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Abstract 

 

The aim with this study is to study how the public participation has been in a planning process 

in Malmö by doing a case study of the public participation in the planning of Dragörkajen. 

The methods in this study are analyses of official document by Malmö stad of the project 

Dragörkajen and interviews with a municipally official and with an association in Limhamn. 

The municipally official has been involved with the planning process and civil dialogue of 

Dragörkajen. The association has been involved in the public participation of the project. The 

public participation is analysed with the theory Ladder of participation, by Sherry Arnstein. 

The paper show that the involvement from public participation has been low and public 

participation has only been involved with what is legislated, by the Swedish planning law, 

consultation. Influence from public participation has only been by a small amount and has not 

involved changes to the frame of the project such as the amount of apartments. The influence 

from the public participation has instead been limited to changes of the facade of a long 

building and making the officials do a shadow study of the effects of the project.  

 

 

 

Nyckelord: Medborgardeltagande, medborgardialog, fysisk planering, Sherry Arnstein, 

fallstudie, Malmö 
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1. Inledning 
 

I Sverige idag råder det en tilltagande bostadsbrist. Enligt kommunerna själva råder det en 

bostadsbrist i 250 av landets 290 kommuner. Enligt en undersökning av Sveriges Television 

kommer Boverket slå fast i sin bostadsmarknadsenkät för 2016 att det kommer att behövas 

byggas 700000 nya bostäder de närmaste tio åren. I Malmö är denna bostadsbrist väldigt 

kraftig. Malmös befolkning beräknas att växa med 33000 invånare de kommande fyra åren 

enligt kommunens egen prognos och för att alla av denna nya befolkning ska kunna ha en 

bostad behövs det byggas 16000 bostäder, 4000 per år fram till 2019. Sedan 2010 har 

byggandet av bostäder i Malmö på ett genomsnitt av 1300 bostäder per år. Ledig mark och 

möjligheter att bygga bostäder är därför en stor prioritet i Malmö (Sveriges Television, 2016-

02-26). 

En ledig plats i Malmö där det ska byggas bostäder är Limhamns gamla hamnområde, 

Dragörkajen där båtar tidigare gick till Danmark samt platsen där Cementa hade sin 

tillverkning är nu ledig och redo att exploateras. Totalt kommer det att byggas 3350 bostäder i 

hela hamnområdet och detta kommer kraftig att förändra området, men även hela strukturen i 

stadsdelen Limhamn. Dragörkajen kommer att utvecklas med totalt 140 bostäder. På 

Dragörkajen kommer det att byggas ett 16 våningar högt höghus på ungefär 50 meter. 

Limhamn har tidigare präglas av småskalighet och låga byggnader och kommer genom detta 

höghus få en helt ändrad landskapsbild. Denna uppsats analyserar hur medborgardialogen har 

fungerat under utvecklingen av denna nya stadsdel eftersom den nya utbyggnaden kraftigt 

skiljer sig från resten av Limhamns struktur. I en artikel i Sydsvenskan från juni 2014 

beskrivs det att tre av Cementas gamla silosar ska bevaras och att resten av de gamla siloserna 

ska kapas till 8 meter. Denna lösning beskrivs som en kompromiss mellan Malmö stad som 

ville bevara så mycket av den gamla industristrukturen som möjligt och byggherrarna som 

ville ges möjlighet att bygga nytt (Sydsvenskan 2014-06-05). Det intressanta är att det skrivs 

att det var en kompromiss mellan Malmö stad och byggherrarna vilket väcker frågan om hur 

medborgarinflytandet ser ut? Om medborgarna måste kompromissa med Malmö stad som i 

sin tur måste kompromissa med byggherrarna vad händer då med medborgarnas inflytande?  

I den Svenska Demokratiutredningen från 2001 (SOU 2001:1) slås det fast att medborgarnas 

deltagande i beslutsfattandet är något positivt eftersom det kan leda till att utveckla 
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demokratiska kvalitéer hos människor och även stärka förtroendet för demokratin. Redan i 

Plan- och bygglagen (1987:10) från 1987 slogs det fast att medborgardeltagande i en 

planeringsprocess, där medborgaren både har insyn och inflytande i planeringen, inte bara 

skulle stärka kvaliteten på planeringen utan också ha den effekten att öka intresset för den 

fysiska planeringen hos allmänheten (Hanecke & Khan 2002:21–22). Medborgardialog är 

således något som borde vara centralt i varje planeringsprocess. Kritik har dock riktas mot att 

medborgardialog är något tidkrävande och att det finns svårigheter för tjänstemännen att få till 

en konkret dialog. I fallet Dragörkajen sitter Malmö på en av de mest attraktiva markerna i 

hela Malmö varför byggnadsentreprenörer har en stark vilja av att exploatera området. 

Byggnadsentreprenören JM marknadsför Dragörkajen som Limhamns bästa läge och skriver i 

sin marknadsföring att:  

 

”Dragörkajen är det idealiska valet för dig som söker ett bekvämt boende med bästa 

adress på Limhamn. Granne med den trivsamma fiskehamnen bygger vi nu ett nytt 

kvarter med moderna bostäder som ligger på första parkett vid Öresund.” (JM 

Bostäder, 2013, Dragörkajen: 1).  

 

Vad händer egentligen med medborgardialogen när bostadskrisen är stor och en stad har en 

ledig och attraktiv plats att bygga på. Hur fungerar medborgardialogen då och får 

medborgarna något reellt inflytande över planeringen?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie studera hur medborgardialogen sett ut i 

ett konkret projekt: Dragörkajen. Studien syftar även till att undersöka vilka konkreta resultat 

och påverkan medborgardialogen har haft. Uppsatsen får därmed två frågeställningar som den 

ämnar att ge svar på. Den första syftar till att undersöka hur planprocessen sett ut och hur 

medborgardialogen har förts. Den andra frågeställningen syftar till att undersöka vilket 

inflytande medborgardialogen haft på slutgiltiga detaljplanen.  

Hur har medborgardialogen sett ut i projektet Dragörkajen? 

Har medborgardialogen gett några konkreta resultat? 
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1.2 Avgränsningar 
 

Undersökningen kommer endast att undersöka hur medborgardialogen sett ut i utvecklandet 

av Dragörkajen och kommer inte avhandla andra delar av Limhamn eller andra delar av 

Malmö. De dokument som kommer att användas är Detaljplan 5134 som är detaljplanen över 

det område, Dragörkajen som är aktuell för undersökningen. (Malmö stad, 2011). Jag kommer 

även använda mig av Planprogrammet 6003 ”Området kring Övägen” som behandlar ett 

större område i Limhamn, men kommer endast använda mig av det materialet som berör just 

Dragörkajen (Malmö stad, 2006). Undersökningen kommer endast att fokusera på dialogen 

mellan tjänstemän med medborgare och lokala organisationer. Således kommer jag inte att 

granska den dialog som tjänstemännen fört med politiker eller kommunala, regionala och 

statliga organisationer.   

 

1.3 Begrepp 
 

1.3.1 Översiktsplan  
 

En översiktsplan syftar till att ange en kommuns framtida riktning för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön inom kommunen. I en översiktsplan ska det finnas med 

hur den byggda miljön ska utvecklas, men också hur den ska bevaras samt hur den ska 

användas. En översiktsplan har endast en strategisk funktion och visar vilken väg en kommun 

ämnar att ta i framtiden. I den senaste plan- och bygglagen (2010:900) blev denna strategiska 

funktion starkare genom att kommunen ska ta hänsyn till och samordna sin översiktsplan med 

nationella och regionala planer och program för hållbar utveckling (Nyholm & Tonell, 

2012:116,119).  

 

1.3.2 Planprogram 
 

Ett planprogram görs innan kommunen påbörjat en detaljplan. Planprogrammet tas fram för 

att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för ett område. Planprogrammet ställs sedan 

ut för samråd där andra förvaltningar, myndigheter och boende kan lämna synpunkter på 

förslaget som senare tas i beaktning inför detaljplanering. Skulle översiktsplanen tydligt visa 
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vad som ska ske i ett område görs det oftast inget planprogram. Ett planprogram har bara en 

strategisk funktion och är därför inte någonting som måste följas. (Nyström & Tonell, 

2012:66 och Malmö stads hemsida: Planprogram). I fallet med Dragörkajen är området 

betecknat som utredningsområde i Malmö stads översiktsplan från 2005 och såldes är ett 

planprogram nödvändigt innan en detaljplan skapas.  

 

1.3.3 Detaljplan 
 

En detaljplan reglerar markanvändning och hur bebyggelsen ser ut inom ett visst område. 

Detta för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändring av den befintliga bebyggelsen. En 

detaljplan består av en planbeskrivning och plankarta med planbestämmelser som reglerar 

markanvändning. Plankartan är juridiskt bindande och måste därför följas. Planbeskrivningen 

innehåller en beskrivning av vad planen innebär, vilka förutsättningar som finns och vilka 

konsekvenser ett genomförande av planen innebär. Efter en detaljplan tagits fram ska den 

ställas ut för samråd. En detaljplan fastställs av kommunfullmäktige, är bindande och har en 

genomförandetid på mellan fem och femton år.  En framtagen detaljplan kan överklagas av 

Länsstyrelsen om ett riksintresse enligt miljöbalken inte tillgodoses eller om mark och 

vattenanvändningen inte samordnas på ett lämpligt sätt. Länsstyrelsens överklagan kan i sin 

tur överklagas av kommunen till regeringen (Nyström & Tonell, 2012:202–204).   

 

1.3.4 Samråd 
 

Vid ett samråd får de som berörs av en översiktsplan eller detaljplan möjlighet att ge sina 

synpunkter på förslaget. De som är berörda kan vara allt från de boende och fastighetsägare i 

området till företag som sysslar med infrastruktur såsom telefoni och vatten. Länsstyrelsen har 

också möjlighet att ge deras syn på förslaget. Även offentliga aktörer såsom Trafikverket och 

Räddningstjänsten har möjlighet att delta och ge sina synpunkter på förslaget. Syftet med ett 

samråd är att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjligheter till insyn och 

påverkan (Nyström & Tonell, 2012:234–235).  
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2.  Teori och tidigare forskning

  
Följande avsnitt utgår från medborgardialog som har en stark förankring till olika 

demokratimodeller varför en genomgång av synen på medborgarnas deltagande inom olika 

demokratimodeller är nödvändig. En genomgång på hur lagstiftningen kring 

medborgardeltagandet i Sverige ser ut är också viktigt för att få en förståelse för varför 

medborgardeltagande existerar som en del av samhällsplaneringen genom plan- och 

bygglagen från 1987 liksom i den nuvarande plan- och bygglagen från 2010. Vidare görs det 

en genomgång av Sherry Arnsteins teorier om delaktighetsstege som är ett redskap för att 

studera hur stort medborgarnas inflytande är i praktiken. Slutligen ges det en genomgång över 

hur kritiken mot medborgardeltagande ser ut samt hur den tidigare forskningen om 

medborgardialog i samhällsplaneringen sett ut. 

 

2.1 Medborgarnas deltagande enligt demokratimodeller 
 

2.1.1 Valdemokrati 
 

Denna definition av demokratin är en samlingsbeteckning på ett demokratiideal som 

framhåller betydelsen av att det ska regelbundet finnas återkommande val mellan 

konkurrerande alternativ. Dessa alternativ ska i sin tur representera medborgarna. 

Medborgarna påverkar således politiken genom att rösta på partier och enskilda politiker. Det 

är därför viktigt att medborgarna blir informerade om vilka ståndpunkter och åsikter partierna 

och politikerna har. Mellan de återkommande valen är tanken i en valdemokrati att de som 

blivit valda i det senaste valet ska sköta beslutfattandet. Dock utesluter inte en valdemokrati 

att de som är valda att representera medborgarna ska lyssna och kommunicera med 

medborgarna även mellan valen. Denna kontakt med medborgarna ska dock vara begränsad 

till att informera om sakförhållanden och lyssna av till den folkliga opinionen (Gilljam & 

Hermansson 2003:15–16).  

 De vanligaste varianterna av det valdemokratiska idealet är den elitdemokratiska modellen 

och den pluralistiska demokratimodellen. I den elitdemokratiska modellen begränsas 



11 
 

medborgarnas deltagande till att endast välja representanter och medborgarnas möjligheter till 

att direkt påverka ses inte som önskvärt. Denna ståndpunkt har till utgångspunkt att 

medborgarna inte har den kunskapen som krävs för att ha ett ansvarfullt politiskt agerande. 

Istället ska medborgarna ha inflytande genom att välja personer i val och i efterhand kräva 

ansvar genom att byta ut de som representerat medborgarna om medborgarna inte är nöjda. 

Den pluralistiska demokratimodellen har sin bakgrund i 1950-talets USA där forskare genom 

empiriska studier försökte beskriva verkligheten. I den pluralistiska demokratimodellen utgår 

makten inte bara från de valda politiska beslutsfattarna utan också hos flertalet 

intresseorganisationer som påverkar beslutsfattarna. Genom intresseorganisationerna 

begränsas möjligheterna till en maktkoncentration hos beslutsfattarna genom att 

intresseorganisationerna fyller en funktion genom att representera medborgarna. Den 

pluralistiska demokratimodellen är ganska snarlik den elitdemokratiska eftersom båda anser 

att det är de folkvalda politikerna som ska vara beslutfattarna, dock anser den pluralistiska att 

förhandlingar och samtal med intresseorganisationerna är något positivt. Utgångspunkten 

inom den pluralistiska demokratimodellen är att de olika intresseorganisationerna har lika 

mycket makt och inflytande något som blir svårt i verkligheten då olika intresseorganisationer 

har olika möjligheter till påverkan på beslutsfattarna (Gilljam & Hermansson 2003:16 & 

Henecke & Khan, 2002:11–12). 

 

2.1.2 Deltagardemokrati 
 

I det deltagardemokratiska idealet är medborgarna aktiva på andra sätt än att endast välja de 

politiska representanterna. Tanken är att medborgarna ständigt ska vara med att påverka 

politikens utformning och själva vara med och fatta de avgörande besluten. Det finns två typer 

av aktiviteter som därmed är centrala inom deltagardemokrati, den första är att 

deltagardemokratin ska användas för att påverka genom att föra fram synpunkter till de 

politiska beslutsfattarna med aktiviteter som namninsamlingar, uppvaktningar, aktioner och 

demonstrationer. Den andra aktiviteten är direkt demokratisk deltagande som sker genom att 

medborgarna själva är med att fatta beslut genom att organisera sig i lokala brukarstyrelser, 

grannskapssammanslutningar, medbestämmande på arbetsplats och slutligen 

folkomröstningar. Deltagardemokrati ses sällan som ett direkt alternativ till att ersätta de 

representativa styrelseskicket utan istället ses deltagardemokrati som ett sätt att stärka och 

komplettera de brister som finns i det representativa styrelseskicket (Gilljam & Hermansson 

2003:19 & Henecke & Khan, 2002:13–14). Denna syn delades också av den Svenska 
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Demokratiutredningen som kom 2001 (SOU 2001:1). I Demokratiutredningen slås det fast att 

medborgarnas deltagande i beslutsfattandet är något positivt eftersom det kan leda till att 

utveckla demokratiska kvalitéer hos människor. Demokratiutredningen menar att det inte bara 

är politiker som är kunniga nog att vara politiskt deltagande utan att också vanliga 

medborgare äger denna förmåga. Utredningen slår dock fast att det är den representativa 

demokratin med konkurrerande partier och politiker som utgör grunden och stommen för det 

demokratiska systemet. Diskussioner om deltagardemokrati handlar ofta om vilket inflytande 

som ska vara förknippat med deltagandet. Deltagandet kan ske via ett direktdeltagande såsom 

folkomröstningar eller via deltagande som en del av den representativa beslutprocessen. Den 

senare leder till inget direkt inflytande över beslutsfattandet, men möjligheten till deltagande i 

processen. En viktig fråga inom deltagardemokratin blir därför hur stort inflytandet 

medborgarna ska ha eftersom medborgarna måste känna att de har ett reellt inflytande för att 

ha en vilja att delta, men samtidigt får inflytandet inte vara så stort att det går att ifrågasätta 

den representativa demokratin. En annan viktigt fråga som ofta har varit anledning till kritik 

mot deltagardemokrati är att även om alla medborgare deltar eller får samma möjlighet till att 

delta, påverkas deras inflytande av personens inkomst, utbildning, status och kontakter. Detta 

slås även fast i demokratiutredningen som konstaterar att kvinnor, lågutbildade, unga, 

arbetslösa och invandrare har lägre politisk deltagande, men även mindre inflytande (SOU 

2001:1 & Henecke & Khan, 2002:13–14). 

 

2.1.3 Deliberativ demokrati 
 

Deliberativa demokratimodeller har vuxit fram under det senaste decenniet och har mycket 

gemensamt med deltagardemokrati eftersom båda argumenterar för ett aktivt deltagande från 

medborgarna. Tanken är att alla medborgare och grupper ska ha lika möjlighet att delta i den 

politiska processen. Det som utmärker den deliberativa demokratimodellen är att den har en 

stark betoning på diskussion som det främsta uttrycket för demokratisk beslutsfattande. Den 

deliberativa demokratiteorin utgår från den tyska sociologen Jürgen Habermas teorier om 

kommunikativt handlande och den ideala samtalssituationen där gemensamma beslut ska 

fattas genom en deliberativ process där de bästa argumenten får avgöra. Detta istället för att 

ha en majoritetsomröstning och förhandlingar som är baserade på maktstrukturer. En 

idealsamtalssituation är enligt Habermas att alla som är berörda av en fråga ska kunna delta i 

samtalet. Alla deltagare ska också ha samma möjlighet till att föra fram sina egna, men också 
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kunna ha möjlighet att ifrågasätta andras argument. Målet med diskussionen ska vara att nå ett 

beslut som alla deltagare kan acceptera. En viktig del i detta är att alla deltagare måste utgå 

från att det är möjligt att uppnå konsensus. Resultatet av diskussionen ska enbart vara baserad 

på det bästa argumentet och inte vara påverkad av maktutövning och manipulation (Hanecke 

& Khan, 2002:14–15). För att använda Habermas egna ord: 

 

” […] De som deltar i det kommunikativa handlandet fokuserar inte främst på sin 

egen framgång; de försöker enbart nå individuella mål under förutsättning att de kan 

harmonisera sina handlingsplaner på basis av hur man gemensamt definierar 

situationen.” (Habermas i Rizter, 2009:240). 

 

Kritiken mot deliberativ demokrati har varit att tanken om konsensus är orealistisk 

eftersom det även i ett samhälle där viljan och omständigheterna för konsensus är 

god, borde avgörande skillnader mellan politiska idéer kvarstå. Habermas var 

dock medveten om att möjligheten till att nå konsensus inte alltid var möjligt, men 

att det alltid skulle vara målet med diskussionen. Andra kritiker har konstaterat att 

det inte behöver vara konsensus i sakfrågan utan att det centrala ska vara att alla 

deltagare ska ha konsensus om att processen gått korrekt till. Kritik har också 

riktats mot omöjligheten i att alla deltagare som är berörda av en fråga ska ha 

samma möjlighet till att delta. Detta fokus på möte ansikte mot ansikte är väldigt 

tidskrävande och förslag har riktas hur den deliberativa demokratin ska vara 

möjlig att integreras i dagens rådande representativa demokrati. Detta kan ske 

genom att civila organisationer för människors talan i diskussionen med de 

folkvalda (Gilljam & Hermansson, 2003:23 och Hanecke & Khan 2002:15–16). 

  

2.2 Medborgardeltagande enligt plan- och bygglagen 
 

Plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 och ersatte då byggnadslagen från 1947 och 

byggnadsstadgan från 1959. Syfte med denna plan- och bygglag var att förenkla och 

modernisera planprocessen, men syftet var också att demokratisera planprocessen ytterligare. 

Den nya plan- och bygglagen tog kraftigt avstånd från det elitdemokratiska perspektiv som 

tidigare präglat planeringen. Istället skulle processen bli allt mer deltagardemokratiskt. Detta 
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skulle ske genom att stärka den lokala demokratin genom att planeringen blev den enskilda 

kommunens ansvar och inte statens. Det kommunala planmonopolet infördes och det blev nu 

kommunens ansvar att besluta om den lokala markanvändningen. Den statliga 

efterhandskontrollen, förutom bevakandet av riksintressen, av kommunernas planer togs bort 

och ersattes med medborgardeltagande. Tanken bakom medborgardeltagandet var att en 

planeringsprocess med insyn och inflytande från medborgarna inte bara skulle stärka 

kvaliteten på planeringen utan också ha den effekten av att öka intresset för den fysiska 

planeringen hos allmänheten (Hanecke & Khan 2002:17–18). Genom plan- och bygglagen 

blev samråd en del av planprocessen. Från början var samråd endast nödvändigt vid en 

detaljplan men har under senare tid även utvecklas att innefattas vid en översiktsplan. Från 

början innefattades endast de närmaste berörda fastighetsägarna i samråd, men har idag 

utvidgas till att innefatta samtliga berörda boende inom planområdet och även andra enskilda 

individer och intresseföreningar. Möjligheten till att överklaga är dock endast möjligt av de 

boende i direkt anslutning till planområdet (Hanecke & Khan 2002:20). 

Vid införandet av plan- och bygglagen 1987 riktades kritik mot att medborgarinflytandet 

skulle öka genom det lagstiftade samrådet. Svenska kommunförbundet; dagens Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) menade att reglerna var utformade alltför detaljerat och att 

löften om att inflytande från medborgarna genom deltagande kunde väcka falska 

förhoppningar eftersom de reella besluten fortfarande låg hos den representativa demokratin. 

Det svenska arkitektsförbundet påpekade att administrationen kring medborgardeltagandet var 

alltför stort i förhållandet till det inflytande som medborgarna hade möjligheten att ha. Detta 

gjorde att medborgardeltagandet enligt arkitektsförbundet kunde framstå som ”parodiskt”. 

Svenska byggnadsentreprenörföreningen menade att det ökande medborgadeltagandet får en 

besvärande inverkan på möjligheterna att bedriva byggnadsverksamhet i rationella former. 

Genom att ta in kommunikativ planering blir det en krock således med den gamla rationella 

planeringen som byggnadsverksamheter är uppbyggd efter (Hanecke & Khan 2002:21–22).      

 

 Idag är medborgardialog en central del av planeringsprocessen. Länsstyrelsen i Skåne tog 

2007 fram ett dokument Plan och process: Handbok i dialogriktad planering (2007) för att 

öka möjligheterna till medborgdialog i planprocessen i de skånska kommunerna. Handboken 

tar sin utgångspunkt från den kommunikativa planeringen som syftar till att planering kan 

vara ett sätt att uppnå integration och kommunikation mellan människor. I kommunikativ 

planering strävar man efter kreativa lösningar som alla ska känna sig tillfreds med. Planeraren 
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blir i kommunikativ planering en samordnare som ska utveckla och stödja 

samverkansprocesser. Kommunikativ planering är idag central i planeringsprocessen och har 

tagit över detta planeringsideal från det tidigare idealet som var rationell planering. I det 

rationella planeringsperspektivet ses planering som ett redskap för att medla i konflikter 

(Nyström & Tonell, 2012:102 och Ranger, 2006:11). Länsstyrelsen i Skåne slår fast i sin 

handbok att samverkan med medborgarna måste ske i ”tidiga skeenden” av planprocessen 

genom att hitta metoder för få fram visioner genom dialog. Länsstyrelsen i Skåne betonar att 

en dialogprocess är en läroprocess både för planerarna, men också för medborgarna som får 

ökat kunskap om sina rättigheter, men också kunskaper om planering. För att utvärdera 

lärandet använder sig de av David Kolbs cirkel. Kolbs cirkel utgår från att lärandet först sker 

genom våra sinnen genom att man känner eller upplever något. Utifrån våra intryck 

reflekterar vi och därefter analyserar vi vad vi upplevt. Genom våra analyser bestämmer vi oss 

för vad vi vill göra med våra nya kunskaper. Inom planeringsprocessen menar Länsstyrelsen i 

Skåne att medborgarna endast får vara delaktiga under sista steget av Kolb cirkel eftersom 

medborgarna får ge förlag på tidigare framtagna planer. Enligt Länsstyrelsen kan detta vara en 

av anledningarna till att planerare oftast uppfattar att medborgarna har en brist på engagemang 

för planerarnas planer (Ranger, 2006:33–34).  

 

 

Figur 2.1 Kolbs cirkel (Ranger, 2006:33). 
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2.3 Sherry Arnsteins delaktighetstege 
 

Sherry Arnsteins teori om delaktighetstegen är en väl använd teori inom planering för att mäta 

medborgarnas inflytande över den fysiska planeringen. I sin text A ladder of Citizen 

participation från 1969 använder sig Arnstein sig av en stege för att beskriva hur stort eller 

litet medborgarinflytandet varit. Stegen är indelad i åtta steg som går från manipulation längst 

ner till medborgarkontroll överst på stegen. Stegen är även indelad i tre olika kategorier som 

definierar vilket inflytande de olika stegen ryms inom. Dessa kategorier är Ickedeltagande, 

Symboliskt deltagande och slutligen Medborgarmakt (Arnstein, 2007:235). 

 

Figur 2.2 Sherry Arnsteins delaktighetstege (Arnstein, 2007:236). 

 

Inom den första kategorin, Ickedeltagande, ryms de två nedersta stegen av stegen, 

Manipulation och Terapi. Inom denna kategori är syftet inte att medborgarna ska delta och få 

inflytande över planeringen utan syftet är från makthavarnas sida att utbilda medborgarna. 

Inom det första steget manipulation luras medborgarna att tro att de varit deltagande genom 

att de luras att tro att de deltagit i processen, trots att de inte har fått något reellt inflytande. 

Inom det andra steget terapi försöker makthavarna genom samtal och förklaringar övertyga 

medborgarna varför makthavarna har beslutat som de har gjort (Arnstein, 2007:236–237). 
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Den andra kategorin, Symboliskt deltagande, innehåller tre steg. Dessa är Information, 

Konsultation och Blidkande. Inom Symbolisk deltagande ges medborgarna visst inflytande, 

dock är detta inflytande endast symboliskt eftersom det i slutändan är makthavarna som 

bestämmer och har möjligheten att välja bort medborgarnas förslag. I det tredje steget på 

stegen Information informeras medborgarna om deras rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Denna information är dock alltför enkelriktad eftersom den går från 

tjänstemännen till medborgare utan att en kanal tillhandahålls för återkoppling. I det fjärde 

steget Konsultation blir medborgarna inbjudna att föra fram sina åsikter. Detta deltagande 

kombineras dock inte med andra former av delaktighet vilket gör att det fortfarande är endast 

ett symboliskt deltagande enligt Arnstein eftersom det ger inga garantier för att medborgarnas 

idéer kommer att beaktas. När makthavarna begränsar tillförseln av medborgarnas idéer blir 

deltagandet enligt Arnstein endast en fasad där människor är i första hand statistiska 

abstraktioner där deltagandet mäts i hur många som kommer till de specifika mötena. I femte 

steget på stegen Blidkande får medborgarna ett visst inflytande men att deltagandet endast är 

symboliskt är fortfarande tydligt. Här sker deltagandet genom dialog mellan makthavarna och 

medborgarna, men det är fortfarande makthavarna som enskilt har beslutfattandet (Arnstein, 

2007: 238-240). 

Den översta och tredje kategorin, Medborgarmakt, innehåller också tre steg, Partnerskap, 

Delegerad makt och Medborgarkontroll. Inom denna kategori har medborgarna olika grad av 

inflytande, inte bara genom sitt deltagande utan också över beslutfattandet. I det sjätte steget 

på stegen Partnerskap sker planeringen genom att medborgare och tjänstemän går gemensamt 

i ett samarbete och planerar genom arbetsgrupper där medborgarna får ett konkret inflytande. 

Dock har kommunen genom kommunfullmäktige det övergripande beslutsfattandet eftersom 

de måste godkänna planen som är framtagen genom partnerskapet. I det sjunde steget av 

stegen Delegerad makt har medborgarna genom förhandlingar mellan medborgare och 

tjänstemän förhandlat till sig möjligheten att ha beslutfattande över enskilda planer och 

program. Medborgarna kan också ha förhandlat till sig möjligheten att ha möjlighet att stoppa 

de planer som medborgarna inte accepterar. Inom det åttonde och högsta steget på stegen 

Medborgarmakt har medborgarna full kontroll över beslut och planer och leder processen 

själva (Arnstein, 2007: 241-242). 
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2.4 Tidigare forskning 
 

Noel Boaden et al har i studien Planning and Participation in Practice (1980) kritiserat 

Arnsteins stege för medborgardeltagande eftersom en stege är något som ska klättras uppför. 

Boaden et al. menar medborgarmakt inte alltid är något positivt eftersom det inte finns någon 

konsensus i samhället över vad ett gott samhälle är, vilket skulle leda till att olika grupper 

skulle konkurrera om inflytandet. Svaga grupper såsom skulle då få det allt svårare att få 

inflytande trots att makten skulle ligga hos medborgarna (Boaden et al. 1980:17). Denna 

analys slås också fast av Boverket som i sin utredning Vem bestämmer? Om 

medborgarinflytande och kommunal planering. Erfarenheter från Sydlänsprojekten (1998) 

konstaterar att kvinnor, barn och ungdomar har begränsade möjligheter till inflytande över 

planering. Boverket konstaterar också att den fysiska planeringen till stor del dominerats av 

medelålders män. Denna kritik delas också av Magnus Dahlstedt som i boken Aktiveringens 

politik: demokrati och medborgarskap för ett nytt millenium (2009) menar att även om 

medborgarna deltar som jämlikar är alla medborgare i praktiken inte jämlika. 

Medborgardialog öppnar upp för ett deltagande, men deltagande leder inte nödvändigtvis till 

något inflytande. Medborgardialog bygger på samtal, men trots detta kan 

meningsskiljaktigheter mellan planerare och medborgare ses som ett problem. Detta gör att 

tjänstemännen kan välja att inkludera och ta hänsyn till personer som inte har oppositionella 

åsikter. Medborgardialogen blir då både selektivt och icke representativ (Dahlstedt, 

2009:190–191).     

En annan kritik har framförts av Göran Cars som i antologin Medborgardialog demokrati 

eller dekoration? (2015) menar att människor tenderar att se till sina egna särintressen och 

inte till allmänhetens bästa vid medborgardeltagande i planering. Beteckningen (NIMBY) not 

in my backyard har ofta styrt människorna deltagande. Där människor är för att bygga 

bostäder, skolor och kommersiella lokaler så länge de inte byggs i den egna lokala närmiljön. 

Cars menar också människors utbildning påverkar deras inflytande på planering, där det i 

områden med hög andel lågutbildade är lättare att få igenom detaljplaner än det är i områden 

med en hög andel högutbildade. Detta enligt Cars eftersom det i de rikare stadsdelarna är 

mycket mer resurskrävande att ta fram planer eftersom de högutbildade tenderar i allt större 

utsträckning att överklaga planer (Cars, 2015:138).   
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 Josephine C E Vrachas har i sitt examensarbete i kulturgeografi, Civilsamhällets inflytande i 

den fysiska planeringen - En studie kring medborgarinflytande i två planprocesser i 

stadsdelen Majorna-Linné (2015) studerat hur medborgarnas inflytande sett ut i två 

fastighetsbyggen i stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg. Vrachas har studerat om 

medborgardialogen påverkat den fysiska planeringen eller utformningen av dessa 

fastighetsbyggen. Studien gjordes genom att undersöka samrådshandlingar och 

planhandlingar och analysera dessa utifrån Sherry Arnsteins delaktighetstrappa. Vrachas 

konstaterar att civilsamhället har varit delaktig i den fysiska utformningen genom att det gick 

att påvisa tydliga förändringar i planprocessen kopplat till medborgarnas deltagande och 

åsikter. Vrachas framhåller dock att medborgarna önskat en mer radikal förändring av planen 

än vad resultat innebar. Vrachas påpekar att anledningen till varför intresset hos medborgarna 

var stort var att medborgarna upplevde ett hot i och med att en bollhage skulle tas i anspråk 

vid anläggandet av den ena fastigheten. 

Lillemor Hult har i sin masteruppsats i kulturgeografi Medborgardialogernas betydelse för 

stadsutvecklingen i Sverige: - Samhällsplanerares upplevelser av medborgardialogernas 

relevans (2014) studerat vilken betydelse samhällsplanerare anser att medborgardialog har i 

svensk samhällsplanering. Hult använder sig av intervjuer med samhällsplanerare från 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Södertälje samt Boverket för att få deras bild av 

medborgardialog. Hult drar slutsatsen att medborgardialogen har betydelse för utvecklingen 

av den fysiska miljön i staden. Däremot konstaterar Hult att inflytandet beror på hur 

planerarens personliga intresse av medborgardialog ser ut. Hult menar också att 

samhällsplanerarna i den allt mer påtagliga bostadskrisen ser en svårighet i att kunna möta de 

behov som finns från politiker med bostadsförsörjning och kombinera detta med 

medborgarnas önskemål. Denna svårighet gjorde att medborgardialogen i dessa fall ofta från 

planerarnas sida kom att handla om att skapa en förståelse hos medborgarna varför 

planeringen sker just på den platsen.  

Joachim Åström och Sara Brorström har i sin rapport Medborgardialog Centrala Älvstaden 

(2012) studerat hur medborgardialogen sett ut i projekten Centrala Älvstaden i Göteborg. 

Författarna drar slutsatsen att medborgardialogen i Centrala Älvstaden tillskillnad från många 

andra fall skett i ett tidigt stadie. Medborgarna har i andra fall oftast fått ge feedback på redan 

färdigställda förslag. I fallet med Centrala Älvstaden fanns det inga färdiga förslag utan 

tanken var att få in tankar och kunskaper från medborgarna innan förslagen var framtagna. 

Detta försvårade dock medborgardeltagandet eftersom deltagandet tenderar att vara högre ju 
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mer som står på spel. Göteborgs Stad försökte därmed söka upp grupper som vanligtvis 

tenderar att inte delta. Författarna konstaterar dock att att en avsaknad av medborgarna som 

deltogs socioekonomiska status gör att det inte går att konstatera om deltagarna speglade 

Göteborgs befolkning som helhet. Författarna konstaterar också att genom att det inte fanns så 

mycket färdig information att ta ställning till, blev det svårare för medborgarna att komma 

med konkreta förslag.     
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3. Metod 
 

I följande avsnitt görs en genomgång av metoderna som använts för undersökningen. Först 

görs det en genomgång över fallstudie som forskningsstrategi eftersom denna undersökning 

använder sig av en kvalitativ fallstudie. Sedan görs en genomgång av metoderna som används 

för att studera fallet som är dokumentanalys och intervju. Dokumentanalysen är grunden för 

undersökningen eftersom dokumenten innehåller de faktiska planerna för området, men också 

redogörelser från samråd. Dokumentanalysen kommer att kompletteras med intervjuer med en 

aktör från stadsbyggnadskontoret i Malmö stad och en aktör från Limhamns miljöförening för 

att få en bredare bild om hur medborgardialogen förts.      

 

3.1 Fallstudie 
 

För att förstå hur medborgardialogen fungerar i Malmö men även i Sverige görs en kvalitativ 

fallstudie på en konkret planprocess. Denscombe beskriver att en fallstudie fokuserar på en 

eller några få förekomster av ett särskilt fenomen där syftet med undersökningen är att göra en 

djupgående redogörelse för händelser (Denscombe, 2009:58). Denscombe menar att 

fallstudier är särskilt lämpliga att göra om studien handlar om processer och relationer 

(Denscombe, 2009:62). I fallet med Dragörkajen finns det både en planprocess och relationer 

mellan tjänstemännen och medborgarna.  

Flyvbjerg har i texten ”Five misunderstandings about case-study research” konstaterat att det 

råder en kritisk bild av hur en fallstudie uppfyller kriterierna för teori, reliabilitet och validitet. 

Kritiker menar också att samhällsvetenskapens uppgift är att generalisera och att detta inte går 

utifrån ett enda fall (Flyvbjerg, 2006:220). Flyvbjerg har utifrån denna kritik tagit fram fem 

missförstånd som finns med fallstudier och hur en fallstudie faktiskt kan användas för att 

generera ny kunskap.  

Det första missförståndet handlar om att en allmän teoretisk kontextoberoende kunskap är mer 

värdefull än en konkret kontextuell praktisk kunskap som en fallstudie leder till. Flyvbjerg 

menar dock att all kunskap om mänskliga förhållanden alltid är kontextuell och att en studie 

av något kontextberoende är nödvändigt för att människor ska kunna utvecklas från 

regelföljande nybörjare till att bli experter (Flyvbjerg, 2006:221–222). 
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 Det andra missförståndet är att det inte går att generalisera på grundval av ett enskilt fall. 

Fallstudier kan därför inte bidra till vetenskaplig utveckling. Flyvbjerg menar att detta är 

felaktigt eftersom det går att generalisera utifrån ett enstaka fall. Det viktiga är däremot att 

generaliseringsgraden beror på vilket fall man talar om och hur det specifika fallet har valts 

ut. Inom samhällsvetenskap kan ett strategiskt utvalt fall kraftigt bidra till fallstudiens 

generaliserbarhet. Flyvbjerg menar att genom att göra fallstudier kan den specifika kunskapen 

som sker vid studerandet av fallet användas till att komplettera den generaliserade 

forskningen genom att bekräfta denna (Flyvbjerg, 2006:224–226). 

 Det tredje missförståndet är att fallstudien är mest användbar för att generera hypoteser, 

medan andra metoder passar bättre för hypotesprövning och teoribyggande. Detta 

missförstånd har sin utgångspunkt i det förra missförståndet att en fallstudie inte går att 

generalisera. Flyvbjerg menar dock att genom att välja ett speciellt fall eftersom de här fallen 

innehåller oftast mer information eftersom de aktiverar fler aktörer och fler grundmekanismer. 

En slutsats från ett sådant fall kan därmed vara hypotesprövande (Flyvbjerg, 2006:229–231).  

Det fjärde missförståndet är att en fallstudie har en partiskhet i riktning mot verifikation vilket 

leder att den har en tendens att bekräfta forskarens förutfattade mening och därmed får ett 

tveksamt vetenskapligt värde. Flyvbjerg menar däremot att all mänsklig forskning bär en 

partiskhet i riktning mot verifikation vilket inte är något som utmärker fallstudier. Fördelen 

med en fallstudie är att forskaren kommer närmare verkliga livssituationer och att forskaren 

därmed kan testa synpunkter direkt på fenomen eftersom fenomenen utspelas i praktiken och 

inte i teorin. Flyvbjerg menar också att det finns flertalet exempel på forskare vars teorier och 

hypoteser blivit motbevisade då de gjort en fallstudie (Flyvbjerg, 2006:234–236). 

 Det femte och det sista missförståndet är att det ofta kan svårt att sammanfatta och utveckla 

allmänna påståenden och teorier på grundval av specifika fallstudier. Flyvbjerg menar dock 

att svårigheterna att sammanfatta en fallstudie inte är ett problem eftersom att detta tyder på 

att studien synliggjort något som är väldigt problematiskt. Det är fallhistorien som är 

resultatet vid en fallstudie och inte sammanfattningen eftersom en djup fallstudie ofta är svår 

att sammanfatta i några konkreta huvudresultat (Flyvbjerg, 2006:237–239).   
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3.2 Plandokumentanalys 
 

I fallstudien av planprocessen och hur medborgardialogen sett ut i fallet Dragörkajen 

samrådsredogörelser, planprogram och detaljplaner från Malmö stad att granskas.  

Dokumenten som har använts i undersökningen är Planprogram 6003 ”Runt Övägen” från 

december 2005 (Malmö stad, 2006) samt Detaljplan 5134 Dragörkajen i Limhamn från 2011 

(Malmö stad, 2011). 

Planprogrammet 6003 ”Runt Övägen” innehåller 53 sidor och har till syfte att utreda vilka 

förutsättningar det finns för bostadsbebyggelse på Limhamns gamla hamnområde och 

området som innefattar den gamla cementfabriken. Syftet med planprogrammet är också att 

studera hur trafiksystemet i området såg ut, grönytor samt vilka konsekvenser en utbyggnad 

av området skulle få för den kommunala servicen. Dokumenten som inkluderas i 

planprogrammet 6003 är planprogrammet, en samrådsredogörelse och dokumentet ”Direktiv 

för fortsatt arbete” där direktiv av hur Malmö stad ska jobba med området efter 2006 ges 

(Malmö stad: 2006). 

Detaljplan 5134 Dragörkajen i Limhamn upprättades 2011 och godkändes av 

stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2011-12-08 . Detaljplanen omfattar en planbeskrivning, 

samrådsredogörelse och inkomna skrivelser om förslaget. Detaljplanen trädde i laga kraft 

2012-05-16 och måste därför efterföljas. Detaljplan 5134 syftar till att göra det möjligt att 

bygga bostäder samt kontor och verksamheter på Dragörkajen i Limhamn. Detaljplanen syftar 

också att de allmänna kajytorna kommer iordningsställas så att ett sammanhängande stråk 

bildas längs med vattnet (Malmö stad, 2011).  

Denscombe anser att dokument som har producerats och publicerats av en offentlig aktör, 

oftast är auktoritativa eftersom offentliga aktörer har tillgång till sakkunnig personal. Till 

denna undersökning har det använts officiella dokument som både är publicerade och 

producerade av Malmö stad. Denscombe menar att tillgången till en sakkunnig personal gör 

de offentliga dokumenten trovärdiga. Denscombe menar också att de dokument som är 

publicerade av en offentlig aktör anses vara objektiva eftersom de är skrivna av tjänstemän 

som har till uppgift att vara opartiska och inte skriva ut sina egna åsikter. Denscombe anser 

också att offentliga aktörers dokument är faktabaserade eftersom de ofta är baserade på hård 

data till exempel statistik och annan tidigare forskning. Dessa egenskaper hos offentliga 

aktörers dokument har gjort att dessa publikationer har varit en väl använd källa för forskare. 
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Denscombe menar dock att det är viktigt att undersöka vilken data som används till 

publikationen, även om det är ett offentligt dokument, för att kunna granska om källan lever 

upp till kriterierna auktoritativ, objektiv och faktabaserad (Denscombe, 2009:295–296). För 

att kontrollera att källan uppfyller dessa kriterier är det viktigt att kontrollera en skriftlig 

källas validitet. Den skriftliga källans validitet kontrolleras genom att den skriftliga källan 

utvärderas utifrån fyra kriterier. Det första kriteriet är autenticitet där källan ska utvärderas 

utifrån om den är en äkta källa och inte en förfalskning (Denscombe, 2009:301). De 

dokument som används i denna uppsats har alla Malmö stad som upphovsgivare och 

dokumenten är publicerade på den egna kommunens hemsida, vilket gör att dokumentens 

autenticitet inte går att ifrågasätta. Det andra kriteriet, som skriftliga källor utvärderas från, är 

deras trovärdighet. Under kriteriet trovärdighet ska syftet med att dokumentet blivit skrivet 

granskas samt vem det är som skrivit dokumenten (Denscombe, 2009:301). De dokument som 

används i denna uppsats är skrivna av kommunen själva och syftet med dokumenten är att 

visa vad kommunen vill göra med markanvändningen i Dragörkajen. En kritisk syn på vad 

syftet bakom dokumenten är dock viktigt då det kan finnas en risk att kommunen vill ge en 

positiv bild av Dragörkajen, vilket gör att vissa saker i dokumenten kan ha blivit förskönade 

eller utelämnats. I det tredje kriteriet representativitet granskas det om dokumenten är 

fullständiga och inte har redigerats samt om dokumenten är typiska för sitt slag (Denscombe, 

2009:302). Dokumenten för denna undersökning är typiska för hur ett planprogram samt en 

detaljplan ska se ut. Dokumenten är skrivna på ett sätt så att de följer de lagar och regler som 

slås fast i plan- och bygglagen (2010:900). Det sista kriteriet är innebörd. Under kriteriet 

innebörd granskas dokumentets tydlighet och innebörd. Denscombe menar att det är viktigt att 

kontrollera om dokumentet har en speciell jargong som kan vara svår för personer som inte 

har kunskap om det dokumenten handlar om. Skulle dokumenten innehålla svårfångade koder 

är detta något som kan försvåra analysen av dokumenten (Denscombe, 2009:302). Både 

planprogrammet och detaljplanen som är aktuella för denna undersökning är skrivna för att 

allmänheten ska kunna förstå dokumenten, vilket är en nödvändighet för att medborgarna ska 

kunna ge sina synpunkter vid samråd. Dokumenten innehåller dock mycket hänvisningar till 

lagar och paragrafer som kan vara svåra att förstå. Dessa paragrafer har dock ingen relevans 

för analysen i denna undersökning. 
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3.3 Intervjuer 
 

Undersökningen kommer att innehålla en intervju med en aktör från Malmö stads 

stadsbyggnadskontor som varit delaktig i det aktuella fallet samt en aktör från Limhamns 

miljöförening. Syftet med intervjuerna är att få en mer konkret bild av hur medborgardialogen 

skett och kunna få en bättre bild om hur Malmö stad har tagit medborgarnas åsikter med i 

planarbetet samt hur organisationen som företräder limhamnsborna har upplevt 

medborgardialogen. Informanten från Malmö stad har jobbat som planarkitekt under 

detaljplanearbetet i Dragörkajen och har därmed god insyn i projektet. Representanten från 

Limhamns miljöförening har deltagit i samråden både för planprogrammet samt detaljplanen. 

Denscombe anser att intervjuer är en lämplig metod att använda för att få insikt i människors 

åsikter och erfarenheter. Intervjuer är också ett bra sätt att komma i kontakt med personer som 

sitter på en privilegierad information eftersom intervjun sker med människor som har en 

speciell position. (Denscombe, 2009:233).  

Denscombe anser att det finns tre förutsättningar som ska uppfyllas för att intervjun ska 

räknas som en forskningsintervju. Det första kriteriet är att det ska finnas ett samtycke att 

delta där informanten är väl medveten av att det som sägs under intervjun kommer att 

användas i forskningssyfte och att informanten har gett sitt samtycke till detta. Det andra 

kriteriet är att den intervjuades ord kan betraktas som protokollförda och dokumenterade 

vilket innebär att informanten har möjlighet att kräva att dennes ord inte offentliggörs om 

informanten kräver det, men annars är tanken bakom intervjun att allt som sägs är för 

protokollet. Det tredje kriteriet är att det är forskaren som bestämmer dagordningen för 

intervjun. Detta kriterium innebär att det är forskaren som ska kontrollera tillvägagångsättet 

för intervjun och vara den som styr agendan och riktningen av diskussionen (Denscombe, 

2009:231–232). I fallet med intervjuerna är båda informanterna väl medvetna om dessa 

kriterier och samtycker till intervjun.      

Som struktur på intervjuerna har jag använt mig utav semistrukturerad intervju där jag har 

haft en färdig lista med ämnen och frågor som ska besvaras genom använda mig av en 

intervjuguide. Intervjuguiden har ingen uttalad ordningsföljd på frågorna. Frågorna har varit 

öppna vilket möjliggjorde för informanten att kunna utveckla sina svar. Valet av en semi-

strukturerad intervju gör att det enligt Denscombe blir bättre att få en bild av hur informantens 

egna erfarenheter och insikter sett ut (Denscombe, 2009:234.) 
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 Intervjun med representanten från Malmö stad gjordes genom ett personligt möte på den 

intervjuandes kontor. Fördelen med detta enligt Denscombe är att informanten är väl bekant 

med miljön och känner sig trygg och behöver ej fokusera på att ta sig till platsen. Kontor 

innebär också möjlighet att intervjun kan ske i avskildhet där platsen är tyst för att minska 

risken för störande moment (Denscombe, 2009:252).  

Intervjun med representanten från Malmö stad spelades in på en diktafon med informantens 

samtyckte och den varade ungefär en timme. Inspelning av intervjun innefattar flera fördelar 

eftersom det blir inget störande moment med anteckningar utan diskussionen kan fortgå utan 

att forskaren ska behöva anteckna och därmed avbryta informanten. Ljudupptagningar innebär 

också att intervjun blir permanent eftersom det finns en fullständig dokumentering över hela 

intervjun. Enligt Denscombe kan den intervjuande dock känna sig inledningsvis hämmad av 

att intervjun blir inspelad, men de flesta brukar bli mer avslappnad efter en stund 

(Denscombe, 2009:259).  Detta var något som märktes på informanten som genom att 

samtalet skulle spelas in, ville ge sitt godkännande av utskriften av intervjun, för att inga 

missförstånd skulle göras av vad som sagts. Nackdelen med ljudupptagningar är enligt 

Denscombe att de endast fångar upp de talande orden och därmed missar den kommunikation 

som inte sker verbalt såsom kroppsspråk (Denscombe, 2009:259). Den ickeverbala 

kommunikationen anses i denna undersökning inte ha något empiriskt värde för analysen, 

vilket gör att en ljudupptagning för intervjun är tillräckligt för analysen.       

 Intervjun med representanten från Limhamns miljöförening gjordes istället utomhus i nära 

anslutning till den aktuella platsen för undersökningen och varade ungefär en timme. Effekten 

av att intervjun gjordes utomhus, var att möjligheten till att spela in intervjun på diktafon inte 

var möjlig. Detta eftersom vädret på platsen där intervjun skulle hållas var blåsigt vid tillfället 

för intervjun. Istället gjordes det fältanteckningar över intervjun. Denscombe anser att 

fältanteckningar kan ses som en form av permanent dokumentation, dock anser Denscombe 

att de ges möjlighet från informantens synvinkel att förneka det som sades och hävda att 

forskaren misstolkat något. Detta är vanligt enligt Denscombe om intervjun berör känsliga 

saker såsom politiska eller personliga frågor .(Denscombe, 2009:258). Detta är dock inte 

risken med intervjun med Limhamns miljöförening eftersom de endast återger hur deras 

erfarenheter och åsikter har varit vid medborgardialogen i Dragörkajen. Deras kritik över 

projektet går redan att finna i offentliga dokument varför det som berördes under intervjun 

inte kan anses som känsligt. Valet av platsen nära Dragörkajen gav även informanten 

möjlighet att kunna se platsen som var aktuell för undersökningen, vilket underlättade för 
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informanten att minnas erfarenheter från planprocessen och medborgardialogen för 

Dragörkajen.     

Kritiken mot att använda intervju som forskningsmetod är att det är tidskrävande eftersom att 

utskriften och kodningen av intervjuerna tar stor tid för forskaren (Denscombe, 2009:268) 

Detta var något som jag var mycket medveten om varför endast en utskrift av intervjuerna 

gjordes. Genom att inte transkribera hela intervjun med representanten från Malmö stad utan 

endast göra en utskrift över valda delar av intervjun möjliggjordes att ta ut citat utan att det 

skulle vara tidskrävande.        

Annan kritik mot intervju som metod är att dataanalysen även är tidskrävande eftersom 

intervjuer oftast producerar data som inte är standardiserade. Objektivitet i intervjun måste 

också granskas genom att vara medveten om vilken kontext intervjun är gjord i. 

Intervjueffekten är också viktig att vara medveten om där data från intervjuer baseras på vad 

människor säger och inte vad de gör. Det människor återger i intervjun behöver inte spegla 

sanningen. Svaren informanten ger kan vara påverkad av forskarens identitet, där kön, ålder, 

uppträdande och etnicitet kan påverka intervjun. Det finns även risk att informanten påverkas 

av att intervjun blir inspelad vilket kan påverka informantens berättelse (Denscombe, 

2009:269).       

 

3.3.1 Validering av intervjuerna  
 

För att kunna bekräfta att det som kommit ut ur intervjun överensstämmer med sanningen är 

det viktigt att göra en validering av intervjun. Detta görs genom med att informantens 

uppgifter kontrolleras med andra källor, i detta fall plandokumenten. Erfarenheter och åsikter 

är däremot svårare att kontrollera. Detta kan dock underlättas genom att intervjudata 

kontrolleras med data från andra källor, genom att kontrollera utskriften med informanten där 

informanten får möjlighet att godkänna och utveckla det personen tycker varit oklart.  

Forskaren kan även kontrollera rimligheten i data genom att forskaren frågar sig om det är 

rimligt att informanten besitter den informationen och fakta som ges i intervjun (Denscombe, 

2009:267). När det avser intervjun med representanten för Malmö stad gjordes en validering 

av utskriften mot de andra dokumenten i undersökningen. Representanten gjorde även en 

validering av utskriften genom att denna godkändes genom mailkontakt med informanten. 

Genom mailkontakten gav det även möjlighet för informanten att utveckla om det var något 
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som informanten upplevde som oklart. Validering av intervjun med Limhamns miljöförening 

gjordes också mot de andra dokumenten i denna undersökning. Limhamns miljöförening 

krävde dock inte att en utskrift av intervjun skulle granskas av informanten utan räknade att 

det som sades under intervjun användes på ett korrekt sätt.    
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4. Bakgrund Dragörkajen 
 

 

Figur 5.1 Översiktsbild över Dragörkajens läge i Malmö (Lantmäteriet, i2014/00579). 

 

4.1 Historia  
 

Dragörkajen har fått sitt namn efter båtlinjen; Limhamn-Dragör som trafikerat kajen. Färjorna 

har gått mellan Limhamn och Dragör, som ligger utanför Köpenhamn, sedan 1930. Den båt 

som användes under den första tiden av linjens användning hette ”Dragör” och var en 

danskbyggd båt från 1898 som mätte 28 meter. Under andra världskriget blev båten 

beslagtagen av nazisterna som senare skulle komma att ockupera Danmark. Båttrafiken 

upphörde efter detta och påbörjades inte igen förrän 1960. Efter återöppnandet av linjen 

skedde båttrafiken med allt större bilfärjor (Dalin & Liljengren, 2015:271). Under högsäsong 

gick dessa bilfärjor en gång i timmen och skapade ofta köer på grund av kajens närhet till 

gatukorsningar. Färjetrafiken pågick fram till den 31 oktober 1999 då sista båten lade till i 

Limhamn från Dragör. Den största anledningen till att färjelinjen lades ned var till följd av 

Öresundsbrons öppnande året efter, år 2000 (Dalin & Liljengren, 2015:307). 
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4.2 Planprocessen kring Dragörkajen 
 

4.2.1 Planprogram 6003 
 

Diskussionen om att bygga om Dragörkajen inleddes direkt när färjetrafiken lades ner 1999. 

Stadsbyggnadsnämnden gav då ett uppdrag till stadsbyggnadskontoret att påbörja ett arbete 

med att ta fram ett planprogram som skulle innefatta ”området Runt Övägen”. Detta 

planprogram kom att färdigställas i november 2005. Planprogrammet 6003 kom att ställas ut 

till samråd mellan 2005-11-21 – 2006-01-11. 

 I planprogrammet föreslogs det att det på gamla Dragörfärjeläget ska byggas bostäder och 

verksamheter där gestaltningen ska utgå från den småskaliga miljön som råder runt om 

platsen. Antalet bostäder planeras att vara ca 60 lägenheter. I hörnet mellan Dragörkajen och 

Strandgatan skulle det byggas ”en hög, slank bostadsbyggnad, kanske 12-15 våningar” 

(Malmö stad, 2005, Planprogram 6003:7). Denna höga byggnad ska: ”markera brytpunkten 

mellan olika strukturer, platser och tidsepoker” (Malmö stad, 2005, Planprogram 6003:30). 

Höghuset skulle kantas av byggnader på fyra våningar som skulle innehålla bostäder men 

även ett parkeringshus där taket skulle vara en stor terrass. Höghuset skulle innehålla publika 

verksamheter på bottenvåningen och totalt innehålla 30 lägenheter (Malmö stad, 2005, 

Planprogram 6003:30). I mitten av Dragörkajen är tanken att det ska byggas bostäder med ett 

småskaligt uttryck med en gestaltning som ska vara influerad av den marina miljön som 

omger Dragörkajen. I planprogrammet föreslås också att en möjlighet finns att vissa av dessa 

bostäder ska byggas som smala radhus med egna båtplatser. Planprogrammet anser också att 

området är lämpligt för att bygga så kallade ”Bo&Verka”- lokaler där man både kan bo och 

samtidigt ha sin verksamhet med någon form av marinverksamhet. Planprogrammet fastslår 

att det i Dragörkajen kan generös markanvändning tillämpas där både bostäder, kontor och 

handel kan innefattas. Totalt föreslås det att Dragörkajen ska bebyggas med 60 bostäder eller 

4000kvm verksamhetslokaler (Malmö stad, 2005, Planprogram 6003:30). 
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Figur 4.2 Illustration av planprogram 6003 av Asklund och Jansson arkitekter (Malmö stad, 2006, Planprogram 

6003:31). 

 

Resultatet av samrådsprocessen ledde till att stadsbyggnadsnämnden gav ut en skrift Direktiv 

för fortsatt arbete. I denna slås det fast att:  

 

”Stadsbyggnadskontoret föreslår slutligen att det höga hus som redovisades i hörnet 

Övägen/Strandgatan inte ska utgöra förutsättning för fortsatt planering på 

dragörfärjeläget. De fortsatta modellstudier som gjorts visar att ännu en hög 

byggnad där konkurrerar med siloarna på ett olämpligt vis” (Citat ur Malmö stad, 

2006, Direktiv för fortsatt arbete 2006-03-31). 

 

I direktivet slås det också fast att arbetet med detaljplaneprocessen ska vänta tills 

cementkoncessionen upphört.  
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4.2.2 Detaljplan 5134 
 

2011 presenterades Detaljplanen 5134 över Dragörkajen i Malmö. I den slås det 

fast: 

 

”Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder med ett inslag av 

verksamheter på Dragörkajen i Limhamn. De allmänna kajytorna kommer 

iordningställas så att ett sammanhängande stråk bildas längs med vattnet. I kajens 

möte med Strandgatan bildas en liten kajplats. I anslutning till kajplatsen ska det 

finnas centrumfunktioner. Planen möjliggör ca 140 st nya bostäder. Bostäderna 

utgörs av lägenheter i flerbostadshus samt parhus (12 st. bostäder). Cirka 30 % av 

bostäderna ska utgöras av hyreslägenheter” Citat urMalmö stad, 2011, 

Planbeskrivning DP 5134:1) 

 

 

I detaljplanen slås det fast att trots att planen berörs av riksintresse om 

högexploraterad kustzon enligt miljöbalken kap 4 §2, upphör detta riksintresse att 

gälla eftersom att riksintresset inte ska hindra tätortsutbyggnad. Likaså gäller inte 

strandskyddet, att det inte får byggas vid havsnära läge, eftersom platsen tidigare 

används för färjetrafik och därmed redan anses vara i anspråk (Malmö stad, 2011, 

Planbeskrivning DP 5134:2). Detaljplanen slår även fast att de byggnader som 

finns kvar inom planområdet sedan tidigare är av industrikaraktär och var en del 

av den tidigare färjedriften inom området. Inga av byggnaderna inom planområdet 

är tänkta att bevaras. Det slås också fast att området inte har några gator utan 

består av asfalterad mark med gator och vägar som ansluter till området (Malmö 

stad, 2011, Planbeskrivning DP 5134:9). 

 

Dragörkajen ska utformas så att det längs kajen ska bestå av bostäder i form av 

parhus, med möjlighet att anordna centrumfunktioner i det nedre våningsplanet. 

Dessa parhus ska bebyggas med två vånings höjd. Dessa ska bebyggas med 

trämaterial som fasad för att för att återspegla karaktärer av platsen som ett 

gammalt fiskeläge (Malmö stad, 2011, Planbeskrivning DP 5134:7). Längs med 

Övägen ska det byggas ett sammanbyggt flerbostadshus som ska på nedre plan ha 
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en öppning i samband med trapphusen som ska möjliggöra rörelse mellan Övägen 

och den gemensamma gården för parhusen och flerbostadshuset. Dessa öppningar 

ska också säkerställa att kontakten med vattnet från Övägen inte bryts. 

Flerbostadshuset längs med Övägen ska bebyggas med fem våningar och ska 

uppföras i puts eller tegel för att ansluta till karaktärsdragen på de befinliga 

kringliggande byggnaderna. Byggnaden ska även ha olika gestaltningar på olika 

delar av byggnaden för bryta ner intrycket av att det är en sammanhängande 

byggnad (Malmö stad, 2011, Planbeskrivning DP 5134:8-9).    

 

I detaljplanen 5134 är höghuset återigen med. Höghuset ska enligt arkitekterna 

tillföra området en accent i form av en hög volym som är tänkt att ”manifestera 

platsen och i samspel med silon skapa en port mot ön”. Höghuset ska vara 15 

våningar högt och ska uppföras på ett sätt som beskrivs som slankt. Höghuset 

kommer att vara i ungefär samma höjd som silorna. I detaljplanen beskrivs det att 

Bedömningsgruppen tyckte att samspelet med silorna var viktigt, för att det redan 

fanns ett landmärke (silosarna) som manifesterar en viktig del av Limhamns 

historia. Ett nytt landmärke som höghuset innebär kräver en utformning som 

kompletterar silorna istället för att konkurrerar med dem. Bedömningsgruppen 

menade därför det var viktigt att höghuset hade en slank form (Malmö stad, 2011, 

Planbeskrivning DP 5134:3). Höghuset ska gestaltas med glaspartier och ha 

balkonger åt söder, sydväst och väster. I bottenvåningen ska det finnas möjlighet 

att ha centrumfunktioner såsom handel (Malmö stad, 2011, Planbeskrivning DP 

5134:10). 

Parkeringen kommer att lösas genom byggandet av ett parkeringsgarage som 

kommer ge plats åt de boendes bilar. Centrumfunktioner såsom handel och kontor 

bedöms endast användas av de som bor i området varför fler parkeringsplatser inte 

behöver finnas (Malmö stad, 2011, Planbeskrivning DP 5134:10). 
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Figur 4.3 Illustration av detaljplan 5134 av Fojab arkitekter (Malmö stad, 2011, Planbeskrivning DP 5134:8). 

 

 

 

Detaljplan 5134 ställdes ut för samråd mellan 2011-10-24 – 2011-11-14 och fastställdes av 

kommunfullmäktige 2012-04-12. Detaljplanen trädde sedan i laga kraft 2012-05-16. 
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5. Medborgardialog 

Dragörkajen 
 

5.1 Samråd Planprogram 6003 
 

Planprogrammet 6003 släpptes i november under 2005. Samrådstiden för detta planprogram 

var 2005-11-21 - 2006-01-11. Medborgarna hade på sig till den 11 januari 2006 att lämna sina 

synpunkter på förslaget. Malmö stad hade förutom de inkomna skrivelserna ett samrådsmöte 

den 14 december 2005 i Folkets Hus i Limhamn där 30 personer deltog. De inkomna 

skrivelser som har kommit in från de boende kommer längre ner att endast beskrivas som 

boende trots att de står som fastighetsägare samt vilken fastighet personerna äger i 

samrådsredogörelsen. Detta eftersom det annars går att ta reda på vilka specifika personer 

som lämnat synpunkter.    

 

5.1.1 Inkomna skrivelser  
 

Inkommen skrivelse 2006-01-10 från en bostadsrättsinnehavare boendes på Ön i Limhamn. 

 

 ”Den fria utsikten, lugnet och närheten till naturen har varit unikt och vi tyckte oss 

ha funnit vårt "paradis" på jorden” (citat ur Malmö stad, 2006, Samrådsredogörelse 

Pp6003:21).  

 

Bostadsrättsinnehavaren beskriver i sin skrivelse att båttrafiken i småbåtshamnen 

ökat allt mer och därmed blivit bullrigare. En utbyggnad av det gamla 

hamnområdet med ännu mer båtar var ett ”fatalt misstag” för personer som bor på 

ön. Anledningen till detta är att havsutsikten skulle ersättas med byggkranar och 

master. Bostadsrättsinnehavaren anser också att boendemiljön kommer att bli allt 

mer bullriga eftersom personen menar att ljud förstärks över vatten. Anledningen 

till att bullret även kommer att påverka de boende på Ön även om natten, är att 
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solen står på lägenheterna under dagtid och lägenheterna blir därför väldigt varma 

och fönstren måste då stå öppna även under natten. Bostadsrättsinnehavaren 

påpekar därför att om planprogrammet blir verklighet kommer det bli mycket 

svårt att få nattro. Malmö stad svarar den boende med att bostadsrättsinnehavarens 

synpunkter kommer ligga till grund över vad som kommer att beskrivas närmare i 

en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Malmö stad, 2006, Samrådsredogörelse 

Pp 6003:21–22). 

 

Inkommen gemensam skrivelse från två fastighetsägare 2006-01-11. 

De båda fastighetsägarna är positiva till att Malmö stad vill bevara 

industristrukturen i Limhamn genom att bevara silos som användes av Cementa. 

Det är dock kritiska till byggandet av ett höghus i Dragörkajen då de anser att:  

 

”Silosen har ett så starkt skulpturalt och eget uttryck att de inte kan kombineras med 

näraliggande höghus utan att uttrycket försvagas och förvirras. ( jämför t ex med om 

man skulle placera ytterligare höghus nära Turning Torso)” (citat ur Malmö stad, 

2006, Samrådsredogörelse, Pp:6003:23).   

 

De skriver att de kan acceptera det tidigare höghus som finns på Strandgatan och 

möjligen om det byggs ett höghus på Ön, men inte de förslagna höghuset på 

Dragörkajen utan att detta måste ersättas med en lägre byggnad. 

Till denna inkomna skrivelser svarar Malmö stad: 

 

”Genom fortsatta modellstudier kommer frågan om hur många högre hus och 

framför allt till vilka höjder studeras mycket mer i detalj. Mycket riktig är den 

skulpturala effekten av de befintliga silona viktigt att beakta.” (citat ur Malmö stad, 

2006, Samrådsredogörelse Pp:6003:24).   
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Inkommen skrivelse från en fastighetsägare 2006-01-11 

Fastighetsägaren vänder sig mot att det ska byggas ett 12-våningar höghus på 

Dragörkajen och vill ”avstyrka å det starkaste”. Fastighetsägaren menar att 

boendemiljön i detta område består utav låga hus och att området kännetecknas av 

småskalighet. Fastighetsägaren menar därför att ett 12-våning höghus inom detta 

område är olämpligt. Istället föreslår fastighetsägaren att ett höghus bättre kan 

placeras i närheten av de silos som ska bevaras.  

Malmö stad svarar till denna skrivelse att fortsatt planering inte kommer att 

innefatta höghuset utan hur hörnet där höghuset skulle stå kommer på bästa sätt att 

gestaltas kommer att belysas närmare inom ramen för detaljplanearbete (Malmö 

stad, 2006, Samrådsredogörelse Pp:6003:25).  

 

Inkommen gemensam skrivelse från två fastighetsägare 2006-01-11. 

De båda fastighetsägarna skriver att de upplever planprogrammet som intressant 

och spännande i många avseenden, men de har synpunkter på en del saker. 

Fastighetsägarna menar att höghuset på Dragörkajen känns ”omotiverat, onödigt 

och mycket främmande för Limhamns miljö”. De är positiva till bevarandet av 

silosarna, men menar att höghus och parkeringshus som direkt granne är betydligt 

sämre. Fastighetsägarna menar att cementsilosen är en del av Limhamns siluett 

idag och att tillföra ytterligare byggnader till denna siluett skulle vara förödande 

för den småskaliga miljön som råder i de gamla delarna av Limhamn.  

Malmö stad svarar fastighetsägarna precis som ovanstående fastighetsägare att 

höghuset inte kommer innefattas i fortsatt planering (Malmö stad, 2006, 

Samrådsredogörelse Pp:6003:25–26). 
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5.1.2 Samrådsmöte 

 Ett samrådsmöte hölls den 14 december 2005 i Folkets Hus i Limhamn. Närvarande var 30 

personer som var berörda av förslaget.  

Malmö stad beskriver i sin redogörelse för samrådsmötet att många frågor kom att handla om 

höga hus. Medborgarna var positiva till bevarandet av silosarna, men många hade kraftiga 

invändningar mot det höga huset på Dragörkajen. Flera av medborgarna var negativa till att 

huset skulle konkurrera med silosarna. Andra var oroliga att det höga huset skulle innebära 

insyn på småhusen liggandes längst med Strandgatan. Andra frågor som berörde Dragörkajen 

var trafikfrågan, där medborgarna oroade sig för hur mycket trafik höghuset skulle generera 

samt vilken parkeringsproblematik som det skulle innebära (Malmö stad, 2006, 

Samrådsredogörelse Pp:6003:29). 

 

5.1.3 Direktiven för fortsatt arbete 

Utifrån samrådet som skedde av Planprogram 6003 kom Malmö stad att ta fram ett dokument 

där direktiven för den fortsatta planeringen av området slås fast. I direktiven föreslår Malmö 

stad att det fortsatta planarbetet ska fortgå i överensstämmelse med de intentioner som 

beskrivs i planprogrammet. Malmö stad föreslår också att en miljökonsekvensbeskrivning 

med fokus på vilka effekter en sådan stor exploatering har för trafikkonsekvenser såsom 

buller, barriäreffekter och luftkvalité vilket är av stor vikt vid det fortsatta planarbetet. 

(Malmö stad, 2006, Direktiv för fortsatt arbete:3). Malmö stad anser att Dragörkajen är mer 

lämpad att ha verksamheter på än en mer renodlad bebyggelse: 

   

”Någon form av verksamhetsetablering på merparten av dragörfärjeläget föreslås 

annars vara en lämpligare lösning än mer renodlad bostadsbebyggelse” (Citat ur 

Malmö stad, 2006, Direktiv för fortsatt arbete:3).  

 

Slutligen föreslår Malmö stad att: 

”Stadsbyggnadskontoret föreslår slutligen att det höga hus som redovisades i hörnet 

Övägen/Strandgatan inte ska utgöra förutsättning för fortsatt planering på 

dragörfärjeläget. De fortsatta modellstudier som gjorts visar att ännu en hög 

byggnad där konkurrerar med siloarna på ett olämpligt vis.” (Citat ur Malmö stad, 

2006, Direktiv för fortsatt arbete:3). 
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5.2 Samråd Detaljplan 5134 

 

Detaljplan 5134 som innefattar endast Dragörkajen var mellan 2011-05-20 till 2011-06-19 

utsänt på remiss och för samråd för alla som var berörda av förslaget. Det hölls även ett 

allmänt samrådsmöte den 7 juni 2011. Vid det allmänna samrådsmötet deltog det sex 

personer, en kvinna och fem män. (Malmö stad, 2011, Samrådsredogörelse Dp 5134:1).  

 

5.2.1 Inkomna skrivelser  

 

Inkommen skrivelse från Limhamns miljöförening den 2011−06−19 

Limhamns miljöförening menar att silosasarna som kommer att bevaras, bildar tillsammans 

med andra höga industribyggnader en ogenomtränglig front. Föreningen anser att de 

byggnader som kommer att byggas enligt detaljplanen kommer att vara lika höga som 

silosarna och att höga byggnader är enligt miljöföreningen främmande för miljön i Limhamn. 

De anser också att bebyggelsen har placerats farligt nära gatan utifrån trafikbuller. Föreningen 

menar också att höghuset har blivit placerat i ett väldigt trångt läge och att denna placering 

känns drastiskt och olämpligt och borde placeras längre in från gatan. Vidare anser de att 

Limhamn inte har något behov av ett landmärke (Malmö stad, 2011, Samrådsredogörelse Dp 

5134:14). De anser också att exploateringen av området är för hög: 

 

”Exploateringen för planområdet är för hög. Markytan är 9300 kvm. Den planerade 

bebyggelsen våningsyta är cirka 15 000 kvm. Bebyggelsen tar cirka 2 060 kvm på 

marken. Det återstår 7 240 kvm blir cirka 17 kvm markyta per person. Praktiskt 

taget blir det inte någon naturlig markyta kvar i området” (Citat ur Malmö stad, 

2011, Samrådsredogörelse Dp 5134:14). 

 

  

Den höga exploteringen leder enligt föreningen till att fasader som inte vetter mot sydväst inte 

får något solljus utan endast får skuggade fönster. Vidare är miljöföreningen kritiska till att en 

sådan kraftig exploatering sker i ett område som inte ens tillhör de centrala delarna av 

Limhamn. Miljöföreningen är dock inte kritiska till att Malmö stad ska bebygga Dragörkajen 
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något som de anser är lysande, men de är kritiska till hur bebyggelse i förslaget ser ut och 

efterfrågar en mer visionär bebyggelse än det som detaljplanen föreslår (Malmö stad, 2011, 

Samrådsredogörelse Dp 5134:14). 

Som svar till denna skrivelse skriver Malmö stad att: 

 

”Planbeskrivningen redovisar hur arbetet bedrivits med planprogram och parallella 

uppdrag som lett fram till det förslag som ligger till grund för planarbetet. 

Beskrivningen kompletteras med en skuggstudie.” (Citat ur Malmö stad, 2011, 

Samrådsredogörelse Dp 5134:14).  

 

 

Inkommen skrivelse från fastighetsägare 2011−06−17. 

Fastighetsägaren menar att förslaget är i stort sett tilltalande, men har vissa 

synpunkter. Fastighetsägaren är orolig över hur han som granne till området 

kommer att påverkas med sol och skuggförhållande av höghuset. Fastighetsägaren 

befarar att efter klockan 18 kommer skuggan ”vila tungt” över det närliggande 

kvarteret.”. Fastighetsägaren konstaterar också att de byggnaderna som kommer 

ligga längs med Övägen är en våning högre i Detaljplanen än de var i 

Planprogrammet. Fastighetsägaren är orolig hur dessa byggnader tillsammans 

med höghuset kommer att påverka vindförhållandet i området. Fastighetsägaren 

ställer sig även undrandes över hur det ska regleras att höghuset ska bebyggas 

såsom det skrivs i detaljplanen som ett ”slankt höghus” eftersom den byggnaden 

som presenteras i illustrationen inte stämmer överens med denna beskrivning. 

Slutligen har fastighetsägaren en undran över vad som ska ske med silosarna 

eftersom höghuset beskrivs i detaljplanen att det ska bilda tillsammans med 

silosarna en port mot Ön.  

Malmö stad stadsbyggnadskontor svarar till denna skrivelse att planbeskrivningen 

kommer att kompletteras med en skuggstudie. Vidare svarar Malmö stad att 

Dragörkajen ligger i ett blåsigt läge och att vegetation, bullerskärmar och 

balkonger kommer ha en dämpande effekt på vinden. På frågan vad som ska ske 

med silosarna svarar Malmö stad att någon eller några av silosarna kommer att 
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bevaras, men att det än så länge är oklart. (Malmö stad, 2011, Samrådsredogörelse 

Dp 5134:15.) 

 

5.2.2 Samrådsmöte 

 

Ett allmänt samrådsmöte hölls tisdagen den 7 juni 2011. Totalt var det sex 

personer som deltog i mötet, en kvinna och fem män. Malmö stad hade utlyst 

mötet via ett följebrev. Enligt samrådsprotokollet deltog de deltagande personerna 

aktivt i diskussioner under mötet. Malmö stad har dock ingen konkret återgivning 

vilka synpunkter som togs upp och vad som behandlades på mötet. (Malmö stad, 

2011, Samrådsredogörelse, Dp 5134:15).  

 

5.2.3 Justeringar av Detaljplan 5134 efter samrådsmöte och inkomna skrivelser  

 

Det som blev resultatet av samrådsmötet och de inkomna skrivelserna var att 

bestämmelsen av bullerskydd ändras så att det blir nödvändigt att bullerskydd 

krävs. Plankartan ändras så att höjdangivelser och koordinatsystem anges. 

Ändringar i planbestämmelsen gjordes också så att bostäderna som var placerade 

mot bullerstörd sida ska hälften av rummen vara placerad mot sida som högst har 

50 decibel, mot att det tidigare krävdes att ett rum skulle vara placerat mot tyst 

sida. Byggrätt för en nätstation läggs också till i plankartan. Det infördes också en 

bestämmelse för att marken ska vara tillgänglig för ”behövliga 

gemensamhetsanläggningar” (Malmö stad, 2011, Samrådredogörelse Dp 

5134:17). 

Planbeskrivningen ändras så att avsnittet som behandlar bullerskydd kompletteras 

och bearbetas samt att den kompletteras med ett avsnitt av hur kajen och vattnet 

ska användas. Planbeskrivningen utökas också med att planområdet ligger inom 

normalriskområde för radon. Slutligen görs det en skuggstudie (Malmö stad, 

2011, Samrådredogörelse Dp 5134:18).  
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5.2.4 Inkomna skrivelser inför antagande av Detaljplan 5134 

 

Efter de ändringar som det tidigare samrådsmötet och inkomna skrivelser gett, ställdes 

förslaget ut igen under tiden 2011-10-24 – 2011-11-14 inför antagandet av 

kommunfullmäktige. Även under denna utställningstid kom det inkomna skrivelser på 

förslaget. 

Två av de fastighetsägarna som tidigare gjort en skrivelse gör en ny skrivelse 2011-11-11. 

De båda fastighetsägarna är kritiska till att projektet enligt vad de själva anser varit prioriterat 

av ekonomi och hög exploatering. Projektet är enligt fastighetsägarna alltför storskaligt och 

inte anpassat till Limhamns ”idylliska småstadskala”. De befarar att biltrafiken kommer öka i 

området och skapa parkeringskaos i Gamla Limhamn. De är också kritiska till att största delen 

av Dragörkajen kommer att exploateras eftersom de anser att detta inte gör det möjlig att möta 

framtida behov som kan uppstå i området. De är också kritiska till att bostäderna som kommer 

att ligga längs med Övägen kommer skapa en obruten fasad som förutom att den är trist också 

kommer att förstärka vindarna i området. De frågar därmed om en vindstudie har gjorts. 

Vidare anser de att det är viktigt att Dragörkajen utformas så att miljön blir offentlig och att 

kajen inte privatiseras. Slutligen föreslår de att 15 våningar höga höghuset sänks till fyra 

våningar för att bättre ”harmonisera” med omgivningen (Malmö stad, 2011, 

Stadsbyggnadsnämnden:7) 

 

Som svar till denna skrivelse har Malmö stad svarat att ingen vindstudie gjorts och att 

byggnaden som går längs med Övägen har en sidoförskjutning och glasade entrépartier vilket 

kommer att göra att det inte kommer att bli en obruten fasad och skapa en visuell kontakt 

mellan gården och kajen. Kajen kommer att vara en allmän plats och utformas som ett 

promenadstråk (Malmö stad, 2011, Stadsbyggnadsnämnden:8). 

 

Limhamns miljöförening har gjort en inkommande skrivelse 2011-11-26.  

Limhamns miljöförening har kritiserat förslaget att det enligt föreningen inte uppfyller de 

kriterier som ställs i plan och bygglagen (2010:900). 
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”Den planerade bebyggelsen tar inte hänsyn till det etablerade samhället. Stads och 

landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen beaktas inte, och det visas inte 

intresse för en god helhetsverkan. PBL 2 kap 6 § punkt 1.”(Citat ur Malmö stad, 

2011, Stadsbyggnadsnämnden:9).  

 

”På grund av att bilplatserna är snålt tilltagna och dyra samt att bilar antagligen inte 

kan parkera på Övägen och Strandgatan, kommer bilar som emaneras av 

nybebyggelsen att ställas på de smala gatorna i Gamla Limhamn. Parkeringspolicyn 

stämmer inte med verkligheten. Enligt PBL 2 kap 6§ punkt 6 kan det inte anses, att 

detaljplaneförslaget tar hänsyn till trafikförsörjning och det skapar inte en god 

trafikmiljö.” (Citat ur Malmö stad, 2011, Stadsbyggnadsnämnden:9). 

 

”En ekonomisk konsekvensbeskrivning har inte redovisats i detaljplanen. 

Konstruktionen med den massiva byggnaden utmed Övägen och höghuset kan bli 

komplicerad och dyrbar. All parkering kommer att ske i underjordiskt garage. I detta 

läge kan bedömas att grundvattennivån är hög och grundläggningen kommer att 

kosta mycket. Att anlägga trädgård på den överbyggda gården inte heller är en billig 

lösning och någon nämnvärd grönska kan man inte räkna med. Alla dessa kostnader 

resulterar i en hög boendekostnad och detta är faktiskt en jämlikhetsfråga. Enligt 

PBL 2 kap 3 § punkt 2 skall planläggning främja en från social synpunkt god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar i alla samhällsgrupper. Om Dragörkajen 

bebyggs enligt den föreliggande detaljplanen ges inte möjlighet till alla 

samhällsgrupper att skaffa sig en bostad här, utan förunnas bara en utvald grupp.” 

(Citat ur Malmö Stad, 2011, Stadsbyggnadsnämnden:9) 

 

 

Som svar till denna kritik har Malmö stad svarat att planbeskrivningen redovisar 

hur det arbete som gjorts tidigare genom utredningar och planprogrammet, lett 

fram till det förslag som ges i planförslaget. Vidare menar Malmö stad att 

Dragörkajen ligger intill till annan ny bebyggelse som ska bli en blandad stad med 

relativt tätbebyggelse som kommer skapa underlag för service och kollektivtrafik. 

Slutligen menar Malmö stad att åtgärder kommer att vidtas för att minska bullret i 

området (Malmö stad, 2011, Stadsbyggnadsnämnden, 10).  
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Efter att Detaljplan 5134 ställdes ut på nytt gjordes det ändringar med anledning 

av de inkommande skrivelserna. De ändringarna som gjordes var att fler 

höjdangivelser fördes in på plankartan. Kompletteringar gjordes även på gång- 

och cykelvägar samt parkering. (Malmö stad, 2011, Stadsbyggnadsnämnden, 11). 

Efter dessa justeringar lämnades Detaljplan 5134 in för godkännande för kommunfullmäktige 

vilket den blev fastställd av kommunfullmäktige 2012-04-12. Detaljplanen blev sedan i laga 

kraft 2012-05-16. Detaljplanen har en genomförandetid på tio år från att den blev laga kraft 

och ska således vara verkställd senast 2022.  
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5.3 Intervju Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 
Semi-strukturerad med Malin Nilsson, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Malmö stad. 

 

Malin Nilsson från Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad berättar att hon varit involverad i 

projektet Dragörkajen genom att hon varit planarkitekt i Detaljplanen 5134 och att hon varit 

involverad i samrådsmötet som ägde rum den 7 juni 2011. Efter samrådsmötet gick hon på 

föräldraledighet och en kollega tog över och gjorde ändringarna som de kommit fram till efter 

samrådstiden.  

Nilsson var inte involverad med planprogrammet 6003 ”Runt Övägen” eftersom 

planprogrammet kom till innan hon började jobba i Malmö stad. Hon blev sedan involverad i 

Detaljplanen 5134 som togs fram efter det hade varit en tävling mellan tre arkitektfirmor som 

tävlade genom att ha parallella uppdrag. Bedömningen av denna arkitekttävling gjordes av 

den som var planchef och den som var stadsarkitekt i Malmö stad samt stadsbyggnadschefen i 

Malmö stad. Fojab arkitekter vann denna tävling och var delaktig i framtagandet av 

detaljplanen.  

Nilsson berättar att efter de parallella uppdragen var riktlinjerna för projektet i stort sett klara. 

Genom tävlingen av parallella uppdrag hade Fojab fått acceptans för sitt förslag från flera 

ledande aktörer och därmed blivit granskat i flera led, hon anser därför att de var ganska givna 

ramar för planen. 

Tanken med planen var att Dragörkajen utgör en skiljelinje mellan det södra delarna av 

Limhamn som ska bevaras. Denna del söder om Dragörkajen beskrivs som hjärtat av 

Limhamn med den gamla fiskehamnen och gamla Limhamn med hoddorna. Norr om 

Dragörkajen har tidigare varit industriområde och kommer genom omvandlingen av detta 

område stå för det nya i Limhamn och därmed ha en ny struktur. Tanken med höghuset är att 

detta ska markera denna skiljelinje. Angående att höghuset ens var aktuellt att bygga i 

Limhamn som tidigare kännetecknas av småskalighet betonar Nilsson att: 

 

”Höghuset har ett strategiskt läge och byggs i skala för att passa med 

de bevarande silosen. Och att den skalan som höghuset har ens kom 

på tapeten har att göra med att den samtalar med silosarna. Annars 

hade den skalan inte varit aktuell överhuvudtaget.” 
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Tanken med parhusen i mitten av kajen är att de ska ha en lägre skala för att möta upp 

strukturen med hodderna på södra sidan om Dragörkajen för att det inte ska bli för brutalt 

möte med det befintliga. Vidare berättar Nilsson att den långa byggnaden som ska gå längs 

med Övägen är över hundra meter lång, men att det var viktigt att den skulle ha olika 

gestaltningar på de olika delarna. Något som betonades i detaljplanen eftersom detta var en 

del av kritiken som riktades under medborgardialogen att byggnaden var alldeles för lång. 

Nilsson menar också de har haft en tydlighet i planen att nedre delen av kajen ska vara ett 

offentligt stråk. En viktig del i detta är att det byggts parhus på kajen och inte friliggande 

villor för att betona kajen som en offentlig plats. Parhusen och flerbostadshuset har en gård 

som är kvartersmark och därmed tillhörande bostadsrättföreningen. Detta innebär att det finns 

inget som förbjuder att ett staket byggs runt om gården, men Malin Nilsson menar att detta 

inte ska behövas eftersom skiljelinjen mellan offentlig mark och kvartersmark blir tydlig 

genom att kvartersmarken är upphöjd från kajen. 

Nilsson menar att det inte är Dragörkajen som dragit det stora intresset från allmänheten vid 

omvandlingen av Limhamns hamnområde utan att det är bevarandet av silos som varit den 

fråga som engagerat allmänheten mest.  

Efter att planen ställdes ut för samråd hade hon ett samrådsmöte den 7 juni 2011 där sex 

personer deltog. Fem män och en kvinna. Samrådet ägde rum på Limhamns 

stadsdelsförvaltning och vid samrådsmötet var även en planeringssekreterare från 

stadsdelsförvaltningen i Limhamn närvarande. Samrådet ägde rum på en vardagskväll. Valet 

av tid betonas av Nilsson att det är viktigt att samrådsmötet sker på en tid där människor har 

möjlighet att närvara. Därför äger samråden alltid rum på en kväll eller helg. 

Samrådsmötet utlystes genom en tidningsannons samt via en fastighetsförteckning, där 

kringliggande fastighetsägare de som direkt avgränsar till planområdet fick planförslaget samt 

inbjudan till samråd hemskickat i brevlådan.  

Malin Nilsson diskuterar att det är svårt att veta vem de ska skicka ut till: 

 

”hur vid ska man göra den kretsen, […] jag är inte säker på att även om man gjort 

den kretsen större så är det inte säkert att det hade kommit fler människor på mötet” 
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De fastigheter som ligger i direkt anslutning till området blir sakägare och har då möjlighet att 

överklaga detaljplanen. Men Nilsson menar att de från stadsbyggnadskontorets sida även 

brukar ta med andra fastigheter som ligger i närområdet även om dessa personer inte kommer 

ha rätt att överklaga detaljplanen.  

 

”Bedömer vi att det är ett stort intresse så utvidgar vi och tar med fler, hellre lite mer 

än mindre.”  

 

Planförslaget skickas ut så det är till sakägarna tillhanda senast när samrådstiden börjar. Sedan 

menar Nilsson att sakägarna ska hinna sätta sig in i förslaget under två veckor innan ett 

samrådsmöte hålls. I fallet med Dragörkajen började samrådstiden 20 Maj 2011 och 

samrådsmöte kom att hållas ungefär två och en halv vecka senare den 7 juni. Tanken med 

denna tid för samrådet är också att det ska finnas en tid på minst 10 dagar där 

samrådsdeltagarna ska hinna göra skrivelser på förslaget efter personerna närvarat på 

samrådsmötet. I fallet med Dragörkajen är fick deltagarna 13 dagar på sig att göra skrivelser 

efter samrådsmötet.  

 

Angående det lilla deltagande med endast sex personer på samrådsmötet 

”Det är vår önskan också att få in synpunkter, det är därför man kan bli lite förvånad 

ibland” 

 

Nilsson har en erfarenhet av att människor tenderar att delta i samrådsmötet om de 

känner att detaljplanen har en negativ inverkan på deras egen bostadssituation. 

Hon tar upp ett exempel med ett annat närliggande planområde där bostäder skulle 

byggas så att de skulle skymma folks tidigare utsikt. Vid detta samrådsmöte 

närvarade 50 personer.  

 

”Det är så fort man tror att det får en negativ inverkan, då blir folk engagerade. […] 

Annars stannar folk hemma. Om de tror att förslaget blir till det bättre för området.”  
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Angående till varför människor tenderar att delta så lite i samråd är också tidsbrist 

enligt Nilsson: 

”Folk jobbar för mycket och har för fullt på sin fritid, känner man att man inte har 

något specifikt att tillföra så orkar man inte prioritera det” 

 

Hon menar också att de konventionella samrådet fyller en funktion om man inte är nöjd med 

projektet och har mycket med den juridiska delen av planprocessen att göra såsom 

överklagan. Hon anser dock internet är en bra arena för samråd för att komplettera de 

konventionella samråden genom att det finns möjlighet att ställa direkta frågor. Detta är något 

som de inom Malmö stad har börjat använda på senare tid, dock efter projektet med 

Dragörkajen 

 

Angående att det är skillnader i Planprogrammet 6003 ”Runt Övägen” och Detaljplanen 5134 

Dragörkajen där detaljplanen innehåller mer än dubbelt så många bostäder menar Nilsson att 

kontexten mellan Planprogrammet som kom 2005 och Detaljplanen som kom 2011 har helt 

ändrats. Att Dragörkajen exploateras för hårt och blir för tätbebyggt var också en del av 

kritiken. Nilsson framhåller dock:  

 

”Från att den första skissen för Dragörkajen gjordes till att detaljplanen gjordes har 

det blivit ett mycket hårdare tryck från politiskt håll att tillskapa bostäder.”   

 

Hon menar att detta även går att se i hela omvandlingen av Limhamns hamnområde där den 

tidiga detaljplanen innehåller betydligt mindre bostäder än i de senare detaljplanerna, där 

bostäderna ligger mycket tätare. Detta går tydligt att se enligt Nilsson hur den första 

detaljplanen över Limhamns hamnområde, Glasbruket Dp 4637 från 2006 såg ut: 

 

”Det man ska ha med sig också […] Hade vi gjort den planen idag, vi har ett väldigt 

högt tryck från våra politiker att skapa bostäder i dom lägen där vi kan, inom staden 

och har tillgång till teknisk infrastruktur och kollektivtrafik. Vi hade inte fått igenom 

den planen idag utan det hade nog varit det dubbla minst.” 
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5.4 Intervju Limhamns miljöförening 
Semi-strukturerad intervju med Christer Westesson från Limhamns miljöförening. 

 

Limhamns miljöförening är en ideell och politiskt obunden förening som bildades 1974. 

Enligt föreningen själva är syftet med föreningen att främja miljömässigt goda boendemiljöer 

i framtiden genom att påverka Malmö stadsbyggnadskontors översikts- och detaljplaner och 

sprida information om dessa. Limhamns miljöförening delar även varje år ut ett bevarandepris 

till den fastighetsägare i Limhamn som under det gångna året bevarat eller renoverat sin 

fastighet på det bästa miljö/skönhetsmässiga sättet. Vid tiden för denna uppsats Maj 2016 

hade miljöföreningen 500 medlemmar (Limhamns miljöförening hemsida). 

Limhamns miljöförening berättar att de uppfattar utbyggnaden på Dragörkajen och resten av 

Limhamns hamnområde som positivt eftersom ökningen av befolkningen möjliggör att 

service och verksamheter både kan öka, men även stanna kvar. Westesson berättar att han vid 

byggandet av köpcentrumet Emporia var rädd att en stor nerläggning av affärer skulle ske i 

Limhamn. Så blev dock inte fallet och en stor anledning av detta kan vara att Limhamns 

befolkning i framtiden kommer öka genom utbyggnaden av det gamla hamnområdet. Han är 

dock kritisk till projektet Dragörkajen som han menar är alldeles för högt exploaterat, där det 

är alldeles för många bostäder på för liten yta. Westesson menar att Dragörkajen var Malmös 

bästa läge och att planen över området därför borde vara mer visionär. Han betonar dock att 

detaljplanen över Dragörkajen kunde varit ännu värre, men konstanterar: 

 

”Bara för att det kunde varit värre betyder det inte att man ska vara nöjd”    

 

Vid tiden för arkitekttävlingen med de parallella uppdragen berättar Westesson att 

dessa förlag var utställda på Limhamns stadsdelsförvaltning så att limhamnsborna 

hade möjlighet att beskåda de olika förslagen. Miljöföreningen bjöd även in de 

olika arkitektfirmorna till att presentera deras förlag hos miljöföreningen. 

Limhamns miljöförening hade ingen möjlighet till påverkan på vilket förslag som 

skulle vinna vilket blir tydligt då de hade önskat att ett annat förslag än det som 

vann.   
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Han berättar att de från miljöföreningens sida hade velat se mindre av bostäder 

och mer av verksamheter och grönområde i Dragörkajen. Han är väldigt kritisk till 

Malmö stads val att dela in Limhamns hamnområde i flera små delar med egna 

detaljplaner eftersom detta har försvårat deras möjlighet till att få inflytande. Som 

exempel på detta nämner han att när de kritiserat att det på Dragörkajen är för lite 

grönområden har Malmö stad svarat att grönområden kommer att finnas med på 

en annan närliggande detaljplan varför ett grönområde i det aktuella området inte 

har behövts. Han är också tydlig med att trycket från politikernas sida har minskat 

möjligheten till att påverka hur många antal bostäder som byggs i Limhamn.  

Annan kritik som miljöföreningen riktat är att parkeringsnormer i Dragörkajen, 

som är på 0.8 per lägenhet, kommer att leda till att gatuparkeringen kommer att 

öka i resten av Limhamn. De boende i Dragörkajen kommer då att ställa sina bilar 

i de närliggande villakvarteren i gamla Limhamn. Han är även kritisk till att 

Malmö stad har givit byggherrarna tillåtelse att bebygga indragna våningar, där 60 

% av indragna våningen får bebyggas. Detta möjliggör att ett hus med fem 

våningar i praktiken blir ett sex våningshus. Miljöföreningen hade också önskat 

att Dragörkajen skulle bebyggas av flera olika byggnadsherrar och inte endast två 

som fallet blev nu. Detta hade kunnat ge Dragörkajen en mer spektakulär 

gestaltning med olika byggnadshöjder. Kritik från miljöförening riktas också mot 

de byggnadsregler som idag finns. Ett exempel de tar upp är hisskravet som finns 

när det finns mer än tre våningar. Detta hisskrav leder enligt miljöföreningen att 

de hus som bebyggs blir antingen två våningar höga för att undvika hiss. Eller så 

byggs de med minst fem våningar. Något som också går att se i Dragörkajen där 

parhusen är på två våningar, flerbostadshuset på fem och höghuset på 16 våningar.       

Som förklaring till att de endast kom sex personer på samrådsmötet om 

Dragörkajen förklarar Westesson att intresset för planering och nybyggen i 

Limhamn inte är så stort. Han berättar att han vid ett tillfälle varit ensam på ett 

samråd där Malmö stad hade förväntat sig ett stort intresse och hyrt en lokal för 

100 personer. En annan anledning enligt honom till att intresset är så lågt är att 

möjligheten till att ha inflytande är lågt. Han berättar att de på samråd ofta får ge 

sina åsikter på redan framtagna planer och att dessa planer är svåra att ändra. Han 

påpekar dock att möjligheterna till påverka planer i tidigt skeende även är svårt, 

eftersom de faktiska planerna sedan ändras såsom fallet med Dragörkajen, där 
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bostadsbebyggelsen ökat från 60 bostäder i planprogrammet 2006 till 140 i 

Detaljplanen 2011. Han kan endast ge ett exempel på när de fått ett tydligt 

inflytande över en planprocess. Exemplet han ger handlar om att en skola i 

Limhamn skulle rivas och ge plats för parkeringsplatser. Miljöföreningen gick då 

ner i Malmös stadsarkiv och hittade ett gåvobrev från den gamla ägaren till 

Malmö stad där det stod att platsen i all tid skulle användas som skola. Malmö 

stad backade då i sina planer. Vidare nämner Westesson att det är synd att samråd 

för det mesta handlar om att ge kritik på ett förslag och menar möjligheten att 

medborgarna vid samråd skulle få ta ställning till flera olika förslag skulle öka 

intresset.  

Westesson berättar också att medlemsantalet i Limhamns miljöförening tydligt 

speglar hur nöjd limhamnsborna är över planeringen som sker i området. Han tar 

ett exempel över när Malmö stad skulle göra förändringar på trafiken i Limhamn 

vilket väckte ett stort missnöje hos Limhamnsborna. Medlemsantalet i 

Miljöföreningen steg då till 1000 personer. Enligt Westesson kan man därför se 

det nuvarande låga medlemsantalet som något positivt eftersom de tyder på att 

limhamnsborna är nöjda med utvecklingen som sker i Limhamn. Likaså går det att 

tyda att genom medlemsantalet för föreningen inte ökade under planprocessen för 

Dragörkajen och att det inte funnits ett stort missnöje med exploateringen av just 

Dragörkajen.  
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6. Analys 
 

När Planprogrammet 6003 ”Runt Övägen” presenterades 2005 involverade Dragörkajen 60 

bostäder och ett samrådsmöte hölls. Vid detta samråd deltog det trettio personer vilket var 

betydligt mer än deltagandet vid samrådsmötet vid detaljplanen som endast innefattade 

Dragörkajen där endast sex personer deltog. Enligt Länsstyrelsen i Skåne i sin bok Plan och 

process: Handbok i dialogriktad planering (2007) är det viktigt att samverkan med 

medborgarna sker i ”tidigare skeenden” av planprocessen för att människor ska vara 

intresserade att delta. Genom ett samråd på ett planprogram kan medborgarna känna att det är 

en dialogprocess eftersom det från planerarnas sida betonas att detta är bara en vision. Att 

deltagandet på planprogrammet var högre kan enligt Länsstyrelsen i Skåne förklaras genom 

att medborgardialogen skedde i ett tidigt skede. Här kan också en förklaring ges utifrån Kolbs 

cirkel där deltagande tidigt i medborgardialogen gör att medborgarna får vara del av en 

lärandeprocess (Se figur 3.1). Länsstyrelsen i Skåne har påpekat att en förklaring till att 

intresset från medborgare har varit lågt är att medborgarna har släppts in för sent i en 

planprocess och oftast endast fått ge feedback på redan framtagna planer. Medborgarna har 

under ett planprogram möjligheten att helt komma med egna lösningar vilket gör att de enligt 

Kolb cirkel blir involverad och får göra egna analyser på problem istället för att endast ge 

feedback på analyser som planerarna redan gjort. (Ranger, 2008:32–33). Ett sådant exempel 

där medborgarna varit med i tidigt i analysprocessen på Dragörkajen är att medborgarna under 

planprogrammet varit kritiska till den trafikmängd som höghuset skulle innebära. Detta gör att 

Malmö stad måste göra en ny analys över trafikkonsekvenser som ett realiserande av 

planprogrammet skulle innebära. Utifrån detta drar Malmö stad slutsatsen att det borde vara 

bättre med mer renodlade verksamheter på Dragörkajen än bostäder. Detta är något de också 

skriver i Direktiven för fortsatt arbete: 

 

”Någon form av verksamhetsetablering på merparten av dragörfärjeläget föreslås 

annars vara en lämpligare lösning än mer renodlad bostadsbebyggelse” (Citat 

Malmö stad, 2011, Direktiv för fortsatt arbete:3).  
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 I Direktiven för fortsatt arbete dras också slutsatsen att höghuset med sina 12 våningar 

konkurrerar för mycket med silosarna. 

 

”Stadsbyggnadskontoret föreslår slutligen att det höga hus som redovisades i hörnet 

Övägen/Strandgatan inte ska utgöra förutsättning för fortsatt planering på 

dragörfärjeläget. De fortsatta modellstudier som gjorts visar att ännu en hög 

byggnad där konkurrerar med siloarna på ett olämpligt vis.” (Citat Malmö stad, 

2011, Direktiv för fortsatt arbete:3). 

 

Vi framtagande av detaljplanen är dessa slutsatser från medborgardialogen för 

Planprogrammet borta. Istället ska det byggas 140 stycken bostäder mot tidigare 60 bostäder. 

Höghuset har nu ökats till 16 våningar från de tidigare 12. Andra ändringar som från 

planprogrammet till detaljplanen är också att ett flerbostadshus som är över 100 meter långt 

och att parkeringsproblemen ska lösas genom att bygga ett parkeringsgarage under kajen 

istället för att ha parkeringshus.  

Detaljplanen är framtaget genom en arkitekttävling där ledande representanter från Malmö 

stad stått för bedömningen. Detta har gjort att detaljplanen över Dragörkajen tagit en tydlig 

elitdemokratiskt riktning från den tidigare deltagardemokratiska riktning som präglat projektet 

tidigare. Denna elitdemokratiska inriktning kan ses genom att bedömningsgruppen för de 

parallella uppdragen endast utgjorts av representanter för Malmö stad. Ingen av medborgarna 

har varit delaktig i att bedöma vilken arkitektförslag som varit bäst lämpat. Tanken bakom det 

elitdemokratiska tankesättet är att de politiker och tjänstemän som har blivit valda att 

representera medborgarna ska ha beslutfattandet eftersom medborgarna inte har den 

kunskapen som krävs för att ha ett ansvarfullt politiskt agerande (Gilljam & Hermansson 

2003:16). En del i förklaringen till att projektet vid framtagandet av detaljplanen tagit en allt 

mer elitdemokratisk riktning, är att trycket från politikerna om att ta fram fler bostäder blivit 

allt högre, vilket framgick av intervjun med Malin Nilsson från Malmö stad. 

Möjligheten att bedöma vilken plan som bäst uppfyllde kravet på fler bostäder 

från politikernas sida gjordes därmed bäst av de elitdemokratiska 

representanterna. Genom att tillämpa ett elitdemokratiskt synsätt blev 

medborgarna först involverade i detaljplanen efter att den hade fått givna ramar. 

Detta kan vara en av förklaringen till varför deltagandet vid samrådsmötet av 
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detaljplanen endast innefattade sex personer. Den elitdemokratiska inriktningen 

tog sedan en mer deltagardemokratisk riktning eftersom ett samråd genomfördes. 

Det går dock att konstatera att medborgarna endast släpptes in i dialogen för 

detaljplanen efter att de elitdemokratiska representanterna hade givit projektet 

tydliga ramar. Vid samrådet för detaljplanen över Dragörkajen var medborgarnas 

deltagande enligt den pluralistiska demokratimodellen. Detta eftersom det låga 

deltagande endast innefattade sex personer där flera av deltagarna på samrådet var 

representanter för Limhamns miljöförening. Detta kan ses som att organisationen 

med sina 500 medlemmar representerade dessa 500 medlemmar vid samrådet. 

Inom den pluralistiska demokratimodellen utgår makten inte bara från de valda 

politiska beslutfattarna utan också hos flertalet intresseorganisationer som 

påverkar beslutsfattarna. Genom intresseorganisationer begränsas möjligheterna 

till en maktkoncentration hos makthavarna eftersom att intresseorganisationerna 

representerar medborgarna och förhandlar med makthavarna (Henecke & Khan, 

2002:12).         

Det går i fallet med Dragörkajen att konstatera att det finns ett medborgardeltagande genom 

samrådsmötet och de inkomna skrivelserna. Detta går att analysera utifrån Sherry Arnsteins 

stege om medborgardeltagande med hennes tre kategorier Ickedeltagande, Symbolisk 

deltagande och Medborgarmakt. Medborgardialogen i Dragörkajen hamnar enligt Arnsteins 

teorier inte under kategorin ickedeltagande eftersom inom denna kategori är syftet inte att 

medborgarna ska delta och få inflytande över planeringen utan syftet är från makthavarnas 

sida att utbilda medborgarna. (Arnstein, 2006:232). Även om det i fallet med Dragörkajen 

varit ganska givna ramar för projektet har möjligheten att påverka detaljplanen ändå funnits. 

Malmö stad har svarat alla inkomna skrivelser och gjort skuggstudier, bulleråtgärder och gjort 

ett tydliggörande över att kajen längst ner på Dragörkajen är offentlig. Möjligheter till att 

påverka fanns således, men det går tydligt att konstatera att medborgardialogen inte varit 

inom den högsta kategorin Medborgarmakt. Inom kategorin medborgarmakt har medborgarna 

olika grad av inflytande, inte bara genom sitt deltagande utan också över beslutfattandet 

(Arnstein, 2006:241). I fallet med Dragörkajen har det varit tydligt att det är Malmö stad som 

varit beslutsfattarna och inte medborgarna. Medborgardialogen på Dragörkajen hamnar 

således inom kategorin Symboliskt deltagande eftersom dialogen har gett medborgarna ett 

visst inflytande, dock är detta inflytande endast symboliskt eftersom det i slutändan är 
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makthavarna som bestämmer och har möjligheten att välja bort medborgarnas förslag 

(Arnstein, 2007:238). 

Inom kategorin Symboliskt deltagande finns det tre steg på Arnsteins delaktighetstege. 

Information, Konsultation och Blidkande. Inom steget information sker informationen endast 

enkelriktad från tjänstemännen till medborgarna (Arnstein, 2007:239). Detta var inte fallet 

med medborgardialogen på Dragörkajen eftersom det skedde både kommunikation 

medborgare till tjänstemännen och från tjänstemännen till medborgare. Inom nästa steg, 

Konsultation blir medborgarna inbjudna att föra fram sina åsikter. Detta deltagande 

kombineras dock inte med andra former av delaktighet vilket gör att det fortfarande är endast 

ett symboliskt deltagande enligt Arnstein eftersom det ger inga garantier för att medborgarnas 

idéer kommer att beaktas (Arnstein, 2007:240). Medborgarna har i fallet med Dragörkajen 

blivit inbjudna att föra fram sina åsikter, men deltagandet har inte kombineras med möjlighet 

till andra former av deltagande såsom deltagande i bedömningsgruppen för de parallella 

uppdragen, utan endast varit begränsad till samrådsmöte och inkomna skrivelser. Denna 

delaktighet som har skett är endast den som är lagstiftad och därmed måste genomföras enligt 

plan- och bygglagen (2010:900). Medborgarna har dessutom inte haft några garantier för att 

deras idéer kommer att beaktas eftersom de inte haft något inflytande i beslutfattandet. 

Huruvida medborgardialogen ska hamna i det högsta steget av symboliskt deltagande 

Blidkande ska medborgarna ha fått ett visst inflytande. Här sker deltagandet genom dialog 

mellan makthavarna och medborgarna, men det är fortfarande makthavarna som enskilt har 

beslutfattandet (Arnstein, 2007:241). Vid Medborgardialogen på Dragörkajen har 

medborgarna endast fått ett inflytande på enskilda saker på planen såsom att Malmö stad gjort 

en skuggstudie och bulleråtgärder. Ändringar på planen som stort såsom antalet bostäder har 

inte varit möjligt. För att medborgardialogen skulle hamnat inom denna kategori borde 

inflytandet vara större, varför medborgardialogen kan konstateras som konsultation.         

Att inflytandet från Medborgardialogen endast hamnar inom ett symboliskt deltagande och 

inom steget konsultation på Arnsteins delaktighetsstege går att problematisera. En 

problematik är att projektet redan tidigt i detaljplanen hade ganska låsta ramar av att en 

tävling med parallella uppdrag skett. Detta gjorde att möjligheterna till inflytandet var ganska 

begränsade, men tar inte bort det faktum att möjligheterna till inflytande fortfarande fanns 

kvar. Vid samrådet deltog det endast sex personer och detta går att ifrågasätta utifrån Boaden 

et al. kritik av medborgardialog där författarna menar att ett sådant urval inte är representativt 
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för medborgarna vilket gör att många medborgares talan inte kommer föras fram (Boaden et 

al. 1980:17).   

Denna syn om medborgardeltagandet varit representativt delades också av Åström & 

Brorström i sin rapport Medborgardialog Centrala Älvstaden (2012) där de konstaterar att att 

en avsaknad av de medborgarnas socioekonomiska status gör att det inte går att konstatera om 

de medborgarna som deltog speglade Göteborgs befolkning som helhet (Åström & Brorström, 

2012:13). I fallet med Dragörkajen går det inte heller att konstatera om medborgarna som 

deltog i samrådsmötet om Dragörkajen kan anses representativa eller om flertalet grupper inte 

har varit delaktiga i medborgardialogen. Intressant är också att Åström och Brorström 

konstaterade i sin rapport att det var svårt att få konkreta idéer från medborgarna när det inte 

fanns en färdig plan att ta ställning till (Åström & Brorström, 2012:13). I fallet med 

Dragörkajen påpekar Limhamns miljöförening att en av anledningar till att 

medborgardeltagandet var så lågt, var att det redan fanns en färdig plan att ta ställning till och 

därmed var möjligheten till att påverka lågt. Istället förslog föreningen att möjligheten till att 

ta ställning till flera olika förslag hade varit ett sätt att öka deltagandet.     

 Problematiskt är också att medborgardeltagande vid samrådet dominerades av män. 5 

personer av de 6 som deltog i samrådsmötet var män och detta stämmer helt in i Boverkets 

analys som de gör i sin utredning Vem bestämmer? Om medborgarinflytande och kommunal 

planering. Erfarenheter från Sydlänsprojekten (1998) där det slås fast att kvinnor, barn och 

ungdomar har begränsade möjligheter till inflytande över planeringen. Boverket konstaterar i i 

sin utredning också att den fysiska planeringen till stor del domineras av medelålders män. 

Detta gör att det i fallet med Dragörkajen saknas idéer från grupper som traditionellt inte 

deltagit i medborgardialogen för planering. 

Att deltagandet var så lågt har informanten från Malmö stadsbyggnadskontor åsikten att 

människor tenderar att delta i större antal när planen har en negativ inverkan: 

 

”Det är så fort man tror att det får en negativ inverkan, då blir folk engagerade. […] 

Annars stannar folk hemma. Om de tror att förslaget blir till det bättre för området.” 

  

Kritiken mot projektet handlar främst om hur effekterna av höghuset ger på skuggor över 

Limhamn och hur flerbostadshuset ökar blåsten i området samt att projektet kommer att skapa 
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problem utav parkeringsproblem i resten av Limhamn. Denna kritik mot projektet stämmer 

väl överens med Göran Cars tankar om NIMBY (not in my backyard) där människor 

egentligen inte har något mot projektet, men att de inte vill att de ska byggas i deras 

närområde. Göran Cars menar är att människor tenderar att se till sina egna särintressen och 

inte till allmänhetens bästa vid medborgardeltagande i planering (Cars, 2015:138). Detta går 

som sagt även att konstatera i fallet med Dragörkajen, eftersom flertalet av de medborgare 

som valt att delta gjort detta eftersom de är rädda att byggandet av Dragörkajen kommer att 

försämra deras egen bostadssituation. Det går tydligt att se i de inkomna skrivelserna, där 

rädsla för buller, skuggor och vindar samt insyn från höghuset präglat åsikterna om 

Dragörkajen. 

 En annan kritik mot projektet är att det är för storskaligt och inte tar hänsyn till Limhamns 

befintliga struktur. Detta stämmer väl överens med Josephine Vrachas slutsats i 

Civilsamhällets inflytande i den fysiska planeringen - En studie kring medborgarinflytande i 

två planprocesser i stadsdelen Majorna-Linné (2015), där hon påpekar att anledningen till 

varför intresset från medborgarna var stort i hennes undersökning var att medborgarna 

upplevde ett hot i och med att en bollhage skulle tas i anspråk vid anläggandet av den ena 

fastigheten. Detta hot skulle förändra den befintliga strukturen på området och även förändra 

människors befintliga situation. (Vrachas, 2015:41). Hotet för Limhamnsborna var inte så 

stort att de valde att aktivera sig också. Vilket framgår i intervjun med Limhamns 

miljöförening att medlemsantalet för föreningen ökat när trafikproblemen i staden var stora, 

men varit stabilt vid planläggandet av Dragörkajen. Miljöföreningen påpekade 

limhamnsborna enligt Limhamns miljöförening var positiva till att Dragörkajen skulle 

exploateras. Detta kan vara en del av förklaringen till varför deltagandet vid samrådet av 

detaljplanen var så lågt eftersom exploatering av Dragörkajen sågs som något som var positivt 

för hela Limhamn. Samråden har ofta haft en kritisk inriktning och enligt Limhamns 

miljöförening och Malin Nilsson från Malmö stad tenderar folk inte att delta i ett samråd när 

de i grunden är positiva till förslaget. I fallet med Dragörkajen har platsen stått tom sedan 

nerläggandet av färjetrafiken 1999 och en byggelse på platsen leder inte bara till att 

Limhamns befolkning ökar, utan får också effekten att verksamheter och serviceutbudet kan 

öka i området. Bebyggandet av Dragörkajen möjliggör även möjligheten för Limhamnsborna 

att få tillgång till en kajpromenad, något de tidigare inte haft.  

Slutligen går det att konstatera att Malmö stad vid utformandet av Dragörkajen haft tydliga 

direktiv från politikerna i Malmö att bygga bostäder. Detta går tydligt att styrka genom 
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intervjun med Malin Nilsson på Malmö stad, men även att genom att det i direktiven för 

fortsatta arbeten från 2006 föreslogs att platsen var mer lämpad för verksamheter och inte 

bostäder. Denna idé om att ha verksamheter istället för bostäder går inte att motivera till 

Malmö stads politiker i den uppkomna bostadsbristen som råder. Vid fallet med Dragörkajen 

finns både teknisk infrastruktur såsom vatten och elledningar samt kollektivtrafik. Platsen 

måste därför användas till bostäder även om platsen kanske har en annan bättre funktion som 

något annat. Detta möjliggörs genom att Dragörkajen i Malmö stads översiktsplan från 2005 

slås fast som ett utredningsområde. Hade det slagits fast i översiktsplanen att Dragörkajen 

skulle användas till verksamheter hade det varit svårt att ändra detta, trots dagens uppkomna 

bostadsbrist. Detta stämmer väl överens med Lillemors Hult slutsats i Medborgardialogernas 

betydelse för stadsutvecklingen i Sverige: - Samhällsplanerares upplevelser av 

medborgardialogernas relevans (2014) där hon konstaterar att samhällsplanerarna i den allt 

mer påtagliga bostadskrisen såg en svårighet i att kunna möta de behov som finns från 

politiker med bostadsörjning och kombinera detta med medborgarnas önskemål. Denna 

svårighet gjorde att medborgardialogen i dessa fall ofta från planerarnas sida kom att handla 

om att skapa en förståelse hos medborgarna varför planeringen sker just på den platsen. (Hult, 

2014:58). Detta var också fallet med Dragörkajen där intervjun med Malin Nilsson från 

Malmö stad tydligt påvisar att kraven på att bygga bostäder gör att möjligheten för 

medborgarna att påverka antalet bostäder inte är möjligt. Istället kan medborgarna endast 

påverka hur effekten av denna bostadsbebyggelse blir såsom att den hundra meter långa 

byggnaden gestaltas på ett sätt så fasaden bryts av på flera olika ställen samt att en 

skuggstudie görs på vilken påverkan höghuset har haft de närliggande fastigheterna med 

skugga. 
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7. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats har varit att göra en fallstudie där medborgardialogen studeras på 

ett konkret projekt Dragörkajen. Studien hade även som syfte till att undersöka vilka konkreta 

resultat och påverkan medborgardialogen inneburit. För detta ställdes det två frågeställningar, 

”Hur har medborgardialogen sett ut i projektet Dragörkajen?” samt ”Har medborgardialogen 

gett några konkreta resultat?” 

Det går att konstatera att medborgardialogen skett genom den konventionella, lagstiftade 

metoden, och det som slås fast enligt plan- och bygglagens (2010:900) samråd. Vid 

samrådsmötet för planprogrammet deltog det 30 personer och deras åsikter togs i beaktande i 

dokumentet ”Direktiv för fortsatt arbete”, där verksamheter föreslogs vara mest lämpligt på 

Dragörkajen. Dessa direktiv var dock inte med i detaljplanen för Dragörkajen utan 

detaljplanen innefattade istället största delen bostäder. Vid samrådet för detaljplanen deltog 

det endast sex personer varav fem män och en kvinna, vilket gör det svårt att säga att 

medborgardeltagande var representativt. Medborgardeltagandet kan konstateras utifrån Sherry 

Arnsteins delaktighetstrappa att endast vara ett symboliskt deltagande och innefattade endast 

konsultation där medborgarna hade möjlighet att uttrycka sina åsikter men inga garantier för 

att beslutsfattarna skulle beakta åsikterna. Kritiken kan även konstateras att innefatta handla 

främst mot hur projektet skulle påverka medborgarna själva och därmed bekräfta teorin att 

medborgardeltagandet inom planering handlat om NIMBY (not in my backyard). 

 På frågeställningen om medborgardialogen haft några konkreta resultat går det att konstatera 

att detaljplanen genom att ställas ut för en tävling med parallella uppdrag redan fått ganska 

givna ramar vilket minskade möjligheten till inflytande från medborgarna. Medborgarnas 

inflytande minskades också eftersom trycket från politiker att skapa bostäder är högt och 

därmed var en minskning av antalet bostäder inte aktuellt, trots medborgarnas vilja. De 

konkreta resultaten innefattade en skuggstudie som visade att höghuset inte skulle ha så stor 

påverkan på befintliga bebyggelsen, bulleråtgärder som gjorde att lägenheterna som skulle 

byggas skulle ha större del av rummen på bullerfri sida samt ett tydliggörande i detaljplanen 

om vilka platser som är offentliga. Inflytandet från medborgarna ledde även till att det 100 

meter långa flerbostadshusets, längs med Övägen, gestaltning delades upp i flera olika delar 

för att motverka känslan av en lång fasad. 
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7.1 Vidare forskning 
 

I denna undersökning har jag undersökt hur medborgardialogen har sett ut i fallet 

Dragörkajen. En vidare forskning av denna undersökning är att undersöka varför 

medborgardeltagandet vid Dragörkajen var så lågt. Där syftet skulle var att ta reda på varför 

endast sex personer deltog vid samrådsmötet. En enkätstudie till de kringliggande 

fastigheterna om varför de boende inte deltog hade varit intressant att genomföra. En sådan 

studie hade sedan kunnat användas i ett större perspektiv för att möjliggöra ett större 

medborgardeltagande vid samhällsplanering.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide Malmö stad 
 

Intervjuguide Semistrukturerad intervju med Malin Nilsson, 

Planarkitktet, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad 

 

Etiska övervägande innan intervjun 

• Godkännande att använda informantens namn och befattning 

• Vill informanten ha en sammanställning av intervjun  

• Är det ok att spela in intervjun? Diktafon 

 • Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när den vill. 

 

o Roll i projektet Dragörkajen 

o Mål som skulle uppfyllas i projektet 

o Tanken bakom projekt 

o Planprogrammet 6003 ”Runt Övägen” 

o Samråd vilka deltog – vilka fick informationen 

o Direktiv för fortsatt arbete 

o Detaljplan 5134 bakomliggande tankar 

o Tanken bakom höghuset 

o Kritiken mot flerbostadshuset – lång fasad 

o Offentliga miljöer  

o Samråd i samband med Detaljplanen – vilka deltog – vilka fick 

informationen 

o Inkomna skrivelser 

o Ändringar efter samråd 

o Utställning av Detaljplan 5134 efter ändringar 

o Tankar kring medborgardialog 

o Inflytandet medborgarna har haft 
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Bilaga 2 Intervjuguide Limhamns miljöförening 
 

Intervjuguide Semistrukturerad intervju med Christer Westesson från 

Limhamns Miljöförening 

 

Etiska övervägande innan intervjun 

• Godkännande att använda informantens namn och organisationens namn  

• Vill informanten ha en sammanställning av intervjun  

• Är det ok att spela in intervjun? Diktafon 

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när den vill. 

 

 

o Deras åsikt om projektet 

o Planprogrammet 6003 ”Runt Övägen” 

o Samråd vid Planprogrammet 

o Intresset från Limhamnsborna 

o Direktiv för fortsatt arbete 

o Detaljplan 5134 tankar 

o Kritik mot höghuset 

o Kritiken mot flerbostadshuset 

o Offentliga miljöer  

o Grönområden - verksamheter 

o Samråd i samband med Detaljplanen 

o Deras inkomna skrivelser 

o Tankar kring medborgardialog – varför så lågt intresse 

o Inflytande de känner att medborgarna har haft 
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Bilaga 3 Bilder på Dragörkajen 
 

Bilder från Dragörkajen 17 Maj 2016 tagna av författaren själv. 

 

 

Figur A. Kontorshuset, parhusen och flerbostadshuset alla färdigställda under 2015. Bakom flerbostadshuset 

tonar silosarna upp. Höghuset blir färdigställt hösten 2017. Fotot är taget från Strandgatan söder om 

Dragörkajen.   

 

  

 

Figur B. Den gemensamma gården för parhusen och flerbostadshuset. Fotot är taget i mitten av Dragörkajen. 
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Figur C. Flerbostadshuset (färdigställt 2015). Fotot är taget från Övägen norr om Dragörkajen. 

 

 

 

 

Figur D. Flerbostadshusets öppningar i fasaden till den gemensamma gården. Fotot är taget från Övägen norr 

om Dragörkajen. 


