva tiden (Wigerfelt, 
2006b). Från ett trovärdighets- och tillitsperspektiv är det ett problem 
att medborgarlagen först blev lovade att själv få bestämma hur 
förslagen skulle få bli presenterade, medan dessa senare blir hårt styrda. 
Jag utgår från att den illustrerade bekräftelseprocessen varken stärkte 
systemtilliten eller tilliten mellan aktörerna.

Utifrån bilden på sidan 51 ser jag att olika aktörer under processens 
gång använde parallella arbetssätt. Inom dialogen och i medborgarlagen 
använde de en processinriktad och mjuk styrning, medan politikerna 
behöll en projektinriktad och hård styrning i sin kontakt med 
medborgarna.

Överlämnandet ger inriktningen en förändring
Vid överlämnandet efter parallella uppdrag skedde det mycket 
förändringar. Kommunen skulle nu ta över processen och ersätta 
medborgarlagen med den ordinarie projektgruppen som främst bestod 
av fyra personer, två från stadsbyggnadskontoret och två från 
Älvstrandsbolaget. Många av de deltagande medborgarna var 
fortfarande intresserade av uppdraget, och några av dem skulle gärna ha 
fortsatt med arbetet (Bialecka-Colin et. al, 2006). 

Samtidigt ser jag här att arbetssättet nu allt mer glider över till den 
högra delen av bild 5; mot en rationell och en hård processinriktad 
styrning. Här är medborgarnas kunskaper redan är inhämtade och nu 
skall utvecklingen av planen främst skapa legitimitet inför 
medborgarna. 

Under den här perioden uppstod mycket frustration och irritation 
mellan deltagarna, till följd av bristande kommunikation och varierande 
förväntningar. Chalmers visar att för att undvika liknande problem och 
missförstånd i framtiden, är det viktigt att ha förutsättningarna och 
spelreglerna tydliga i förväg (Bialecka-Colin et. al, 2006).

Min analys är att den bristande tydligheten i organisationen och dess 
roller, fick konsekvenser för representanterna av systemet. För 
medborgarna som ser systemet som en helhet, betyder systemtillit just 
tillit till att systemet skall klara av sina uppdrag. Putnam beskriver att 
människor litar inte på en person eller myndighet enbart för att de säger 
att de skall göra någonting. De litar istället på personen till följd av 
deras kunskap av hur de brukar agera, vad de har alternativ och vilka 
konsekvenser det blir (Putnam, 1996; 206).

Kommunikation i den fysiska planeringen

Annica C. Lindh      sid. 54 (68)



Vad levererar systemet − tillit och resultat
Den uttalade ambitionen med den utökande medborgardialogen var att 
skapa en kreativ debatt, med många aktiva aktörer vilka tillsammans 
skulle kunna bidra till att bygga upp framtidens Göteborg. Min analys 
är att genom att bygga upp de två demokratiarenorna, utforma 
medborgardeltagandet på ett attraktivt sätt lyckades kommunen få 
igång det engagemang och kreativa klimat som de eftersträvade.

Göteborgs kommun gjorde en stor satsning med den utökade 
medborgardialogen, vilket gav resultat. Planprocessen skall ge 
medborgarna möjlighet att påverka den egna miljön, och kommunen 
visade med sin satsning att de ville leva upp till detta lagkrav plus lite 
till. För systemtillitens skull behöver systemet kunna leva upp till egna 
formella krav, lagens, organisationens och medborgarnas krav. 

Medborgarna deltar i processen frivilligt. Som du kommer ihåg från 
kapitlet om socialt kapital är det viktigt för deltagarna i ett frivilligt 
arbete med gemensamma regler och normer, liksom att det sker ett 
givande och tagande dem emellan. Min analys är att detta givande och 
tagande i längden är en förutsättning för att deltagarna skall tycka att 
det är intressant, att delta. Deltagandet måste ge dem själva någonting 
tillbaka − långsiktigt eller kortsiktigt.

Politikerna har i processen ett annat ingångsläge. Som jag ser det kan 
de ha antagit en rationell styrning, med en negativ återkoppling. Denna 
typ av styrning är vanlig i till exempel industrier, och har en tydlig 
avgränsning och ett tydligt mål. Uppdragsgivaren ger förutsättningarna, 
och betalar sen ut lön som ersättning för arbetet.

För mig är det otydligt vad politikerna egentligen ville med 
medborgardeltagandet. De både vill “ge och ta”, men ändå inte. Den 
bristande organisationen och det dubbla syftet med processen kan som 
jag ser det ha förvillat medborgardeltagandets styrning. Om jag har rätt 

valde politikerna en hård styrning, där medborgarna främst fick en 
negativ återkoppling då politikerna ansåg att det behövdes. Dilemmat 
med resonemanget är att det fanns ett behov av att förbättra 
kommunikationen mellan politiker och medborgarna. Medborgarna 
antog utmaningen och engagerade sig i medborgardeltagandet, vilket 
inte politikerna gjorde utan avstod från att vara aktiva. 

I medborgarlagen använde och behövde deltagarna en mjuk styrning, 
med positiv återkoppling, för att kunna utveckla sina förslag till 
ytterligare en nivå. Samtidigt som politikerna lät bli att engagera sig 
aktivt i dialogen, var de trots allt fortfarande både beställare och 
beslutstagare. Planprocessen skall ge medborgarna möjlighet att 
påverka den egna miljön, vilket kräver att det finns någon att föra en 
dialog med. Efter allt arbete som medborgarna hade lagt ner på 
förslagen, behövde de respons även från politikerna. Är politikerna 
nöjda med arbetet, eller skall något förbättras? (Beslutet tar ju de till 
slut ändå, och både kommunens pengar och deras egen tid är viktig att 
hushålla med)
De olika förväntningarna på processen, förändringsmotståndet och 
aktörernas olika behov av styrning i processen resulterade till slut i en 
kulturell krock med många missförstånd.

Om jag istället har fel i mitt antagande, och att politikerna i själva 
verket styrde processen utifrån en mjukstyrning och kommunikativ 
planering har jag ingen som helst förklaring till varför de inte 
engagerade sig aktivt i medborgarprocessen. Den kommunikativa 
modellen, med en gemensam inlärningsprocess för deltagarna, och en 
öppen och förutsättningslös diskussion, förknippar jag inte med det 
beteende som jag har uppfattat ägde rum mellan medborgare och 
politiker utifrån litteraturen.

Om processen kommer kunna förändra systemtilliten till det bättre 
bedömer jag att tjänstemännen och politikerna främst avgör när de 
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hanterar medborgarnas insatser i de kommande detaljplanerna. För att 
tilliten till systemet och tilliten till politikerna skall kunna hållas stark 
är det viktigt att kommunen håller fast vid den inriktning de redan har 
påbörjat. Som jag ser det har kommunen påbörjat ett nytt sätt att 
förhålla sig till medborgarna och medborgardeltagandeprocessen. De 
har tagit ett steg, ett stort steg, och om de håller fast vid inriktningen 
och vidareutvecklar den i kommande planprocesser så är min 
bedömning att de kunna övertyga medborgarna i längden om sin 
ambition. Människor litar på människor (och myndigheter) som säger 
sig vilja uppnå någonting och sedan visar att de lyckas uppnå samma 
sak...

Före och efter − vad hände?
För att systemtilliten skall vara hög behöver systemet vara trovärdigt, 
och uppfylla de krav som ställs på det, Systemtilliten är inriktad på ett 
förhållandevis opersonligt system, och är beroende av de aktörer som 
företräder det. 

Före medborgardeltagandet drog igång fanns ett lagligt krav på att 
medborgarna skulle få möjlighet att påverka sin bebyggda miljö, ett 
strandat planförslag, en vision, och dålig kommunikation framför allt 
mellan medborgare och politiker.

Under processens gång skickade organisationen dvs. politiker och 
tjänstemän ut delvis motstridiga budskap, genom uttalanden eller 
genom sitt agerande. Systemtilliten kan ha försvagats till följd av 
otydlighet i organisation och de motstridiga budskap medborgarna fick 
ta del av.

Det utökade medborgardeltagandet gav upphov till ett behov av en 
tätare kontakt mellan tjänstemän, politiker, näringsliv, föreningsliv och 
medborgare. Det fylliga och omfångsrika material som både 
medborgare och medborgarlag levererade, gör att jag drar slutsatsen att 
inom dessa grupper dvs tjänstemän-medborgare, medborgare-
medborgare och projektledare-medborgare, fanns det ett givande och 
tagande med bekräftelse för varandra. Därför kan tilliten mellan dessa 
aktörer ha ökat genom processens gång.

Till följd av det turbulens medborgardialogen gav upphov till, där 
medborgare krävde svar från politiskt håll ser jag även att behovet 
mellan en aktiv dialog mellan politiker och tjänstemännen ökade. Även 
om politikerna avstod från att aktivt medverka i dialogen, är min analys 
att behovet gjorde att åtminstone vissa tjänstemän och politiker ökade 
sin kontakt med varandra. Därmed kan även deras tillit till varandra ha 
ökats eller upprätthållits med processens gång.
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Kommunikationen mellan politiker och medborgare var svag i 
initialskedet och min analys är att den även fortsatte vara det genom 
processen. Wigerfelt beskriver i sin artikel “ Vart tog politiken vägen i 
Dialog Södra Älvstranden?”, att endast några få politiker valde att vara 
närvarande vid debatten, medan många istället lät bli. Min analys är att 
de politiker som fanns med vid debatten kan ha påverkat både tilliten 
till systemet och till deras person positivt, medan de politiker som valde 
att inte vara med vid debatten, är hänvisade till andra aktörers 
förväntningar på dem själva och till deras uppdrag. Styrkan av tillit och 
socialt kapital ökar ju mer det används, och minskar i styrka när det 
ligger oanvänt (Öresjö, 2000).

I början av mars, 2009, finns det tendenser som går både mot en ökad 
och minskad systemtillit i Göteborg. För den positiva sidan har 
medborgardeltagandet gett upphov till ett stort intresse, och varför 
Älvsrummet vid GöteborgsOperan har blivit välbesökt. Under våren 
skall kommunen och Älvstranden Utveckling här åter öka aktiviteterna 
och besökarna, genom bland annat en föreläsningsserie (Älvstranden 
Utveckling AB:s hemsida, 2009). På den negativa sidan finns samtidigt 
tendenser som går i motsatt riktning, varpå medborgare kan ha en 
förtroendekris inför systemet (Viktor & Sven, 2008).

Tilliten kan både vara kollektivt och individuellt baserad. Framtiden får 
utvisa om de tendenser jag pratar om här ovan är individuella eller 
kollektivt baserade. Tillit och socialt kapital förstärks och upprätthålls 
när det används medan det försvagas medan det ligger oanvänt. Nu 
efter den utökade medborgardialogen finns fortfarande lagens krav, om 
att medborgarna skall få möjlighet att påverka sin bebyggda miljö. Det 
finns en genomförd medborgarprocess, som organisatoriskt sätt skulle 
kunna ha varit tydligare. Processen har bidragit till att det idag finns en 
än större förväntning från medborgarnas sida att verkligen få göra sin 
röst hörd, och ge resultat. Kommunikationen mellan vissa aktörer 
brister förmodligen fortfarande något, men har förbättrats. 

Medborgardeltagandet har gett upphov till nya mötesplatser, fysiska- 
eller virituella-, vilket hjälper aktörerna med sin kommunikation.

Med tanke på att kommunen åter igen skall öka dialogen med 
medborgarna, är min analys att de tendenser som går mot en minskad 
systemtillit har möjlighet att stanna av, och endast bli ett tecken på 
individuell brist på tillit. Den stora massan människor kommunen även 
i framtiden kommer ha kontakt med, kan kommunen med sitt 
bemötande lyckas skapa individuell tillit till samt till systemet. Min 
analys är vidare att när tilliten omfattar en kritisk mängd människor, 
omvandlas den till kollektiv tillit.

Bild 15: Tilliten mellan politiker och tjänstemän kan till följd av 
medborgardeltagandeprocessen ha ökat i Södra Älvstranden. Tilliten till 
systemet och mellan dess aktörer var svagare än det sociala kapitalet i staden, 
vilket gör att planens mervärde blir mindre än om grupperna skulle ha varit 
mer “jämnstarka”
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Mina slutsatser
Min analys är att i Södra Älvstranden hade de mod nog att starta och 
satsa på ett utökat medborgardeltagande. De valde att i det centralt 
belägna Södra Älvstranden att ta hjälp av medborgarna för att 
tillsammans med dem bygga upp en stadsdel. Förhoppningen var att 
området på så sätt skulle få större kvaliteter och fördelar än vid en 
ordinarie process.

Som du vet tog politikerna snabbt beslutet, och processen forcerades 
fram för att snabbt kunna komma igång. Min analys är att det var något 
för snabbt, eftersom många aspekter inte hade hunnit diskuterats, eller 
förankrats i organisationen. Genom processen fanns det varierande 
uppfattningar om vad syftet med den var, varför olika frågeställningar 
och situationer även hanterades på olikartade sätt. Arbetssättet var nytt, 
ett experiment, som skulle testas på stadsdelsnivå. När osäkerheterna 
blev allt för stora på individnivå, är min analys att 
förändringsmotståndet slog till. Människorna började därför delvis göra 
som de brukade göra i liknande situationer. För medborgarna som inte 
har någon ingående kunskap om hur kommunen är organiserad, 
skickade systemet motstridiga budskap eller utelämnade viktig 
information. Efter hand krävde medborgarna att få rättvisande 
information från systemet som sådant. Tilliten till det hade börjat 
vackla. 

För kommunikationens och tillitens skull ser jag att det är viktigt att de 
organisatoriska förutsättningarna är tydliga och klargjorda från början, 
dvs. att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan aktörerna. 
Skall arbetet bedrivas i en viss form är det bäst att aktörerna får 
kunskap om faktorerna från början, därför att om tydligheten är oklar 
kan de tyvärr börja ifrågasätta trovärdigheten hos varandra istället för 
arbetets uppläggning. Om politiker, tjänstemän och medborgarna vet 
sina roller, och sitt uppdrag, att alla känner att de bidrar och har en 

viktig roll för arbetets helhet, samtidigt som det sker ett givande och 
tagande dem emellan, ökar deras tillit. 

När du organiserar medborgardeltagandet, är det viktigt att veta vad du, 
organisationen och medborgarna skall sträva efter och varför. Utifrån 
bilden på sidan 51 behöver du fundera på om syftet med processen är 
att generera nya och oprövade idéer, där kommunikation och en 
kunskapsuppbyggnad står i centrum utifrån medborgarnas erfarenheter, 
eller om planen istället skall utformas för människorna utifrån 
planerarens perspektiv. Därefter utgår du från dessa förutsättningar, när 
du gör planeringen. Försök i all möjligaste mån att hålla dig på den 
ursprungliga sidan istället för att hoppa runt − det underlättar för dig att 
behålla trovärdigheten utåt.

Om det ändå inte är möjligt bör du och organisationen vara mycket 
samkörda, och veta när var och hur ni skall ha olika förhållningssätt. 
Förmedla det även till aktörerna och håll er sedan till det. I Södra 
Älvstrandens fall bedömer jag att under perioden mellan uppstart och 
överlämnandet fanns två olika parallella förhållningssätt till 
medborgarna. Bristen på samkörning skickade dubbla budskap till 
medborgarna, vilket skapade en osäkerhet inom dem. Olsson et al.
(1997; 200) visar att denna osäkerhet kan utgöra ett hinder för att 
aktörerna skall våga släppa fram sin kreativitet och våga ta egna 
initiativ (Se även Älvstaden, 2006b).

En problematik med planering och medborgardeltagande är det 
förändringsmotstånd som varje plansituation ger upphov till, så även i 
Södra Älvstranden. Jag vill därmed inte säga att allt 
förändringsmotstånd är dåligt. Vissa förändringar vill skall ha, och 
vissa inte. Beprövade modeller vet vi ofta om och hur de fungerar, 
vilket vi inte gör om helt nya koncept. I planprocessen kan jag se att 
politikerna strävade efter att uppnå en förändring, men samtidigt inte 
ville vara en del av denna förändring. Kommunens val av 
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utvecklingsstrategi där kommunen låter Älvstranden Utveckling få 
mandat att utforma dialogen och även exploatera Södra Älvstranden 
kan även den vara ett tecken på ett förändringsmotstånd. Dessa signaler 
återfinns även bland tjänstemännen, där vissa röster talade om 
medborgarna som referenspersoner − trots det uttalade målet om en 
öppen debatt med nya former för inflytande. Bland medborgarna fanns 
ytterligare förändringsmotståndet representerat − redo att avvärja hotet 
om att hyrorna i områdena skulle bli allt för höga för företagarna.

Följaktligen är förändringsmotståndet en stor utmaning för både dig, 
när du organiserar medborgardeltagandet, och för organisationen i sig 
under pågående process. Som jag ser det uppkommer problemet när 
människor inte hinner vänja sig vid förändringen − oavsett dilemmat 
om att planprocessen skall vara snabb och effektiv. Därför är det för dig 
viktigt att fundera på vad du kan göra för att förbereda medborgarna 
redan innan planprocessen startar så att de är med från början − både 
för din egen och deras skull.

När medborgarna engagerar sig vill de påverka och vara efterfrågade − 
försumma inte den kraft som finns lagrade i dem. När viljan finns där så 
var förberedd så att du kan styra kraften konstruktivt. Här är det viktigt 
med bekräftelse. Överblicka både planområdet och resultatet, men kom 
även ihåg bort helheten - den är viktig för medborgarna i deras 
vardagsliv.

För systemtilliten är det viktigt att systemet skall kunna leva upp till de 
krav som ställs på det. Politikerna har beställt ett uppdrag, de vill veta 
vad medborgarna tycker kring utvecklingen kring den södra 
Älvstranden. Har medborgarna tilltro till att de och systemet är 
intresserade av resultatet ökar trovärdigheten för systemet som sådant, 
medan den istället försämras om tilltron är svag. I Södra Älvstranden 
saknades en tydlig gemensam vision mellan politiker och tjänstemän, 
redan i startskedet och denna svaghet återfanns även i slutet av 

processen. Kommunens aktörer skickade därmed ut motstridiga 
budskap till medborgarna och arbetade delvis mot olika mål, vilket inte 
gagnar systemtilliten.

För att återvända till planprocessen tycker jag att det är lämpligt att 
ifrågasätta om kommunen har/tar ett helhetsansvar för sitt 
planeringsuppdrag eller om de "sitter i knäet" på exploatören. Om det 
visar sig att kommunen inte tar det reella helhetsansvaret på grund av 
exploatörernas ekonomiska inflytande, så fundera då på hur 
kommunens helhetsansvar skall komma in istället? Finns det andra 
tillfällen att göra riktlinjer för utvecklingen i ett tidigt skede, och var 
skall då demokratin och medborgarnas erfarenheter komma in och 
säkras?
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Del 3, Rekommendationer
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Rekommendationer
Arbeta med att förankra förändringsprocessen inom organisationen 
först. Var tydliga med vad ni vill och vilka mål ni skall nå och hur ni 
skall gå till väga. Ge det tid att landa i er själva och organisationen 
först, innan själva arbetet startar. Detta är för att minska ert eget 
förändringsmotstånd. Förtydliga roller, förväntningar, och ansvar kring 
de olika aktörerna. När förändringsprocessen/planprocessen drar igång 
då kommer medborgarnas förändringsmotstånd, motståndet mot er 
plan. Se till att bekräfta de människor ni möter. Lyssna, förstå. Första 
tillfället (om ni presenterar en plan) är chockartat för de ni möter. Ge 
även dem tid att smälta att det kommer ske en förändring (för att 
minska deras förändringsmotstånd). Forcera inte fram resultatet - det 
ger överklaganden (Riksdagen, 2001). 

Fundera på vilka arbeten ni kan göra som förbereder medborgarna, på 
att det kommer ske en förändring redan innan planprocessen startar, så 
att de är med på banan redan från början. Skapa tillit mellan deltagarna, 
i ett tidigt stadium, och vänj dem (och er själva) vid tanken på att det 
kommer ske en förändring i den fysiska miljön. Vilken typ av 
information kan ges för att informera, men inte oroa (och dra igång 
förändringsmotståndet)? Tidningar? Radio. Kan “temaområden skapas”  
som först hanterar FÖP, därefter DP och OMB? (med studiecirklar, 
öppet hus m.m.) Hur kan organisationen se ut för detta? Kan 
organisationen bidra till att medborgarna kan vända sig till en person, 
vilken har hand om alla ärenden kring ett visst område (vilken 
delegerar uppgifter eller samarbetar med andra för att nå lösningar?) 
(Se även Jacobs, 2004). Olika temaområden kan avlösa varandra. Se till 
att effektiviseringarna i organisationen inte leder till varken dålig 
kommunikation eller dålig framförhållning. Finns det några 
organisatoriska förbättringar ni kan göra i er kommun och er 
organisation? Bidrar organisationen till att skapa tillit till och inom 
plansystemet? Om inte, förbättra och se till att den gör det. 

När medborgarna engagerar sig vill de påverka, vara behövda och 
efterfrågade. Försumma inte de resurserna. Var förberedda så att ni kan 
hantera detta. Överblicka både planområdet och deras resultat, men 
kom även ihåg bort helheten - den är viktig för medborgarna i deras 
vardagsliv.

Bekräfta människor. Anta alla tillfällen. I planprocessen kan det 
uppkomma många tillfällen, där det enklaste tillfället är att hälsa på 
dem eller svara på deras frågor. När det kommit in ett förslag eller 
klagomål: svara och tacka för förslaget osv.

Försäkra er om att det finns en tydlig vision om varför ett utökat 
medborgardeltagande skall användas Vad vill ni uppnå? Varför gör ni 
det här? Utveckla tydliga visioner om hur målet skall nås. Se till att 
politiker, tjänstemän och medborgare, dvs. alla berörda strävar mot 
samma mål och vision.

Se till att alla organisatoriska faktorer, dvs. processens förutsättningar, 
strävar åt samma håll som er vision gör, och därigenom underlättar för 
er och de andra att uppnå målet. Tydliggör alla deltagarnas roller. Vad 
är deras ansvar och skyldigheter? Vad och när skall de göra något, och 
vad får de absolut inte göra? 

Ifrågasätt om kommunen har/tar ett helhetsansvar eller om de "sitter i 
knäet" på exploatören. Om det visar sig att kommunen inte tar det reella 
helhetsansvaret på grund av exploatörernas ekonomiska inflytande, 
fundera då på hur kommunens helhetsansvar skall komma in då? Finns 
det möjligheter att göra tydligare riktlinjer (som är färdiga innan 
processen och exploatören kommer in), och i så fall hur skall 
medborgarnas erfarenheter komma in och demokratin säkras? Var och 
hur skall kommunikationen ske? Vilka är de olika aktörernas 
mötesarenor? 
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Betrakta det utökade medborgardeltagandet som en process, dvs. en 
lärandeprocess där vägen mot målet inte är tydligt från början, och 
slutresultatet inte kan garanteras. Led även arbetet som en mjuk 
process. Genomför den. Bekräfta varandra, låt ett givande och tagande 
genomsyra processen. Ha en öppen, ärlig och förutsättningslös dialog. 
Underlätta för tilliten mellan aktörerna både inom och utanför 
förvaltningarna.

Följ upp processen. Uppnådde vi det vi ville uppnå? Varför, varför inte. 
Vad var bra och vad var mindre bra? Lyckades vi stödja systemtilliten, 
dvs. motsvarade slutresultatet det vi strävade efter genom vår vision?
Ta med erfarenheterna till kommande processer.

Vilka råd hade Chalmers?
Även Chalmers gjorde en analys med rekommendationer. Här kommer 
en kort sammanfattning av dem 
• Den normale medborgaren känner inte till kommunens organisation 
och ansvarsfördelning och vet därför inte vilka instanser och 
beslutsfattare som har hand om olika frågor. 
• Det finns stora skillnader i yrkesmässiga kulturer och i synen på 
medborgerligt engagemang i stadsutveckling. Genom att tydliggöra och 
diskutera dessa skillnader kan utvecklingsprocesser som i Dialog Södra 
Älvstranden underlättas. 

På den positiva sidan av experimentet med ökat inflytande kan vi 
konstatera att:
• det offentliga samtalet har genererat stort engagemang inte bara hos 
amatörer och tyckare i största allmänhet utan hos en bred allmänhet 
och hos många experter 
•Kommunens grupp för utvärdering har funnit många intressanta och 
viktiga förslag i de sex visioner som blev resultatet av de Parallella 
Stadsanalyserna. 

Experimentet har visat var de svaga länkarna finns i den långa kedja av 
aktiviteter som måste fungera ihop  
• Det måste råda tydlighet ifråga om vilka frågor som skall behandlas 
och vilka möjligheter till inflytande som finns i olika skeden.  
• Det måste råda klarhet om när olika faser startar och slutar. 
• Det måste råda klarhet mellan vilka parter dialogen förs. Vem eller 
vilka i kommunen är det som deltar i dialogen? 
• Någon måste ha ansvar för att dialogen fungerar i bägge riktningar 
så att deltagarna får bekräftelse på sitt engagemang. 

En rekommendation för det fortsatta offentliga samtalet är 
•Satsa på en långsiktig och neutral arena som blir en stabil och 
välkänd mötesplats för dialoger mellan kommunen och dess 
medborgare. 
•Inrätta en kommunikativ roll som processledare som kan ta emot 
synpunkter och aktivt koppla samman olika parter i dialogprocesser. 
Det gäller inte bara i kommunikationen mellan medborgare och 
kommun utan kanske ännu viktigare mellan olika parter inom den 
kommunala organisationen. 
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Slutdiskussion
När jag började med examensarbetet hösten 2007 hade jag tre 
personliga mål; att göra ett bra examensarbete, att göra ett utredande 
arbete där jag fick tillfälle att skriva, och att undersöka problematiken 
kring planprocessens medborgardeltagande där deltagande och 
effektivitet ofta vägs mot varandra.

Jag trodde då att mitt examensarbete skulle handla om huruvida 
systemtillit och socialt är en faktor som kan bidra till att underlätta 
samarbetet i planprocessen och samrådet. Dessa faktorer visade sig 
tidigt ha en stor inverkan på medborgardeltagandet i den fysiska 
planeringen. Mitt examensarbete utvecklades då till att belysa 
betydelsen av att planeringens tjänstemän, när de organiserar samrådet, 
arbetar för att gynna samarbetet mellan de tänkta deltagarna, så att 
gemensamma mål kan uppnås, inom en framtidsvision.

I examensarbetet finns det både problembilder, och möjliga lösningar 
för tjänstemännens arbete. Till problembilderna hör det 
förändringsmotstånd som Ahrenfelt talar om, där de flesta människor 
inklusive förändringsinitiativtagarna, aktiverar ett indirekt eller direkt 
motstånd mot förändringen i sig, vilket får individuella och kollektiva 
effekter. De lösningar som jag kan se är sammankopplade med Axel 
Honneths teori om bekräftelsens betydelse, socialt kapital, Elinore 
Ostroms teorier om begränsade resurser samt Sören Olsson et al. om 
den misstänksamhet som uppkommer om bekräftelse uteblir.

Det jag tar med mig ifrån det här arbetet är att det som fysisk planerare 
är viktigt att ha i åtanke vilken betydelse tillit, socialt kapital och 
systemtillit har för medborgardeltagandet. När planeraren ställs inför att 
anordna en medborgarprocess, behöver han eller hon först och främst 
arbeta för att systemet och dess aktörer skall arbeta för att nå samma 
mål. Först därefter är det dags att koppla in medborgarna efter 

förankring i organisationen. Det är i utformandet och bemötandet av 
människor som planerarna tillsammans med andra aktörer avgör hur 
bra resultatet kommer bli av medborgardeltagandet. Det är även viktigt 
att ha i åtanke att alla människor är intresserade av att lägga sin tid på 
någonting meningsfullt, någonting som har betydelse − både 
medborgare, näringslivsaktörer och tjänstemän. 

Exakt hur medborgardeltagandet skall se ut för att locka fram krafterna 
i medborgardeltagandet, är nog olika från process till process. Jag vill 
däremot att det sätt vi väljer att organisera medborgardeltagandet inom 
får konsekvenser för vårt samarbete. Därför hoppas jag att mitt 
examensarbete har gett både dig och mig en insikt i vilka former och 
ramar medborgardeltagandet behöver för att gynna samarbetet mellan 
medborgardeltagandets aktörer.
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Slutord och bilaga
I början av 2009, finns inga färdiga detaljplaner över Södra 
Älvstranden. De beräknar att kunna presentera ett förslag till detaljplan 
av Skeppsbron under 2009 (Älvstranden Utvecklings hemsida). 

Nedanstående bild illustrerar Göteborgs kommunorganisation utifrån 
Montin, 2002.
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Visionen 

De små stadsdelarnas stad 

Vår vision är att Göteborg skall 

vara den stora staden med den 

mänskliga skalan, de små 

stadsdelarnas stad. Varje 

stadsdel skall vara en så 

komplett del av Göteborg som 

möjligt, med en attraktiv 

stadsmiljö där människor trivs, 

har nära till arbete, kultur och 

rekreation och närhet till goda 

kommunikationer. 

Vårt mål är också att engagera 

dig som göteborgare. Vi vill att 

du bryr dig om och lägger dig i. 

 

Teckning: Magnus Sigfusson, 

Stadsbyggnadskontoret 

Genom ett aktivt medborgarskap kan vi tillsammans skapa en bra 

stad att leva i.  

 

Göteborg - en attraktiv stad i Europa 

I ett större perspektiv skall Göteborg vara en bra boplats i Europa 

där det finns goda förutsättningar för handel och industri och ett väl 

utbyggt transportnät. Det skall också finnas ett brett utbud av 

utbildningar, evenemang och turistattraktioner för att göra staden 

tilldragande för studenter, besökare och göteborgare. 

 

Stadsvård och miljövård 

Vårt mål är att all utveckling av Göteborg skall ske i ekologisk 

balans. Du skall ha nära till kollektivtrafik och vi arbetar för flera 

gårdsgator och ett bilfritt city. 

 

Även i det lilla perspektivet ser vi oss ofta både som stadsvårdare 

och stadsplanerare. Vi arbetar med aktiv rådgivning för ett 

kretsloppsanpassat byggande, både när det gäller exempelvis 

rivning och återvinning av byggmaterial. 

Tillbaka  

Länkar 

Landshövdingehus  

 

Vasastaden 

 

Utby egnahem  

 

Naturinventering på 

Brännö  

 

Övre Johanneberg 

 
 
 

Göteborgs stadsbyggnadskontor (2007)


