
Einar Hansson CV
Mitt arbetsområde är stadsbyggnadsfrågor och planeringsprocesser - med inriktning mot hållbarhet i vid mening – 
demokrati, miljö, och sociala frågor. Jag arbetar med dialogprocesser i samråd och stadsvandringar som metod för 
folkbildning, stadsanalys och framtidsdialog. Som författare och redaktör producerar ag  fackböcker guideböcker och 
videoprogram om Göteborg och om moderna bostadsområdens utveckling, miljökartor m.m.
Examina:Tekn. lic. CTH Stadsbyggnad 1992, arkitektexamen CTH 1974, fil kand i samhällsvetenskaper 1974

Referensarbeten
Referenspersoner lämnas vid behov!

Ledare av samråd och dialog med vandringar
Sedan 1999 har jag arbetat med några större dialogprojekt, bl.a. dialogvandringar i Council of Argyll&Bute,  
Skottland 2008, CHORD Five Towns Development project. 2008, huvudansvarig för samrådet, ledare för 
stadsvandringar och fokusgrupper inom utvecklingsplan för Varbergs innerstad 2002–2003, samt Jag har också 
arbetat med Kulturmiljöprogram i Öckerö kommun 2005–2006. 
Jag har också arbetat med stadsvandringar och dialogstöd i Göteborg för Göteborgs stadsbyggnadskontor Vägverket 
och Banverket bl.a. i projekten Översiktsplan 1999, Södra Älvstranden, Lundbyleden och Västlänken sedan 1999.
Utvecklingsprojektet Norra Biskopsgårdens stadsstudiecentrum. Samråd i en öppen utställningslokal – se nedan!

Arbete med stadsstudier för bl.a barn och unga
Mellan 1983–1989 drev jag byggforskningsprojektet Norra Biskopsgårdens stadsstudiecentrum – ett stöd för 
långsiktigt boinflytande, där bl.a. skolelever medverkat med ombyggnad av skolgård. Jag har utvecklat läromedel i 
ämnet för skolverket 2000 och i Hemma i stan – en handbok i stadsstudier 1983. 

Fristående nutids- och framtidsvandringar 
Stadsvandringar, buss- och spårvägsturer för allmänheten, i utbildningar, för personalgrupper och föreningar samt 
med olika syften för en rad nämnder och förvaltningar i Göteborgsområdet, från 1980-talet till idag.

Folkbildning med Göteborgs- och planeringstema, utgivna böcker 
En rad moderna guide- och vandringsböcker Göteborg, t.ex. Högsbo på väg 2009 (inkl CD), guideboksserien 
”Upptäck Angered!, Upptäck Nordost!, Upptäck Västra Frölunda!, Upptäck Hisingen! samt projekt Hälsolots: 
Stadsvandra på egen hand - Centrum, Linnéstaden, Majorna  (inkl. MP3-filer) (E. Hansson/ E-M. Herklint) 2008.
Större verk om stadshistoria, stadsanalys och stadsutveckling är Göteborg – att bygga staden. (Göteborgs SBK)2004, 
Miljökarta Västra Götaland (kartbok) (Ekocentrum), 2003, Modern hembygd – leva i, lära av, utveckla tillsammans. 
RAÄ 2001, Starta stadsstudiecentrum – en handbok (BFR-rapport T1:1989) samt Nya Göteborgsguiden 1981 (1984). 

Producerade videoprogram 
(urval, i samarbete med Dan Kristensson m.fl.)
Bygd i utveckling. (Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva m fl) 2006.
Att planera med kretsloppsperspektiv – Västsverige som exempel. Ekocentrum 1998. (studiehäfte ingår).
Förslumning eller kreativ utveckling – hur kan kommunen planera för äldre arbetsområden? (inkl. BFR-rapport 
T3:1991) CTH-Industriplanering. 1989.
Haga – stadsdel i förvandling. TBV, Göteborgs stadskansli 1985.
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