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Bilagor

Yrkesetiska regler för planerare
Olika professioner har under längre tid haft regler för yrkesutövandet, bl.a. 
inom vården. Följande tre planerarrelaterade professionsorganisationer 
har fastslagit etiska regler för sina medlemmar: 1) SBR – Svenska Byggin-
genjörers Riksförbund, 2) SVR – Svenska Väg- och vattenbyggares Riksför-
bund och 3) Sveriges Arkitekter.

1. SBR

Etiska regler – God ingenjörssed

gällande för medlemmarna i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR.

ALLMÄNT
Medlemmarna i SBR deltar i branschens olika verksamhetsgrenar. Detta 
innebär att ta ansvar för den yrkestekniska och miljöanpassade delen av 
projekten avseende planering och genomförande samt att tillgodose myn-
digheternas och nyttjarnas krav.

Det är viktigt att etiken återspeglar yrkets krav.

MEDLEM I SBR SKALL:
1. I förhållandet till yrket och omvärlden:

ta hänsyn till ekologiska samband och miljövärden för både nuvarande •	
och kommande generationer
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verka för att uppnå en till ändamålet anpassad kvalitetsnivå och mot-•	
sätta sig undermåliga lösningar samt att ta ansvar för helhetssyn och 
resultat.

2. I förhållandet till personligt handlande och uppträdande:
hålla sin yrkeskunskap levande och kontinuerligt fortbilda sig•	
hålla sig à jour med gällande bestämmelser, förändringar och lagar•	
vinnlägga sig om ärlighet, noggrannhet och omsorg om mänskliga, tek-•	
niska och ekonomiska värden
ta sitt fulla ansvar och hävda sin yrkeskunskap även om medlemmens •	
och uppdragsgivarens åsikter går isär
utföra varje uppdrag med tillbörlig skyndsamhet•	
ej använda sin tjänsteställning på sätt som innebär jäv eller strider mot •	
god yrkessed
uppträda sakligt och konsekvent.•	

3. I förhållande till uppdragsgivare:
i sin yrkesutövning vara sakkunnig•	
objektivt tillvarataga dennes intresse•	
vid erhållande av uppdrag komma överens om dess art och omfång •	
samt principerna för genomförandet.

4. I förhållandet till SBR:
respektera stadgar och givna regler.•	

PÅFÖLJDER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN VID ÅSIDOSÄTTANDE 
AV ETISKA REGLER – GOD INGENJÖRSSED
Vid överträdelser av SBRs etiska regler kan följande påföljder beslutas av 
ansvarsnämnden (AN). De är av tre grader, allt efter allvaret i eller skadan 
av överträdelsen.

1. ERINRAN
Åsidosättande av SBRs etiska regler, varvid verkan är begränsad till det 
enskilda fallet. Erinran utdelas av AN och delges skriftligen de berörda 
samt SBRs styrelse.
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Erinran jämte ANs yttrande kan om ärendet är av principiell betydelse 
publiceras i Husbyggaren, dock så att identifiering ej är möjlig.

2. VARNING
Otvetydigt åsidosättande eller upprepade åsidosättanden av SBRs etiska 
regler, eller om överträdelsen har skadat förbundet. Varning utdelas av AN 
och delges skriftligen de berörda samt SBRs styrelse.

Varning jämte ANs yttrande publiceras i Husbyggaren.

3. UTESLUTNING
Grovt åsidosättande eller oefterrättliga åsidosättanden av SBRs etiska reg-
ler.

Uteslutning beslutas av förbundsstyrelsen på ANs förslag och delges skrift-
ligen de berörda.

Uteslutning jämte ANs yttrande publiceras i Husbyggaren.

Ovanstående etiska regler – god ingenjörssed för medlemmarna i Svenska 
Byggingenjörers Riksförbund, SBR, har reviderats och antagits av SBRs för-
bundsstämma 2005-06-04. 

(Källa: www.bygging.se, besökt 2008-09-08)

2. SVR

Etikregler för SVR

Samhällsbyggandet är en viktig verksamhet, som påverkar människors 
levnadsvillkor och skapar bestående värden. Vi verkar inom alla delar av 
samhällsbyggandet från planering till förvaltning och har ett stort ansvar 
för denna påverkan. Våra etikregler skall vägleda oss i vår yrkesutövning så 
att vi kan leva upp till det stora ansvar vi har. De värderingar som ligger till 
grund för våra etikregler skall vi hävda både i och utanför Sverige. 

SVRs etikregler är framtagna för att:
uppmärksamma den enskilda SVR-medlemmen på de etiska dimensio-•	
nerna i yrkesutövningen
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stärka ansvarstagandet och det etiska handlandet•	
påverka varje individ och branschen att ta ett större ansvar för sitt age-•	
rande i sin verksamhet
bidra till att öka mångfalden och vidga perspektiven i byggsektorn•	
öka byggsektorns attraktionskraft hos unga•	
förbättra yrkeskårens anseende och skapa förtroende för den verksam-•	
het som bedrivs
värna om ett öppet samtal•	

Som medlem i SVR tar jag ansvar för: 

Öppenhet, ärlighet och integritet 
Jag verkar för en medveten öppenhet och ärlighet i min yrkesutövning, 
visar integritet och vågar stå för min sakkunniga uppfattning. 

Människors lika värde 
Jag bemöter människor med respekt oavsett ålder, kön, religion och etnisk 
bakgrund. Jag tillvaratar mångfald och bidrar till förnyelse och till att 
slutna strukturer öppnas för nya kompetenser. Jag värnar om en god arbets-
miljö. 

Påverkan genom föredöme 
Jag strävar efter att vara en god förebild. Som ansvarig i samhällsbyggandet 
påverkar jag många individer. Jag lever som jag lär och gör som jag säger. 
Jag har även ett ansvar för att föra vidare mina kunskaper och erfarenheter 
till yngre generationer. 

Yrkesheder 
Jag skapar professionella lösningar av god kvalitet. Jag sätter en heder i att 
fatta väl underbyggda beslut baserade på god kunskap och kompetens. När 
jag saknar tillräcklig kunskap söker jag den i samverkan med andra. 

Respekt för andra 
Jag visar respekt för de människor som är involverade i eller berörs av mitt 
arbete. Jag väger in deras uppfattningar, kunskaper och perspektiv när jag 
fattar mina beslut. 
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Goda avtal 
De avtal som jag medverkar till är tydliga och inbjuder till samarbete och 
ansvarstagande. Jag står för ingångna löften och tolkar en överenskom-
melse efter dess anda och inte endast efter dess bokstav. 

En sund affärskultur 
Jag värnar om öppna och väl fungerande marknader. Jag godtar inte svarta 
pengar, mutor, karteller eller uppgjorda anbud. Jag försätter mig inte i bero-
endeställning, och agerar inte för egen personlig vinning vid sidan om 
affärsuppgörelsens ramar. 

Information 
Jag värnar om att upphovsrätt och upplysningar av konfidentiell natur res-
pekteras. Jag använder information med gott omdöme och kommunicerar 
på ett tydligt sätt. 

Miljön 
Jag verkar för en långsiktigt hållbar utveckling av samhället och tar i mitt 
arbete största möjliga miljöhänsyn. 

Ett förtroendeskapande förhållningssätt 
Jag arbetar på ett engagerat och långsiktigt sätt och agerar i dessa reglers 
anda. Jag verkar för att etiska dilemman uppmärksammas och diskuteras 
samt medverkar till att det företag eller den organisation där jag verkar 
också gör det. 

(Källa: www.svr.se, besökt 2008-09-08)

3. SVeRigeS ARkitekteR

Etiskt program och etiska regler för medlem i Sveriges Arkitekter.
Med beteckningen arkitekt avses i dessa regler medlem i Sveriges Arkitek-
ter, det vill säga medlemmar med utbildning inom arkitektur, inrednings-
arkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering.

978-91-44-05337-0_webbplats.indd   5 2008-12-02   12:37:54

http://www.svr.se/pdf/SVRs Etikregler.pdf


6

Etik i stadsplanering
© Författarna och Studentlitteratur 2008

Etiskt program och etiska regler 
Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för sina medlemmar. Sveriges 
Arkitekter verkar för att villkoren för arkitektutövningen är sådana att vare 
sig ekonomiska, formella, kulturella eller sociala hinder ska finnas för ett 
kompetent yrkesutövande med målet att skapa god arkitektur och god pla-
nering. Den enskilde arkitekten har ett eget ansvar för att i sin yrkesverk-
samhet arbeta i enlighet med dessa strävanden.

Arkitektens roll i samhällsbyggandet är viktig. Genom sitt arbete har 
arkitekten ett stort inflytande över ett samhällsbyggande som omfattar 
planering, byggande, anläggande och inredning. Byggnaders och anlägg-
ningars form, funktion och inbördes sammanhang, ger avgörande förut-
sättningar för god livsmiljö med trivsel och skönhetsvärden. Arkitektens 
arbete gäller ofta miljöförändringar som skall bestå under lång tid och som 
berör många människor.

Den enskilde arkitekten skall i sin yrkesverksamhet beakta det ansvar 
som följer av rollen i samhällsbyggandet. Medlem i Sveriges Arkitekter 
skall därför ständigt låta sig ledas av följande etiska program och etiska 
regler och skall avstå från att medverka i sådant sammanhang där frihet att 
handla efter detta program och dessa regler saknas.

Det etiska programmet tar fasta på arkitektens allmänna ansvar. Dess 
innehåll skall vara vägledande i arkitektens arbete.

De etiska reglerna avser de konkreta situationer som uppstår i samarbe-
tet med huvudmannen och mellan kollegor. De syftar till att genom god 
yrkesetik och affärsetik befrämja en god yrkessed. Med begreppet huvud-
man avses kunden eller i vissa fall arbetsgivaren.

Etiskt program
Arkitekten ska i sin yrkesutövning ständigt värna om och verka för god 
arkitektur och god planering av miljön. Detta förutsätter att arkitekten vid-
gar och fördjupar sina yrkeskunskaper och tillämpar såväl beprövad erfa-
renhet som forskningens resultat. Att hävda och tillvarata långsiktiga och 
allmänna intressen samt verka för god totalekonomi ska vara vägledande i 
arkitektens arbete.

Arkitekten ska förena sin strävan att väl genomföra sitt åtagande inom 
ramen för sin anställning eller sitt uppdrag med helhetssyn, hänsyn mot 
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tredje man och respekt för människors skiftande värderingar, natur- och 
kulturvärden, tradition och förnyelsebehov.

Arkitekten bör i sin yrkesverksamhet endast medverka i sammanhang 
där villkoren möjliggör ett resultat av god kvalitet.

Etiska regler
Arkitekten ska utgående från Sveriges Arkitekters stadgar, etiska pro-1. 
gram och etiska regler främja respekten för sitt yrkesområde. 
Arkitekten ska tillvarata sin huvudmans intressen samt iaktta god 2. 
yrkessed på sätt denna uttrycks genom dessa etiska regler. 
Arkitekten ska undvika medverkan i sammanhang som kan rubba 3. 
förtroendet för yrkesrollen. Föreligger egna intressen eller engage-
mang som, för företagaren, kan inverka på ställningen som oberoende 
sakkunnig eller, för den anställde, kan inverka på anställningsförhåll-
andet, ska arkitekten underrätta sin huvudman härom. 
Arkitekten ska vid åtagande av uppdrag komma överens med sin 4. 
huvudman om principer för genomförande och ersättning. Det är 
arkitektens ansvar att tydliga avtalsförhållanden finns vid uppdrag 
preciserade i samråd med huvudmannen. 
Arkitekten ska vid åtagande av uppdrag verka för att erhålla en ersätt-5. 
ning som är relevant med avseende på åtagandets art och omfattning 
samt värdet av utfört arbete. 
Arkitekten får endast från sin huvudman mottaga ersättning för 6. 
utfört arbete såvida inte annat avtalas. 
Arkitekten ska vid åtagande av uppdrag genomföra detta med för 7. 
uppgiften rätt kompetens och erforderliga resurser. 
Arkitekten ska iaktta sekretess beträffande interna uppgifter som 8. 
denne får kunskap om i samband med uppdrag eller anställning. 
Arkitekten ska märka sitt arbetsresultat med uppgift om upphovsman 9. 
och i övrigt aktivt hävda och bevaka sin upphovsrätt. 
Arkitekten ska respektera kollegas upphovsrätt och andra immate-10. 
riella rättigheter. Arkitekt som erbjuds att fullfölja, utveckla eller för-
ändra annan arkitekts verk ska före åtagande personligen underrätta 
denne härom. 
Arkitekt som bearbetat annans verk ska namnge ursprunglig upp-11. 
hovsman när handlingar som beskriver verket presenteras. 
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Arkitekten skall vara lojal mot sina arbetskamrater, bidra till att 12. 
främja ett öppet och kreativt klimat på arbetsplatsen och i övrigt 
vinnlägga sig om ett demokratiskt förhållningssätt.
Arkitekten ska verka för en öppen debatt kring planering, arkitektur 13. 
och arkitektoniska uttryckssätt. 
Arkitektens kritik av kollegas arbete ska vara saklig och väl under-14. 
byggd. Arkitekten ska inte misskreditera annan arkitekts person eller 
arbete genom orättfärdig offentlig kritik. 
Arkitekten ska i sin yrkesutövning i annat land följa de ytterligare 15. 
nationella yrkesregler som där gäller. 

Påföljder och tillkännagivanden vid åsidosättande av Sveriges Arkitek-
ters etiska regler
Vid överträdelser av Sveriges Arkitekters etiska regler kan följande påfölj-
der beslutas av etiska nämnden (EN). De är av tre grader, allt efter allvaret 
i eller skadan av överträdelsen:

1. ERINRAN
Åsidosättande av Sveriges Arkitekters etiska regler, varvid verkan är 
begränsad till det enskilda fallet. Erinran utdelas av EN och delges skriftli-
gen de berörda samt Sveriges Arkitekters styrelse.

Erinran jämte ENs yttrande kan om ärendet är av principiell betydelse 
publiceras i Arkitekten, dock så att identifiering ej är möjlig.

2. VARNING
Otvetydigt åsidosättande eller upprepade åsidosättanden av Sveriges Arki-
tekters etiska regler, eller om överträdelsen har skadat förbundet. Varning 
utdelas av EN och delges skriftligen de berörda samt Sveriges Arkitekters 
styrelse.

Varningen jämte ENs yttrande publiceras i Arkitekten.
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3. UTESLUTNING
Grovt åsidosättande eller oefterrättliga åsidosättanden av Sveriges Arkitek-
ters etiska regler.
Uteslutning beslutas av styrelsen på ENs förslag och delges skriftligen de 
berörda.
Uteslutningen jämte ENs yttrande publiceras i Arkitekten.

(Källa: www.arkitekt.se, besökt 2008-09-08)

Metodappendix: urval och insamling av enkätdata 
För att erhålla en övergripande bild av etikuppfattningar bland dagens 
svenska stadsplanerare föreföll det lämpligt att genomföra en enkätunder-
sökning. Flera frågor krävde svar: hur skulle en sådan undersökning se ut? 
Vilka frågor skulle ställas? Fanns det möjlighet till jämförande material? 
Vilka planerare skulle besvara enkäten och hur skulle urvalet av dessa gå 
till? De första tre frågorna besvarades genom att en redan genomförd 
undersökning uppdagades. Det öppnade möjligheten för direkta jämförel-
ser mellan svenska stadsplanerare och planerare utomlands. Samtidigt blev 
det klarlagt hur undersökningen skulle se ut och vilka frågor som skulle 
ställas. En styrning av det slaget ger ju å ena sidan fördelar då det öppnar 
för jämförelser med undersökningar om etikuppfattningar hos planerare i 
olika länder. Å andra sidan begränsar styrningen andra sätt att studera 
fenomenet.

Den enkät som vi har använt oss av utformades och genomfördes 
ursprungligen av planeringsforskarna Elizabeth Howe och Jerome L. Kauf-
man på 1970-talet (se Howe & Kaufman, 1979; 1981; Howe 1980). Enkäten 
riktades till 1 178 medlemmar av professionsorganisationen The American 
Institute of Planners och svarsfrekvensen blev 53 procent (Howe & Kauf-
man, 1979). En uppföljande studie genomfördes 1982, då vissa förändringar 
i enkäten infördes. Denna gång var syftet att kvalitativt fånga planerares 
etiska uppfattningar och sammanlagt 96 planerare intervjuades. Efter att 
intervjuerna var genomförda fick varje planerare fylla i den omarbetade 
varianten av enkäten. Denna gång blev svarsfrekvensen betydligt högre, 
nämligen 93 procent (Howe, 1994). I Howes omarbetade enkät tillfördes 
avsnittet om etikens gränser. Den del som behandlar olika etiska scenarier 
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omarbetades och reducerades från 15 till 11 scenarier. I vår studie har vi 
använt oss av den senare enkäten därför att den fångar upp fler aspekter än 
den förra. Vi får ett större material att arbeta med, vilket möjliggör jämfö-
relser mellan vår studie och andra studier.

Enkäten, som finns med som bilaga i Howes Acting on Ethics in City 
Planning (1994), översattes från det amerikansk-engelska originalspråket 
till svenska. Även om noggrannhet och exakthet var ledstjärnor i översätt-
ningsarbetet kan den svenska enkäten inte sägas vara en direkt kopia av 
den amerikanska. En översättning kan alltid leda till tolkningssvårigheter 
och det kan i vissa fall resultera i att de ursprungliga intentionerna bakom 
och innehållet i frågeställningarna förändras. Tidens tand och de kontex-
tuella skillnaderna i planeringens förutsättningar mellan Sverige och USA 
gjorde att en viss modernisering och anpassning till svenska förhållanden 
blev nödvändig. Detta gällde framförallt scenariodelen av enkäten. I de fall 
där omarbetning blev aktuell var ändå strävan att den etiska problemati-
ken förblev kompatibel med originalets intentioner.

En begränsning finns vid själva urvalsförfarandet av svenska planerare. 
Det finns inte någon specifik professionsorganisation att vända sig till för 
att erhålla lämpliga enkätpersoner såsom de amerikanska forskarna kunde 
göra. Det finns flera yrkesföreningar med planerare som medlemmar, men 
ingen förening som fångar in planerare som profession. Urvalet av enkät-
personer utgick från kommunala planerare i svenska städer. Det var dock 
viktigt att inte enbart granska storstädernas planerare utan att även studera 
planerare i mindre städer. Utifrån SCB:s tätortsstatistik drogs en gräns för 
storleken på städerna. Gränsen sattes till 50 000 invånare. Mellan åren 1990 
och 2000 fanns det tjugo tätorter som uppfyllde detta kriterium. 

Planerare vid stadsbyggnadskontor eller motsvarande i dessa städer 
blev utgångspunkten för enkätstudien. Urvalet av enkätpersoner skedde 
genom en kombination av slump och viktning efter storlek på staden. Med 
hjälp av personallistor, hämtade antingen från hemsidor eller direkt rekvi-
rerade från arbetsplatsen, över anställda vid de avdelningar som arbetar 
främst med översikts- och detaljplanefrågor valdes ett antal personer ut, 
inalles 150 stycken. Från den största staden Stockholm gallrades tretton 
personer ut och från den minsta, Sundsvall, valdes fem. I spannet mellan 
dessa två städer utvaldes mellan fem och elva personer per stad. Med enbart 
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tABell 1 Sveriges tjugo största städer.

Stad tätorts-
befolk-
ning 1990

tätorts-
befolk-
ning 2000

tätorts-
utveckling 
1990- 
2000

kommu-
nens tät-
ortsgrad
2000

kommun-
befolk-
ning 2000

Stockholm (13) 1 040 907 1 212 196 16,5 161,6 750 348

Göteborg (11) 465 474 495 849 6,5 106,2 466 990

Malmö (10) 223 663 248 520 11,1 95,7 259 579

Uppsala (9) 109 497 124 036 13,3 65,4 189 569

Västerås (9) 98 233 102 548 4,4 81,2 126 328

Örebro (9) 85 858 95 354 11,1 76,8 124 207

Linköping (9) 82 451 94 248 14,3 70,8 133 168

Helsingborg (8) 81 615 87 914 7,7 74,7 117 737

Norrköping (8) 82 639 82 744 0,1 67,7 122 199

Jönköping (8) 76 275 81 372 6,7 69,5 117 095

Lund (7) 62 909 73 840 17,4 74,6 98 948

Umeå (7) 60 305 70 955 17,7 67,9 104 512

Gävle (6) 67 301 67 856 0,8 74,8 90 742

Borås (6) 59 709 61 929 3,7 63,9 96 883

Södertälje (5) 58 097 59 342 2,1 76,2 77 882

Eskilstuna (5) 59 815 57 867 -3,3 65,5 88 408

Karlstad (5) 52 933 56 480 6,7 70,3 80 323

Halmstad (5) 48 880 53 487 9,4 62,8 85 200

Växjö (5) 46 735 51 790 10,8 70,1 73 901

Sundsvall (5) 50 378 48 695 -3,3 52,3 93 126

Källa: SCB Befolkningsstatistik. Kommentar: SCB presenterar vart femte år befolkningen i Sveriges tätorter. Tätort definieras som 
sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. De ovan angivna siffrorna avser 
den sammanhängande del av kommunen som utgör stadsbebyggelse, men ej mindre tätorter inom kommunens geografiska 
område. Städerna är rangordnade storleksmässigt utifrån tätortsbefolkning 2000. Inom parentes anges det ursprungliga antalet 
enkätpersoner per stad. Tätortsutveckling avser den procentuella skillnaden i befolkning mellan åren 1990 och 2000. 
Kommunens tätortsgrad är ett mått på stadens befolkningsmängd i förhållande till kommunens. Observera att städerna 
Stockholm och Göteborg utifrån tätortsbegreppet är större än kommunbefolkningen.
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namn och planerarfunktion som utgångspunkt kunde ingen åldersmässig 
gallring ske.

Den ursprungliga populationen bestod av 61 procent män och 39 pro-
cent kvinnor. Denna fördelning speglade någorlunda, så långt det var möj-
ligt att överblicka utifrån personallistorna, den könsfördelning som rådde 
vid tidpunkten vid de tjugo arbetsplatserna. När det gäller namn på kvin-
nor och män brukar det väldigt sällan vara ett problem att pricka rätt. 
Stadsbyggnadsdirektören eller motsvarande och stadsarkitekten alterna-
tivt planchefen var givna enkätmottagare vid varje planeringsavdelning. 
Utöver dessa tjänstebeteckningar skedde urvalet mer slumpartat. En över-
vägande andel av urvalspersonerna var arkitekter. Hänsyn togs även till 
den förmodade etniska sammansättningen. Även här användes planera-
rens namn som utgångspunkt, men namnet i sig kan vara en problematisk 
utgångspunkt för den etniska bakgrunden. Man kan vara bärare av ett 
svenskklingande namn och ha utländsk bakgrund. Det omvända förhål-
landet kan också vara giltigt. Vi försökte, trots nämnda begräsning, att 
spegla den ungefärliga etniska sammansättningen vid planeringskontoren 
utifrån namnen på planerarna.

I enkäten uppmanades planeraren att betrakta enkäten som individuell 
och personlig. Det innebar att enkätpersonen skulle besvara frågorna själv 
och inte i grupp. Ett annat krav som ställdes var att enkätpersonen svarade 
utifrån sina egna uppfattningar, inte förvaltningens officiella uppfattning. 
Enkäten skickades ut i maj 2003, följt av två påminnelser de närmaste 
månaderna därefter. En handfull enkätpersoner meddelade, av varierande 
skäl, att de inte ville delta i enkäten. De, omkring ett fyrtiotal personer, som 
i mitten av oktober varken svarat eller meddelat att de inte önskade delta 
kontaktades per telefon om huruvida de planerade att svara på enkäten 
eller inte. Sedan ytterligare tid förflutit uppnådde vi en svarsfrekvens på 63 
procent, vilket motsvarar 94 personer.
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Etikenkät

ÖREBRO UNIVERSITET Örebro 2003-09-23
Samhällsvetenskapliga institutionen
Statskunskap/Centrum för stadsmiljöforskning

Etik i svensk 
stadsplanering 

2003

Del 1 etikenS gRänSeR

Inledningsvis är vi intresserade av vad Du anser vara etiska problem res-
pektive inte problem inom stadsplaneringens område. Nedan finns ett 
antal påståenden som alla innehåller ett agerande av eller ett beteende hos 
en planerare. För varje påstående vill vi att Du ringar in en bokstav (a, b, c 
eller d) för huruvida Du tycker att beteendet:

definitivt handlar om ett etiskt problem för planerarena) 
troligtvis handlar om ett etiskt problem för planeraren b) 
troligtvis inte handlar om ett etiskt problem för planerarenc) 
definitivt inte handlar om ett etiskt problem för planerarend) 

Som tillägg ber vi Dig sätta ett kryss i kolumnen bredvid påståendet om Du 
anser att Ditt val är situationsbetingat. 

Obs! Vi är här inte ute efter att ta reda på om Du håller med eller inte med 
om agerandena nedan. Vi vill bara veta om Du anser att beteendet faller 
innanför eller utanför planeraretikens område.
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Definitivt 
ett etiskt 
problem

troligtvis 
ett etiskt 
problem

troligtvis 
inte ett 
etiskt 

problem

Definitivt 
inte ett 
etiskt 

problem

Beror på 
situatio-

nen

1. Planeraren tillhandahåller 

inte korrekt information om 

planeringsfrågor till med-

borgarna eller beslutsfat-

tande politiker. a b c d

2. Planeraren är återhållsam 

vad gäller informations-

spridning till kollegor. a b c d

3. Planeraren vidareutbildar 

sig inte medan han/hon 

arbetar som professionell 

planerare. a b c d

4. Planeraren lobbar för att 

en viss policy skall anam-

mas. a b c d

5. Planerarens beaktar 

avsiktligen inte naturmiljö-

aspekter i sina handlingar. a b c d

6. En planerare använder en 

standardlösning på ett 

 planeringsproblem utan att 

först överväga lämpligheten 

för den specifika situa-

tionen. a b c d

7. Planeraren avslöjar infor-

mation som erhållits under 

arbetet, trots att kommun-

ledningen anser att infor-

mationen inte ska spridas. a b c d
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8. Planeraren presenterar 

kollegors åsikter och resultat 

felaktigt i samband med 

föredragningar för kom-

munledning och informa-

tion till allmänheten. a b c d

9. En planerare försöker 

tjäna pengar genom att 

påstå eller antyda att han 

eller hon har förmågan att 

påverka beslutsfattare 

genom olämpliga metoder. a b c d

10. Planerarens ageranden 

leder oavsiktligt till minskad 

valfrihet för resurssvaga 

grupper och personer. a b c d

11. En planerare misslyckas 

att göra självständiga 

bedömningar i planerings-

ärenden. a b c d

12. En planerare erbjuder 

aldrig frivilligt sina tjänster 

till resurssvaga grupper. a b c d

13. En planerare beaktar inte 

allmänintresset i ett plane-

ringsunderlag. a b c d

14. En planerare delar inte 

med sig av sina erfarenheter 

och resultat till andra 

planerare. a b c d

15. En planerare delger 

korrekt men ej fullständig 

information till medborgare 

eller beslutsfattare. a b c d
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16. För att få ett planerings-

förslag accepterat av en 

beslutsfattare utövar plane-

raren stark påtryckning. a b c d

17. En planerare anstränger 

sig inte tillräckligt för att ge 

medborgare en möjlighet 

att meningsfullt påverka 

utvecklingen av planer och 

program. a b c d

18. En planerare strävar inte 

efter att öka kvinnors och 

invandrares andel bland 

stadsplanerare. a b c d

19. En planerare framhäver 

sin utbildning och sina pro-

fessionella kvalifikationer 

och kontakter på ett oriktigt 

sätt. a b c d

20. En planerare är inte 

rättvis och hänsynsfull i 

granskningen av andra 

planerares eller andra tjäns-

temäns arbete. a b c d

21. En planerares beslut 

åsamkar oavsiktligen skador 

i naturmiljön. a b c d

22. En planerare avslöjar 

information, som arbetsgi-

varen krävt skall hållas hem-

lig, på grund av att planera-

ren känner att avslöjawndet 

skulle förhindra skada för 

allmänheten. a b c d

23. En planerare utför arbete 

som ligger utanför den 

egna kompetensen. a b c d
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24. En planerare använder 

planeringskontorets infly-

tande för att uppnå person-

liga fördelar. a b c d

25. En planerares medvetna 

ageranden reducerar resurs-

svaga gruppers val- och 

påverkansmöjligheter. a b c d

26. En planerare ägnar inget 

särskilt intresse åt hur olika 

beslut påverkar varandra. a b c d

27. En planerare funderar 

inte på de långsiktiga kon-

sekvenserna i sitt arbete. a b c d

28. En planerare ändrar åsikt 

om en teknisk bedömning 

efter politiska påtryckningar. a b c d

Del 2 etiSkA ScenARieR

På följande sidor finns ett antal korta scenarier som innehåller etiska pro-
blem för planerare. Varje scenario följs av två frågor om huruvida Du tycker 
att det beskrivna beteendet är etiskt och om Du skulle göra samma sak 
själv. Svara på frågorna genom att ringa in en siffra som motsvarar din 
uppfattning på skalan 1 till 5.

Vi är medvetna om att verkligheten är mer komplex än vad de korta scena-
rierna kan porträttera. Försök att svara så ärligt som möjligt utifrån den 
information som ges.

1. En representant från en miljöorganisation besöker stadsplanekontoret 
och frågar efter en kopia på ett utkast till en trafikmiljöplan som är under 
beredning. En planerare vid kontoret ger representanten en kopia av sina 
minnesanteckningar.
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Planerarens beteende är: a) 

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt

b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det

2. En kollektivtrafikplan för busstrafiken håller på att utarbetas. Stadsbygg-
nadschefen anser att det vore önskvärt att priset på färdbiljetten sätts till-
räckligt lågt för att låginkomsttagare skall ha möjlighet att åka buss. Plane-
rare på regional nivå anser att priset måste sättas så att busstrafiken betalar 
sig. Möten anordnas för att försöka hitta en lösning på de två divergerande 
åsikterna. Stadsbyggnadschefen tror att de regionala planerarna alltid för-
håller sig skeptiska till antalet bussresenärer så att de kan vidhålla det högre 
priset. Som motåtgärd presenterar kontorets chef optimistiska beräkningar 
om antalet resenärer för att belägga att systemet betalar sig till ett lägre pris 
på färdbiljetten.

a) Stadsbyggnadschefens beteende är: 

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt

b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det
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3. Ett stadsplanekontor har nyligen gjort färdigt ett första planutkast som 
handlar om utvecklandet av ett nöjesfält i utkanten av staden. Stadsplane-
chefen har hållit flera informationsmöten med närboende för att finna stöd 
för planen. Mindre än hälften av de konsulterade boendeföreningarna 
tycker att planen är bra. En viktig aktör att få stöd av är den lokala närings-
livsorganisationen. Den är dock känslig för opinionen bland de närboende. 
Stadsplanechefen vill att organisationen stödjer planen officiellt i lokala 
media. Därför antyder chefen, utan att precisera antalet, att många konsul-
terade föreningar stödjer planen.

a) Stadsplanechefens beteende är:

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt

b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det

4. En planerare vid stadsplanekontoret arbetar med ett utvecklingsprojekt 
i ett socialt utsatt miljonprogramsområde. Planeraren får reda på att Mig-
rationsverket, kommunledningen och den kommunala bostadsföretaget 
diskuterar att upprätta en flyktingförläggning i området, vilket med stor 
sannolikhet skulle förstöra den sköra stabilitet som hittills uppnåtts. Även 
om inget beslut fattats i frågan berättar planeraren om detta för en mycket 
aktiv ordförande i en av boendeföreningarna.

a) Planerarens beteende är: 

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt
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b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det

5. En omfattande regionplan har nyligen färdigställts som anger att alla 
kommuner skall upprätta varsin lokal tillväxtplan. Även om planen bör 
utgå från de lokala förutsättningarna skall det i varje plan anges att kom-
munen stödjer ett specifikt, regionalt utvecklingsprojekt. Vid möten med 
lokala politiker och stadsplanerare uttalar den regionala planeringschefen 
illa dolda hot om vad som kan drabba den enskilda kommunen ifall man 
inte följer påbudet. 

a) Planeringschefens beteende är: 

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt

b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det

6. I valet till fullmäktige 1991 vinner en borgerlig majoritet. I valrörelsen 
har det största partiet sagt att man skall omvandla en del av allmännyttans 
bostäder i de områden som är socialt utsatta till bostadsrätter till ett fast-
ställt, lågt kvadratmeterpris för att öka stabiliteten i områdena. En plane-
rare får i uppgift att undersöka vilka bostäder som är aktuella att säljas i en 
första omgång. Under arbetets gång får planeraren ett samtal från kom-
munstyrelsens ordförande som säger till planeraren att planen även skall 
innehålla förslag på attraktiva bostäder i centrum, bland annat bostäder i 
den fastighet där planeraren vet att ordföranden bor. Planeraren anar oråd 
och vänder sig till sin chef som dock menar att planeraren skall göra som 
kommunstyrelsens ordförande säger. Planeraren följer chefens rekommen-
dation.
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a) Planerarens beteende är: 

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt

b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det

7. I en välbärgad förort finns flera arbetstillfällen för lågutbildad arbets-
kraft men få möjligheter för mindre bemedlade att bosätta sig på platsen då 
så gott som samtliga bostäder är enskilt ägda. Byggnadsnämnden föreslår 
att ett antal hyreshus byggs i anslutning till arbetsplatserna, ett förslag helt 
i linje med stadens nya integrationsprogram. Förslaget möter motstånd 
bland villa- och bostadsrättsföreningar som inte vill ha låginkomsthushåll 
som grannar. En planerare engagerar sig i frågan om nya bostäder och 
ägnar sig på sin fritid åt att starta en aktionsgrupp för att driva på frågan 
om bostadsbyggande och motverka de exkluderande åsikter som villaför-
eningarna har. 

a) Planerarens beteende är: 

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt

b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det
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8. En planerare vid ett stadsbyggnadskontor är ganska säker på att stads-
byggnadschefen medvetet utelämnar vissa specifika, avgörande detaljer 
rörande ett omfattande naturområde i en stadsmiljöplan för att chefen 
anser att dessa detaljer sammantagna strider mot kommunledningens 
näringslivspolicy. Planeraren anser dock att detaljerna skall delges allmän-
heten och, utan tillstånd från chefen, ger planeraren underlaget till en lokal 
miljögrupp som kämpar för bevarandet av naturområdet. 

a) Planerarens beteende är: 

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt

b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det

9. En planerare arbetar med en studie av behovet av en genomfartsled i 
staden. Planeraren anser själv att det finns ett starkt behov av leden. Några 
år tidigare genomförde en lokal medborgarorganisation en undersökning 
av behovet. Organisationen kom fram till att det inte fanns något behov 
och att en majoritet av befolkningen var emot genomfartsleden. Planeraren 
bestämmer sig för att inte ta hänsyn till denna undersökning i sin studie. 

a) Planerarens beteende är: 

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt
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b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det

10. I detaljplanearbetet för en moské finns två platser föreslagna. Den ena 
platsen ligger i ett industriområde som är något svårtillgängligt för gående 
och busstrafikanter. Den andra plasten är ett litet grönområde mellan ett 
hyresområde där många muslimer är boende och ett välbärgat villaom-
råde. Ordföranden för villaföreningen uppsöker den ansvarige stadsplane-
raren, försöker påverka hur planeraren formulerar för- och nackdelar i 
lokaliseringsfrågan och lyckas förmå planeraren att ändra i framställ-
ningen så att industriområdet framställs som den bästa platsen för mos-
kén.

a) Planerarens beteende är: 

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt

b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det

11. En tysk livsmedelskedja är intresserad av att bygga ett varuhus i staden. 
Man önskar av olika anledningar placera varuhuset på en plats där detalj-
planen anger som parkområde. Det är ont om byggbar mark och livsmed-
elsföretaget skulle bidra positivt till den lokala priskonkurrensen menar 
förespråkarna. En planerare upprättar ett detaljplaneförslag. Byggnads-
nämnden säger nej till ändringen på grundval av att parken är bra för 
rekreation och biologisk mångfald. Frågan är dock infekterad och remit-
teras till kommunstyrelsen och fullmäktige för avgörande som med största 
sannolikhet kommer att rösta för en ändring. En lokal motståndsgrupp 
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uppstår och planeraren, som själv nyttjar parken frekvent, deltar i olika 
opinionsbildande aktiviteter.

a) Planerarens beteende är:

1 2 3 4 5
Tydligt etiskt Troligen 

etiskt
Osäker Troligen 

oetiskt
Tydligt 
oetiskt

b) Om Du själv skulle hamna i samma situation skulle Du:

1 2 3 4 5
Göra det Troligen göra 

det
Osäker Troligen inte 

göra det
Inte göra det

Del 3 AttityDeR

På följande sidor finner Du stort antal påståenden om planering, planerare 
och frågor relaterade till planering. De är kategoriskt skrivna så att möjlig-
heten att utvärdera åsiktsskillnader blir större. Påståendena får därmed en 
svart- eller vittkaraktär och kan vara lite svåra att svara på. Precis som i 
förra avsnittet vill vi att Du anger det alternativ som ligger närmast din 
verkliga åsikt. Påståendena kan uppfattas som motsägelsefulla eller inkon-
sistenta. Vi försöker inte på något sätt lura Dig. Det finns inga svar som är 
rätt eller fel.

Varje påstående har sex alternativa svar: 

Håller inte 
alls med

Håller 
inte med

Håller 
delvis inte 

med

Håller 
delvis 
med

Håller 
med

Håller full-
ständigt 

med

1 2 3 4 5 6
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Bredvid varje påstående finns en ruta. I rutan skall Du skriva den siffra som 
stämmer överens med din åsikt. Skriv så tydligt som möjligt för att under-
lätta kodningen. Skalan återfinns överst på varje sida så att Du enkelt kan 
se de olika svarsalternativen. Svara på alla frågor.

1. Bevarandet av ren luft och rent vatten borde vara högt prioriterade frågor 

även om det innebär att ekonomisk tillväxt i staden sker i lägre takt. 
☐

2. Planering är i första hand en politisk verksamhet. ☐
3. Byggherrar är enbart intresserade av att tjäna pengar. ☐
4. Planerare har ansvar för att stödja utveckling av kollektivtrafiken för att den 

är effektivare och påverkar klimatet mindre än biltrafiken.
☐

5. Planerare har ett särskilt ansvar för att se till att resurser omfördelas till de 

mindre bemedlade, särskilt fattiga och invandrare.
☐

6. Planerare bör undvika att avslöja sina egna politiska värderingar och 

 undvika att ta ställning i konfliktfyllda frågor för att det inte skall råda någon 

tveksamhet om deras objektivitet.

☐

7. Medborgare skall inte ha vetorätt över planer. ☐
8. Planerare bör inte förorda kollektivtrafik i allt för stor omfattning som 

 lösning på stadsmiljöproblem.
☐

9. Planerare bör samtycka till och arbeta efter de normer som planeringskon-

toret har utvecklat, även om normerna inte alltid är förenliga med egna 

 preferenser. 

☐

10. Planerare bör uppmärksamma att byggherrar, i enlighet med marknadens 

tillgång och efterfrågan, producerar det folk vill ha.
☐

11. Om det inom vissa områden det saknas intressegrupper bör planeraren 

aktivt bidra till att forma intressegrupper och utnyttja dem i planeringspro-

cessen. 

☐

12. Om det av planeraren rekommenderade alternativet inte väljs av besluts-

fattarna bör planeraren inte försöka påverka beslutet.
☐

13. Medborgare har rätt att vara med och bestämma över vilka människor 

som bor i deras område.
☐

14. Teknisk expertis är mest användbart för att generera politiskt stöd för en 

plan.
☐
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15. Planerare känner bättre till lokalsamhällets behov än vad vanliga medbor-

gare gör – det är vad planerarna är utbildade för. 
☐

16. För att få stöd för en plan kan planeraren behöva arbeta eller söka stöd på 

ett förtäckt sätt. 
☐

17. Om folk föredrar att åka bil bör de kunna göra det även om det kostar 

skattebetalarna mycket pengar för vägar, parkeringsplatser m.m..
☐

18. En plan skall godkännas eller avvisas på grundval av dess tekniska kvalitet 

och beviskraft.
☐

19. Byggherrar har ett oförtjänt dåligt rykte. ☐
20. Planerare har kommit att bli alltför inriktade på att värna om 

miljön.
☐

21. Det är legitimt för boende, i tider av ekonomiska förändringar och ökad 

andel invandrare i samhället, att organisera sig för att bevara ett bostadsom-

rådes karaktär.

☐

22. Det är inte bra att planeraren utövar påtryckning för att få folk att enga-

gera sig i planeringsärenden.
☐

23. En planerares effektivitet vilar på ryktet om objektiva, noggranna och 

djuplodande analyser. 
☐

24. Miljöföroreningar i städerna som kommer från biltrafiken bör minska, 

även om det innebär parkeringsförbud, höga vägtullar och kraftigt förhöjda 

bilskatter.

☐

25. Lika möjligheter för alla skall inte innebära positiv särbehandling av vissa 

grupper.
☐

26. Stadsplanering bör vara organisatoriskt placerad i kommunstyrelsens 

förvaltning för att bättre bistå med sakkunskap vid politiska konflikter. 
☐

27. Ett överdrivet tillmötesgående av biltrafiken skadar stadslivets kvaliteter 

allvarligt. 
☐

28. Byggherrar har rätt när de påtalar att kommunen ställer onödiga och kost-

nadsdrivande krav på deras utvecklingsprojekt.
☐

29. Medborgare bör hållas informerade om planeringsprocessens fortskri-

dande men de bör inte bli alltför inblandade i tekniska planeringsaspekter.
☐

30. Planerare bör i huvudsak tränas i att utveckla tekniskt adekvata problem-

lösningar. 
☐
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31. Det finns ett starkt behov av långsiktig planering (10-20 år). ☐
32. Planeringen har blivit alltför upptagen med låginkomsttagares och 

invandrargruppers krav och behov. 
☐

33. Om planerare möter motstånd till sina planer från olika intressegrupper, 

bör de försöka neutralisera eller motarbeta motståndet genom att mobilisera 

stöd från intressegrupper som är för planerna.

☐

34. Om en plan accepteras av beslutsfattare är det en framgång, även om 

planen brister i teknisk analys.
☐

35. Hänsyn till och skydd av miljön är viktigt, men planerare bör överväga om 

andra mål är viktigare, även om dessa mål står i konflikt med miljömålen. 
☐

36. Stöd för eller motstånd mot en planeringspolicy i staden är normalt och 

riktigt i en demokratisk process.
☐

37. Planeringen leder alltid till rationella beslut. ☐
38. Offentliga transportsystem ska inte utvecklas eller utvidgas om de inte 

kan betala sig.
☐

39. Det borde vara hårdare offentlig kontroll över den privata byggutveck-

lingen för att skydda allmänintresset.
☐

40. Ingen annan än de boende kan uttala bostadsområdets behov bättre. ☐
41. Planerare bör aktivt lobba för att stoppa förslag som de tycker är skadliga, 

även om det innebär att starka intressen utmanas.
☐

42. Planerarens arbete handlar om att förstå planeringskontorets synsätt och 

bidra till att uppnå dess mål.
☐

43. Planerare måste arbeta för att vidga medborgarnas deltagande från att 

bara ta reda på deras åsikter till att låta medborgarna bestämma över plane-

ringens tekniska detaljer.

☐

44. Planerare bör tillåta egna värderingar påverka valet av policyinriktning i 

planer. 
☐

45. Kostnaden att åtgärda miljöproblem är för hög för 

skattebetalarna.
☐

46. Planerare bör göra en konsekvensanalys av effekter för låginkomsttagare 

och invandrargrupper vid större planeringsprojekt.
☐
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47. Planerare bör försöka påverka beslut främst genom att sprida och under-

lätta användningen av planernas tekniska underlag.
☐

48. Folk skall uppmuntras att åka kollektivt i stället för att åka 

bil.
☐

49. Planerare bör vara öppna för medborgardeltagande i planeringsprocesser, 

jämställa medborgarnas åsikter med näringslivets och öppet sträva efter att 

uppnå medborgarnas mål.

☐

50. Privata byggherrar bryr sig lite eller inte alls om utvecklingen i staden och 

medborgarnas intresse. 
☐

51. Kvalitet och analytiska färdigheter i planerares arbete har lite att göra med 

planeringens effektivitet.
☐

52. Rätten för fastighetsägare att tjäna pengar på värdeökning i fastigheterna 

kan begränsas om inte miljöaspekter beaktas i tillräckligt stor utsträckning.
☐

53. Planerare borde involvera medborgare i varje fas av planeringsprocessen. ☐

Del 4 BAkgRunDSDAtA

Avslutningsvis vill vi ställa några frågor som handlar om Din bakgrund 
som planerare. Om frågan följs av rutor kan en eller flera fyllas i. Om frå-
gan följs av en linje fyller Du i den efterfrågade informationen.

Utbildning
Fyll i varje examen Du har samt inom vilket ämne Du avlagt examen.1. 

Examen Ämne/linje/program
☐ Grundexamen _____________________________________
☐ Licentiatexamen ___________________________________
☐ Doktorsexamen ____________________________________ 
☐ Annan (precisera examen)____________________________

Vid vilket universitet tog Du din examen och vilket år?2. 

Examen Universitet År
☐ Grundexamen __________________________________ _____
☐ Licentiatexamen ________________________________ _____
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☐ Doktorsexamen ________________________________ _____
☐ Läste kurser men tog ingen examen __________________ _____

Anställning
Hur många år har Du arbetat som planerare? ______ år.3. 

Har Du arbetat med planeringsfrågor på annat håll än inom kommu-4. 
nal sektor? Om ja, 

 Antal år
☐ privat företag ______
☐ intresseorganisation ______
☐ statlig/regional myndighet ______
☐ annat ______

5. Markera nedan vilka huvudsakliga områden du arbetar inom. Du kan 
välja upp till tre områden och rangordna dem utefter hur mycket tid Du 
lägger ned på respektive område. Siffran 1 betyder mest tid och 3 betyder 
minst tid.

_____ Miljöplanering
_____ Översiktsplanering
_____ Bostadsplanering
_____ Markanvändning
_____ Detaljplanering
_____ Bygglovärenden
_____ Trafikplanering
_____ Annat, specificera __________________________________

6. Nedan finns en lista över olika grupper som Du möjligtvis kommer i 
kontakt med i ditt arbete. Välj fyra och rangordna dem från 1 till 4, där 1 
betyder mycket kontakt och 4 liten kontakt. För de grupper som Du väldigt 
sällan eller aldrig kommer i kontakt med anger du 0.

_____ Medborgargrupper
_____ Tjänstemän vid andra kommunala förvaltningar
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_____ Tjänstemän vid läns- och statliga myndigheter
_____ Byggherrar och övriga entreprenörer
_____ Beslutsfattare (t.ex. politiker i kommunstyrelsen och Byggnads-
 nämnd)
_____ Kollegor inom stadsbyggnadskontoret
_____ Andra grupper, specificera ___________________________

7. Vad är viktigast i Ditt arbete? Nedan listas ett antal aspekter som handlar 
om planeringsarbetets karaktär och innehåll. Välj fem och rangordna 
aspekterna från 1 till 5. Siffran 1 betyder högst prioritet och 5 lägst priori-
tet.

_____ Kvaliteten i arbetet
_____ Självständigheten i arbetet
_____ Respekt och uppskattning av medborgare och intressegrupper
_____ Tryggheten i arbetet
_____ Respekt av andra yrkesgrupper Du arbetar med
_____ Det starka intresset för arbetet
_____ Respekt från beslutsfattare
_____ Service till allmänheten
_____ Möjlighet att påverka policybeslut

Personlig bakgrund
8. Fyll i dina uppgifter: 
Kön: Kvinna ☐ Man ☐ Ålder: ______ Etnisk bakgrund: ____________

9. Värderingar formas i olika sammanhang. Vi är intresserade av vad Du 
anser mest har påverkat din syn på etik i professionella sammanhang. 
Nedan finns att antal faktorer listade. Vi vill att Du på skalan 1 till 5 anger, 
genom att Du ringar in en siffra, vilken grad av påverkan varje faktor har 
haft på Din etiksyn. 
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Variabel
Ingen

påverkan
Någon 

påverkan
Stark 

påverkan

Familj 1 2 3 4 5
Religion 1 2 3 4 5
Grundskole- och gymnasieut-
bildning

1 2 3 4 5

Högskoleutbildning 1 2 3 4 5
Yrkeserfarenhet 1 2 3 4 5
Yrkeskollegor 1 2 3 4 5
Föreningsliv (t.ex miljö-, 
idrotts-, och fredsrörelser) 1 2 3 4 5
Professionella normer och 
 regler

1 2 3 4 5

Partiarbete 1 2 3 4 5
Annat, specificera _________ 1 2 3 4 5

10. Nedan följer ett par frågor om din sociala grupptillhörighet. 

Till vilken socialgrupp hör Du?_________________________
Inom vilka huvudsakliga yrkesområden är/var dina föräldrar verksamma? 
_____________________________________________________

11. Vilken politisk hemvist har Du? Ange genom ett kryss det parti som du 
står närmast åsiktsmässigt. 

Vänsterpartiet  ☐
Socialdemokraterna  ☐
Miljöpartiet  ☐
Centern ☐
Folkpartiet ☐
Moderaterna ☐
Kristdemokraterna ☐
Annat parti ☐

Tack för Din medverkan! Vi ser fram emot att få ta del av dina svar. 
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