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Sammanfattning

Under 2010 antogs en ny regionplan för stockholms län, RUFS 2010. Planens mål är att 
“Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion”. Dialog och samverkan har varit 
viktiga utgångspunkter både för planprocessen och det framtida arbetet med att genomföra 
planen. Regionen har arbetat med att involvera kommunerna i regionplaneprocessen, bland 
annat som ett sätt att förankra regionplaneringens innehåll även i kommunernas egna strate-
giska planering. 

I den här studien har jag undersökt relationerna mellan medborgarna, kommunerna 
och regionen i planeringen, för att söka svar på frågor om makten över den strategiska planer-
ingen, vem som har tillträde till arenorna där beslut fattas samt medborgarnas möjligheter till 
inflytande i den regionala planeringen.

För att svara på mina frågeställningar har jag gjort en fallstudie i stockholmsregionen, 
där jag studerat den nya regionplanen och ett antal stockholmskommuners översiktsplaner. 
Målet med min fallstudie har varit att undersöka relationerna mellan RUFS 2010 och kom-
munernas översiktsplaner för att se hur de olika planprocesserna har hanterat frågor om 
makt och deltagande. För att få en större inblick i hur planprocesserna gått till har intervjuer 
med tjänstemän som arbetat med plandokumenten varit en viktig del av min fallstudie. 

I min analys har jag använt mig av teorier om deltagande, berättande och makt över 
planeringen. Mina slutsatser är att även om den regionala planeringen inte har någon formell 
makt, så har regionen makten att agera som agendasättare och skapare av en arena för dialog 
och samarbete. Frågan är bara vem som har tillgång till den arenan?



Abstract

In 2010, the Stockholm County passed a new regional plan called RUFS 2010. The aim of  
the plan is to turn Stockholm into the most attractive urban city-region of  Europe. Dialogue 
and collaboration have been essential starting points for the planning process and the proces-
ses of  implementing the plan. The regional government has put a lot of  effort into involving 
the municipalities in the regional planning process, to establish the contents of  the county 
plan in the municipalities own strategic planning.

In this paper I’ve investigated the relationships between the region, the municipali-
ties and the public, in search for answers to questions concerning power over the strategic 
planning, accessibility to the arenas where decisions are made and citizens’ opportunities to 
influence the regional planning

To answer my questions, I’ve done a case study of  the Stockholm region, where I stud-
ied the new regional plan and a number of  municipal master plans. The aim of  my case study 
was to examine the relationships between RUFS 2010 and the municipal plans, to see how 
issues of  power and participation were handled in the planning processes. To get insight into 
the planning processes I’ve also conducted interviews with municipal planners.

I’ve used theories of  participation, storytelling and power to analyse my case. My con-
clusions are that even if  the region has no formal power over the planning, they have the 
power to act as an enabler and creator of  an arena for dialogue and collaboration. But, who 
has access to the arena?
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1 Inledning

Regional utveckling och regional planering är ett ämne som blivit allt mer uppmärk-
sammat på senare tid. Regionen som en arena för politiskt arbete har fått större 
betydelse, bland annat på grund av EU:s olika regionala fonder och program. I både 
samhällsdebatten och inom forskningen har regionen som fått stort utrymme, där 
många menar att den rådande samhällsutvecklingen lett till att kommuner ofta är för 
små och maktlösa för att hantera komplexa frågor som infrastruktur, arbetsmark-
nad och miljöfrågor. Men om regionen är en växande arena för utvecklingspolitik, 
är det då också en växande arena för deltagande och medborgarengagemang? Eller 
finns det en spricka, där allt fler beslut fattas på regional nivå medan medborgarnas 
möjligheter att delta och påverka fortfarande främst finns på kommunal nivå? I den 
här studien har jag undersökt vem som har tillträde till den regionala planeringsa-
renan och frågat mig vem som känner ägandeskap till den regionala planeringen.

2010 var ett spännande år för regionalplaneringen i Stockholmsområdet ef-
tersom den nya regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 antogs av landstingsfull-
mäktige detta år. I arbetet med att ta fram den nya planen har regionplanekontoret 
arbetat aktivt med att engagera kommunala tjänstemän och politiker i planproces-
sen och dialog och samverkan har varit ett nyckelord i processen. Frågan är vad 
denna samverkan mellan kommuner och regionen har inneburit för den kommu-
nala översiktsplaneringen. 

1.1 Syften och frågeställningar

Syftet med min studie är att utifrån en fallstudie i Stockholms län, där jag studerat 
RUFS 2010 och fyra stockholmskommuners översiktsplaner, undersöka relatio-
nerna mellan den regionala planeringen och den kommunala översiktsplaneringen, 
med ett särskilt fokus på medborgardeltagande och makt över planeringen. Frågor 
om regionplaneringens demokratiska legitimitet och regionplaneringens inflytande 
på kommunernas översiktsplanering är centrala i denna uppsats. Min problemfor-
mulering har tre delar, där den första gäller behovet av den regionala planeringen, 
den andra behandlar frågor om makt och medborgardeltagande i region- och över-
siktsplanering och den tredje delen handlar om planernas gestaltning och berät-
tande. Mina frågeställningar är:
Hur ser regionen och kommunerna på behovet av den regionala planeringen?
Har regionen fått mer makt över planeringen?
Har medborgaren tillträde till planeringen och hur vet de vem de ska vända sig till? 
Vad berättar plandokumenten om, och varför?
Vem är den tänkta läsaren av de regionala och kommunala plandokumenten?
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1.2 Vad är en region?

Det finns en lång rad olika definitioner på vad en region egentligen är. När ett be-
grepp som Storstockholm används syftas oftast inte på den administrativa enheten 
Stockholms län utan snarare på den funktionella regionen, som sträcker sig in över 
omgivande län och som omfattar de områden där människor pendlar till Stockholm 
för att arbeta.

I den här studien kommer jag dock att använda mig av den mer begränsade 
administrativa regionen Stockholms län när jag använder mig av regionbegreppet.

1.3 Disposition

Detta kapitel följs av en metoddiskussion där jag presenterar hur jag arbetat och hur 
jag har hanterat mitt material. Därefter följer de teoretiska ramar som jag använt 
för att kunna analysera mitt material och svara på mina frågeställningar. I det fjärde 
kapitlet presenterar jag en bakgrund där den regionala planeringen i Stockholm och 
delar av den svenska forskningen kring regionplanering presenteras. Efter det följer 
fallstudien, där jag presenterar resultatet från min empiriska undersökning. Kapitel 
sex är analys och diskussion kring mitt fall, utifrån de teoretiska ramarna. Studien 
avslutas med en sammanfattande diskussion i kapitel sju.
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2 Metod och material

I detta kapitel kommer jag presentera de metoder som använts för att söka svar 
på mina syften och frågeställningar. Hur har jag samlat in kunskap och informa-
tion och hur har analysen av dessa data gått till? I korthet har jag använt mig av en 
kvalitativ forskningsmetod i form av en fallstudie, där jag bland annat genomfört 
intervjuer. 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ? 

För att söka svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig främst av 
kvalitativa forskningsmetoder. Till skillnad från studier där man använder sig av 
kvantitativa metoder som exempelvis enkätundersökningar för att jämförbara data 
från ett stort antal intervjupersoner, utgår en kvalitativ undersökning snarare från 
att få en djupare inblick i den värld man undersöker genom exempelvis deltagande 
observation (Bryman, 1997). 

Utifrån mina syften och frågeställningar har det passat bäst att studera ett 
fåtal fall med hjälp av ostrukturerade djupintervjuer, bland annat därför att jag kun-
nat låta fallet och intervjuerna ”ta plats” och styra min undersökning. De kvalitativa 
intervjuerna ger en möjlighet att med fördjupad diskussion och följdfrågor få reda 
på sådant som inte skulle komma fram med en mer kvantitativ metod.

Kvalitativa metoder är förknippade med ett par metodologiska problem. Ett 
är att du som deltagande forskare inte kan befria din undersökning från dig själv 
och dina egna värderingar. Tolkningen av det som studeras påverkas helt enkelt av 
läsaren, och det är inte alltid man som forskare är medveten om detta (Bryman, 
1997). För att minimera detta försöker jag i denna studie att vara tydlig med mina 
egna ställningstaganden och utgångspunkter, och hela tiden låta mina syften och 
frågeställningar leda analysen. Ett annat problem gäller generaliserbarheten. Om 
man studerar ett eller ett fåtal fall, hur relevant är det då för andra situationer? Enligt 
Bryman (1997) kan man tänka sig att fallens eventuella generaliserbarhet inte har 
så stor betydelse om man försöker utveckla en teori utifrån fallet, det viktiga är att 
teorin sedan kan testas på andra fall. 

2.2 Fallstudie

När jag bestämde mig för att studera relationerna mellan den regionala planeringen 
och kommunernas översiktsplanering framstod fallstudier som en lämplig metod. 
Enligt Yin (2003) används ofta fallstudier när man vill studera ett aktuellt fenomen 
utifrån givna frågeställningar, där forskningsfrågorna har karaktären av ”hur” och 
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”varför” och när forskaren inte har så stor kontroll över forskningsobjektet. Flyvb-
jerg (2006) poängterar att man med fallstudiemetoden får en djupare och mer nyan-
serad bild av den verklighet man vill studera. I denna studie verkade det rimligt att 
söka svar på mina frågeställningar genom att undersöka ett antal konkreta exempel 
på strategisk planering, i form av översiktsplaner och en regional översiktsplan. Ge-
nom att göra en fallstudie får jag möjligheten att djupstudera mina frågeställningar, 
snarare än att använda kvantitativa metoder för att få en bred översiktlig analys 
(Flyvbjerg, 2006). 

Yin (2003) påpekar vikten av en teoretisk grund när man väljer studiemetod 
och fall att undersöka. Jag har låtit mina frågeställningar och hypoteser om demo-
krati och deltagande i den regionala planeringen vara ledande för valet av studieom-
råden. Enligt Yin (2003) är det viktigt att definiera vad fallet består av. Med ett väl-
definierat fall blir det lättare att välja ut relevant information och begränsa området 
för analys. Utifrån mina frågeställningar har jag sett relationen mellan regionplanering och 
kommunal översiktsplanering i Stockholm som mitt fall. Genom att läsa de olika plando-
kumenten som olika exempel på mitt fall får jag en möjlighet att göra jämförelser 
och dra slutsatser utifrån skillnader och likheter (Yin, 2003). 

Urval

Jag har alltså studerat fyra stockholmskommuners aktuella översiktsplaner, samt 
Stockholms läns regionala utvecklingsplan. För att passa den här studiens syften var 
det viktigt att studera planer som var relativt färska, eftersom jag var intresserad av 
att studera processerna och hur arbetet med att ta fram planerna gått till. Jag har 
valt att basera mina studier på Stockholmsregionen, som var särskilt lämpligt som 
studieobjekt eftersom den nya regionplanen RUFS presenterats på våren 2010. Det 
föll det sig sedan naturligt att leta efter kommunala översiktsplaner som också var 
antagna under 2010. Förutom att eventuella intervjupersoner på dessa kommuner 
då hade planprocessen aktuellt i minnet, kunde jag få fram ett antal kommuner där 
arbetet med översiktsplanerna pågått parallellt med RUFS 2010 vilket gjorde jämfö-
relser dem emellan extra intressant. 

Efter en genomgång av samtliga 26 kommuner i Stockholms län visade det 
sig att fyra av dessa antagit nya översiktsplaner under 2010 eller slutet av 2009, det 
var Stockholm, Vallentuna, Täby och Sundbyberg. Fyra kommuner kändes rimligt då det 
ger mig en möjlighet att jämföra olika kommuner medan fler fall skulle begränsa 
analysen av varje planprocess. Att de fyra kommunerna är relativt olika är tacksamt 
då det ger en bredd åt analysen, men syftet har inte varit att göra ett urval som är 
representativt för hela Stockholmsregionen, jag kommer betrakta varje planprocess 
som unik. 

Målet med mitt urval var som sagt inte att hitta kommuner som var typiska 
för Stockholm och som underlättade generaliserbarhet. Enligt Flyvbjerg (2006) kan 
ett sådant urval till och med vara kontraproduktivt då typiska fall sällan är de som 
ger mest information eller väcker flest frågor, det kan istället vara klokt att välja ett 
atypiskt eller extremt fall.
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Avgränsningar

Efter att ha bestämt mig för mitt fall insåg jag att man kan studera dem i princip 
hur djupt och omfattande som helst. Bakom varje plan finns en process där plan-
dokumenten står i centrum. Runt själva planerna finns dock en mängd aktörer, del-
processer, dokument och så vidare. Flyvbjerg (2006) framhåller att en av fördelarna 
med en fallstudie är att man verkligen kan gå på djupet med ett intressant fall, att 
mycket kunskap kan hämtas ur detaljerade studier av fallet. I min studie skulle det 
vara tänkbart att följa planprocesserna i kronologisk ordning och studera mötes-
protokoll och detaljutredningar samt att intervjua en mängd olika aktörer. Jag har 
dock begränsat med tid och resurser till mitt förfogande, och för att detta arbete 
ska rymmas inom ramen för ett examensarbete har jag valt att begränsa materialet 
i mitt fall till de respektive plandokumenten samt en fördjupande intervju med en 
projektledare för varje plan. Både i läsningen av plandokumenten samt i intervju-
erna har jag sökt efter relationen mellan översiktsplaner och regionplanen, just för 
att fokusera på mina frågeställningar. 

2.3 Intervjuer

Som en del av min fallstudie har jag gjort ett antal intervjuer med tjänstemän som 
deltagit i arbetet med plandokumenten. Syftet med intervjuerna har varit att skaffa 
mer kunskap om hur arbetsprocessen gått till och om hur de inblandade ser på 
arbetet med översiktsplaner och regionplan. Genom intervjuerna ges en möjlighet 
att undersöka sådant som inte skrivits ut i plandokumenten men som ändå påverkar 
deras innehåll och hur de kommer användas. Dessutom får jag genom intervjuerna 
en inblick hur de som arbetat med planprocesserna ser på relationen mellan över-
siktsplan och regionplan.

Intervjumetod

I mina intervjuer har jag valt att använda mig av Kvales och Brinkmanns (2009) 
systematisering av en kvalitativ intervju. Enligt dem har en intervjuundersökning 
sju steg:

1. tematisera
2. designa
3. intervjua
4. transkribera
5. analysera
6. verifiera
7. rapportera 

Det första steget innebär att formulera forskningsfrågor och problemställ-
ningar samt att skaffa förkunskap om ämnet. I mitt fall har detta steg i stort redan 
givits, dels av syftet och frågeställningarna i min studie och dels av min läsning av 
de plandokument som är grunden för min studie. 

Steg två går ut på att planera själva intervjun. Här ingår bland annat att be-
stämma hur många och vem man ska intervjua. I denna undersökning ligger fallet 
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till grund för urvalet av intervjupersoner. För att kunna fördjupa analysen valde jag 
att intervjua en person som i rollen som projektledare varit delaktig i arbetsproces-
sen i varje plandokument, vilket gav mig fem tänkbara intervjupersoner. I praktiken 
blev det bara fyra intervjuer, eftersom det inte var möjligt att genomföra intervjuer 
med samtliga projektledare. Relativt få enligt Kvale och Brinkmann (2009), det är 
viktigt att ta med i analysen att detta urval inte ger en helhetsbild av hur planproces-
serna fungerat och att det kan vara svårt att generalisera utifrån ett begränsat urval.

I det tredje steget ingår förutom själva intervjun även förberedelser i form 
av att bestämma hur intervjun ska gå till och förbereda intervjufrågor. Intervjuerna 
i denna studie är så kallade semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag an-
vänt mig av förutbestämda ämnen och frågeområden för att styra intervjun (ibid). 
I praktiken har jag använt mig av en mall med frågor som jag hämtat dels utifrån 
frågeställningarna för studien och dels från de frågetecken som funnits efter att 
jag läst de olika plandokumenten i mina fallstudier. I en semistrukturerad intervju 
innebär att man inte behöver följa frågemallen strikt, det kan tvärt om vara av vikt 
för studien att kunna lämna ämnet, ställa fördjupande följdfrågor och ställa nya 
frågor utifrån de svar intervjupersonen ger (ibid). För att göra intervjusituationen 
mer avslappnad och för att underlätta efterföljande steg i intervjuprocessen valde 
jag att spela in intervjuerna.

Det fjärde steget, transkribera, innebär att föra över intervjuerna från tal till 
text. Att lyssna på intervjuerna och skriva ner frågor och svar är viktigt för den 
fortsatta analysen, men det är viktigt att komma ihåg att innehåll från inspelning-
arna kan gå förlorade då man skriver ner dem. Exempelvis kan talspråk, pauser och 
liknande vara svårt att transkribera. Brinkmann och Kvale (ibid) menar att en trans-
kriberad intervju är en utarmad version av den faktiska intervjusituationen.

Steg fem går ut på att analysera det insamlade materialet. Det finns en mängd 
olika sätt att analysera en intervju, men enligt Brinkmann och Kvale (ibid) kan man 
dela upp dem i två huvudkategorier, nämligen att analysera meningen och innehål-
let i det som sägs samt att analysera språket, hur det sägs. Det finns ytterligare en 
kategori, som beskrivs som eklektisk av Brinkmann och Kvale (ibid). Här hamnar 
både analyser som görs med flera olika metoder samt analyser som görs utan nå-
gon specifik metod. I den här studien har fokus legat på att analysera innehållet i 
intervjuerna och då särskilt i relation till de plandokument som ingår i fallstudierna. 
I min analys har jag dock inte utgått från en specifik metod utan snarare från mina 
förkunskaper om ämnet (Brinkmann och Kvale, 2009). 

I steg sex är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i fokus. Enligt Brink-
mann och Kvale (ibid) innebär validitet i en kvalitativ intervju att man undersöker 
det man gett sig ut för att undersöka. I praktiken kan det röra sig om sådant som 
att kontrollera trovärdigheten hos intervjupersonen, att transkriberingen är korrekt, 
och att tolkningen av intervjun är logisk och rimlig. 

Reliabilitet handlar om trovärdigheten och konsekvensen i forskningsresul-
taten. Ett vanligt sätt att beskriva reliabilitet är att säga att en annan forskare ska 
kunna genomföra en likadan undersökning och nå samma resultat. I en intervju kan 
till exempel ledande frågor påverka reliabiliteten. Detta har jag försökt undvika ge-
nom att ha en tydlig frågemall som stöd under intervjuerna. Frågemallen (se bilaga 
1) har också hjälpt mig att behålla fokus på mina forskningsfrågor, så att intervju-
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erna verkligen har handlat om det jag velat undersöka. 
Generaliserbarhet är en intressant fråga när det gäller kvalitativa intervjuer 

och denna uppsats. Hur mycket kan man generalisera utifrån en intervjustudie med 
bara fyra respondenter? Gäller intervjusvaren och -analysen även för andra tjänste-
män på samma kommun, eller för andra kommuner? Ett sätt att hantera problemet 
på är att undvika att generalisera och låta fallen tala för sig själv (ibid), men exem-
pelvis Flyvbjerg (2006) och Stake (2005) argumenterar för att det är fullt möjligt 
och rimligt att generalisera utifrån enskilda fall. Jag kommer i den här studien inte 
argumentera för att de slutsatser jag drar gäller generellt, min analys är baserad på 
mina fallstudier. Det betyder inte att det inte kan finnas likheter med till exempel 
andra kommuner eller andra regioner, men syftet med denna studie är inte att ge-
neralisera på det viset. 

Det sjunde steget handlar om hur man presenterar sin analys och resultaten 
från intervjustudien. I den här studien kommer resultatet från intervjuerna inte att 
presenteras separat utan som en del av fallstudierna och analysen. Brinkmann och 
Kvale (2009) påpekar hur viktigt det är med etiken när man presenterar en intervju-
studie. Är intervjupersonerna införstådda med hur intervjuerna kommer analyseras 
och presenteras? Behöver deras identitet skyddas av integritetsskäl, och vilka kon-
sekvenser kan intervjuerna få? I mitt fall är det viktigt att tydligt informera intervju-
personerna om vem jag var och vilket syfte jag hade med intervjuerna. Eftersom jag 
intervjuat samtliga deltagare utifrån deras professionella roll som projektledare för 
respektive planprocess, är intervjupersonerna namngivna i referenslistan, det har 
inte funnit något behov att skydda deltagarnas identitet. 

2.4 Litteraturstudie

Som en del av arbetet med studien har jag gjort en litteraturstudie, där jag går igenom 
delar av vad som skrivits om regional planering och kopplingen till översiktsplane-
ring. Syftet med denna litteraturstudie har varit att få en överblick över forsknings-
läget kring svensk regionalplanering under senare år, för att se i vilken utsträckning 
den svenska forskning som gjorts behandlat frågor om makt och demokrati i regio-
nal- och översiktsplanering. Genom att undersöka vad som redan skrivits kring re-
lationerna mellan regionplanering och översiktsplanering ville jag testa mina syften 
och frågeställningar, för att se om de var relevanta och om liknande forskning redan 
genomförts. Läsningen av rapporter skulle bidra till den analys och argumentation 
som jag gör i den här studien.

Av det som skrivits om den regionala planeringen i Sverige har jag valt ut ett 
antal rapporter från olika källor, både material från forskarvärlden och rapporter 
från statliga myndigheter. Genom att läsa rapporter med både ett akademiskt per-
spektiv och ett myndighetsperspektiv vill jag nå en större bredd på min litteraturstu-
die. Urvalet har grundat sig på mina syften och frågeställningar, jag har aktivt sökt 
efter rapporter som behandlat kopplingen mellan översiktsplanering och regional 
planering. Vidare har jag valt att begränsa mig till ett svenskt perspektiv och särskilt 
läst rapporter som behandlar Stockholmsregionen, eftersom min studie undersöker 
Stockholm.
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3 Deltagande, makt och regionens 
roll i planeringen

I det här kapitlet kommer jag presentera det teoretiska ramverk som jag kommer 
att använda som grund för min analys. Teorierna och begreppen som presenteras i 
detta kapitel har varit utgångspunkter för hur jag tagit mig an min fallstudie och hur 
jag läst mitt forskningsmaterial. 

Jag kommer genom ett avstamp i planeringshistorien presentera olika teo-
rier om deltagande och demokrati i planeringen, men också gå igenom idéer om 
hur berättandet fungerar som ett politiskt verktyg och maktmedel. Sedan följer en 
diskussion om forskningen kring regionens status och funktion inom planeringen. 

3.1 Deltagande och demokrati i planeringen

Planering och planeringsteori är normativa aktiviteter, där frågor om vad som är ett 
gott samhälle och hur man kan realisera det goda står i fokus. Det betyder också att 
det inte finns några färdiga, objektiva svar på de frågor om samhällets utveckling 
som ställs i den regionala planeringen. Planeringen blir då en politisk verksamhet, 
där invånare, beslutsfattare, företagare och andra som påverkas av planeringen inte 
nödvändigtvis har liknande uppfattningar om vad som är en god utveckling av sta-
den, och där det inte heller är självklart att någon av parterna har ”rätt”. I det här 
kapitlet diskuteras synen på vad som är viktigt i en demokratisk planeringsprocess 
och vad som behövs för att planeringen ska vara demokratisk och rättvis. 

Planeringsteorin i ett historiskt perspektiv 

Det här kapitlet kommer jag att inleda med att diskutera hur synen på planering 
förändrats under de senaste 60-70 åren, med syfte att leda fram till hur vi ser på 
planeringen och vilka planeringsideal som råder idag. Våra nutida planideal är na-
turligtvis inte formade i ett vakuum utan formade och präglade av den historiska 
utvecklingen. En del av de idéer och ideal som tidigare varit ledande har idag kastats 
på sophögen, medan andra gamla tankegångar fortfarande är aktuella.

I sin bok om planeringsteorin under andra hälften av 1900-talet beskriver 
Taylor (1998) utvecklingen i termer av olika skeden eller paradigm, där nya plane-
ringsideal skapats som en reaktion på de tidigare. Taylor ser två stora skiften eller 
omdaningar mellan dessa paradigm, där synen på vad en planerare är och vad hon 
bör göra förändrats.

Det första skiftet var det mellan synen på planeraren som designer och pla-
neraren som en social vetenskapsman (Taylor, 1998). Under efterkrigstiden sågs 
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fortfarande samhällsplaneraren som en arkitekt eller designer, vars uppgift var att 
formge den fysiska stadsmiljön. Planerarens verktyg var penna och papper och re-
sultatet av planerarens arbete var en ritning, en färdig plan över hur den färdigbygg-
da staden skulle komma att se ut. Dessa planeringsideal kom tidigt att kritiseras, 
vilket ledde till det första paradigmskiftet. Kritikerna påpekade bland annat att man 
tog för lite hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer och att samhällsplanering är 
mer än bara att rita en plankarta av den ”färdiga” staden. Dessa kritiker såg istället 
att planeringen är en pågående process, att staden är ett komplext system och att 
samhällsplaneringen också består av sociala och ekonomiska åtaganden. 

Skiftet mellan två de paradigmen innebar dock inte en total förändring av pla-
neringsideal. Både paradigmet om planeraren som designer och tanken om plane-
raren som en vetenskapsman delade synen på samhällsplaneringen som en uppgift 
för experter och viljan att bygga nya städer och stadsdelar (Taylor, 1998). Det går att 
säga att båda paradigm var födda ur samma modernistiska värderingar; rationalitet, 
vetenskaplighet, positivism och framtidsoptimism. 

Kritiken av de modernistiska idealen uppstod på många håll, inte bara inom 
planeringsteorin. Enligt kritikerna var modernisternas tro på den rationella och ve-
tenskapliga planeringen en önskedröm. I själva verket är planering, liksom andra 
myndighetsverksamheter, en verksamhet som är styrd av värderingar och politiska 
beslut, och det existerar inte någon konsensus om vad som är ett gott samhälle 
(Taylor, 1998; Healey, 1997). Planeraren är inte heller någon social vetenskapsman 
som kan mäta sig till det bästa resultatet, Även planerare har värderingar som for-
mar deras syn på vad som är en god stadsutveckling (Healey, 1997). 

Brottet med de modernistiska tankegångarna sammanfaller med det som 
Taylor (1998) kallar för det andra paradigmskiftet; från planeraren som teknisk ex-
pert till planeraren som kommunikatör. Insikten om att samhällsplanering och sam-
hällsbyggande inte är en teknisk vetenskap utan en aktivitet som påverkas av män-
niskors värderingar skapade nya utmaningar för de som arbetar med planering, det 
ledde bland annat till ökat krav på medborgardeltagande och konsultation. Dessa 
insikter innebar också ett ifrågasättande av planerarens roll. Om det inte finns nå-
gon objektivt god planering utan mest en massa olika tyckande, intressenter med 
olika behov och politiska viljor, vad är då planerarens roll? Taylor (1998) menar att 
samhällsplanerarens uppgift istället blivit att vara den som identifierar aktörer och 
intressenter, kommunicerar och medlar med dem i syfte att nå resultat. 

Det deltagande planeringsidealet

I den här studien har jag valt att använda mig av begreppen deliberativ, kollaborativ, 
deltagande och kommunikativ som synonymer när jag talar om teorier om delta-
gande i planeringen.

Man kan säga att de planeringsideal vi lever med idag på många sätt är for-
made som en reaktion på hur vi sett på planeringen tidigare, och att synen på vad en 
planerare bör ägna sig åt förändrats på grund av erfarenheter av tidigare planerings-
paradigm. Healey (1997) menar att vi vänt oss från de rationella planeringsidealen 
dels på grund av kritiken av de modernistiska idealen men också på grund av att 
samhället förändrats. Enligt Healey (1997) är den nutida staden inte längre befolkad 
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av en homogen samling invånare med ungefär samma intressen och framtidsdröm-
mar, utan en ganska disparat skara med olika kulturer, förutsättningar och intres-
sen. Möjligheterna för att en planerare ska kunna agera som en expert och veta vad 
som är bäst för folket är alltså mindre än på länge. Planeringen riskerar då att bli en 
arena för konflikter, där grupper med olika intressen ”kämpar” om vem som ska få 
förverkliga sina idéer (Booher och Innes, 2004). 

Istället anser förespråkare för det kollaborativa och deltagande planeringside-
alet att planeringsprocessen ska vara pluralistisk och inkluderande och där målet är 
att få deltagarna att mötas, diskutera och nå ett gemensamt beslut om vad som ska 
göras (Healey, 1997; Booher och Innes, 2004). I en stadsplanering där medborgare 
och andra aktörer som påverkas av en eventuell utveckling erbjuds att delta i proces-
sen öppnar man för en mer rättvis planering som är förankrad hos invånarna. Dess-
utom kan besluten bli bättre genom att lokala kunskaper om området lyfts fram och 
beslutsfattarna får reda på vad allmänheten tycker (Booher och Innes, 2004).

Enligt deliberativa planeringsteoretiker är dock vinsterna med deltagande pla-
neringen större än så. De menar att målet med en kollaborativ planeringsprocess är 
att genom dialog nå konsensus, för att skapa en större förståelse mellan människor 
och därmed större kunskaper om varandras situationer (Healey, 1997; Taylor, 1998; 
Booher och Inner, 2004). Teorierna bygger på Habermas idéer om kommunika-
tiva handlingar (Tewdwr-Jones och Allmendinger, 1998), som säger att språket och 
dialogen är centralt för hur vi skapar vår verklighet, identitet och kunskap om om-
världen. Genom att mötas, ha en dialog och nå konsensus byggs socialt och intel-
lektuellt kapital upp och kunskap skapas. 

Healey (1997) argumenterar för att det samhälle vi lever i idag är så komplext 
och diversifierat att vi behöver tänka om för att nå upp till våra demokratiska mål, 
och detta gäller även planeringen. Planeringen måste ha sin utgångspunkt i det hon 
kallar för en inkluderande argumentation, där kollaboration och konsensusbyggan-
de är centrala begrepp. Genom att bygga konsensus mellan olika intressenter och 
aktörer i en planprocess når man inte bara förståelse för parternas olika situationer, 
man skapar också nya lösningar på problem och konfliktområden. Dessutom har 
den deltagande planeringen förmågan att bryta sönder traditionella maktrelationer 
och skapa nya nätverk (Healey 1997).

En mer nyanserad bild av deltagande

Förespråkarna för det deliberativa planeringsidealet står inte oemotsagda. Kritik har 
riktats mot flera delar av den kommunikativa planeringen och hur de deliberativa 
planerarna använder sig av sina teorier. Mitt syfte med att lyfta fram kritiken är inte 
att skjuta de deltagande planeringsteorierna i sank utan att ge en mer nyanserad bild 
av för- och nackdelar med dessa planeringsideal. Jag kommer lyfta fram tre saker; 1) 
konsensus, 2) planerarens roll och 3) makten över planeringen. 

När det gäller problemen med konsensus påpekar Connelly och Richardson 
(2004) att förespråkarna för konsensusbyggande ofta utgår från en idealsituation där 
planprocessen präglas av öppenhet, fritt deltagande och icke-tvång och där besluts-
vägarna är genomskinliga. I praktiken finns det dock komplikationer med sökandet 
efter konsensus. Planering är en komplex beslutssituation där det finns en mängd 
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olika aktörer, ofta med vitt skilda åsikter och intressen, vilket gör att ett konsensus-
byggande kan bli ineffektivt och ojämlikt. I värsta fall lyckas man bara nå konsensus 
kring ett beslut som är innehållsfattigt och som inte leder till några resultat, och 
även i bästa fall kan det vara omöjligt att nå alla aktörer eller ta upp alla frågor som 
är relevanta. Det Habermasiska idealet om en oförstörd kommunikation mellan 
människor stämmer sällan med verklighetens maktspel och aktörers sökande efter 
vinning (Tewdwr-Jones och Allmendinger, 1998). Strävan att nå konsensus kan leda 
till att deltagare hellre håller tyst än delar med sig av en motsträvig åsikt. Ett annat 
problem med konsensus hämtar jag från Flyvbjerg (2002) och Watson (2003) som 
båda skriver om skillnader i aktörers rationalitet. De menar att konsensus kan vara 
mycket svårt att nå eftersom det ibland är större skillnader mellan de deltagande 
aktörerna än vad man kanske skulle kunna tro. Det är inte bara skillnader i kultur 
och intressen mellan olika grupper, de har skilda rationaliteter, vilket betyder att 
aktörerna har svårt att förstå varandras bevekelsegrunder. Konsensus blir då mycket 
svårt att nå.

Planerarens roll i den kollaborativa planeringen är oklar enligt Tewdwr-Jones 
och Allmendinger (1998). De menar att planeraren har en speciell position som 
expert, sammankallare av aktörer och som skapare av en arena för deliberation, 
vilket gör det svårt för planeraren att delta i dialogen på samma villkor som övriga 
aktörer. Kan planeraren dela med sig av sina åsikter, erfarenheter och kunskaper i 
en deliberativ process eller skapar det en ojämlik maktsituation?

Flera författare (Flyvbjerg, 2002; Tewdwr-Jones och Allmendinger, 1998) har 
påpekat att deliberativa teorier ofta är dåliga på att hantera frågor om makt i plane-
ringen. Man tar konsensusbyggandet och Habermas rena dialog för given och mis-
sar att makt skapar asymmetriska relationer mellan aktörerna i en planeringsprocess 
och att maktrelationerna påverkar planprocessen på flera olika sätt. Deliberativa 
teoretiker (Healey, 1997; Innes och Booher, 2004) säger att deliberationen skapar 
kunskap och makt, men Flyvbjerg (2002) lyfter fram att deltagare med mycket makt 
kan manipulera planeringen genom att till exempelvis påverka beslutsfattarna bak-
om lykta dörrar eller använda sig av massmedia. De som har makt över planeringen 
behöver inte ta hänsyn till kunskapen som byggs upp i planprocessen, de kan ge-
nomföra sin agenda ändå. Enligt Connelly och Richardson (2004) är det viktigt att 
tänka på att även planerare och myndigheter har mycket makt i sin roll som pro-
cesstartare och agendasättare. Även i en planprocess med mycket deltagande och 
medborgarinflytande är det planerarna om definierar arenan inom vilken deltagarna 
möts och för dialog. 
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3.2 Berättelsens betydelse

En översikts- eller regionplan är kanske inte är kanske inte det första man tänker på 
när ordet berättelse kommer på tal, men en plan eller en planprocess kan på många 
sätt beskrivas som just en berättelse. En plan har ofta en handling, olika karaktärer 
och miljöer, en speciell språkrytm och den berättar om konflikter och möjligheter, 
precis som en bok eller en film (Throgmorton, 2003). Det kan därför vara fruktbart 
att studera meningen och innehållet i de berättelser som ett plandokument innehål-
ler. Genom att använda sig av narrativanalys och andra metoder från det litteratur-
vetenskapliga fältet går det att studera de berättelser som berättas i ett plandoku-
ment (Eckstein, 2003; Throgmorton, 2003). Vilka narrativ finns? Vilka röster hörs? 
Vem är läsaren och hur uppfattas berättelsen av denna läsare? Vilka konkurrerande 
berättelser finns? 

Enligt Throgmorton (2003) är förståelse för berättelsens betydelse väsentlig 
för en planerare, men också för planeringsteorin. Han menar att planeraren för 
fram en berättelse om vad planen vill göra, och ett av målen är att övertyga läsaren 
om att detta narrativ är det ”rätta”. En plan är ett sätt att forma verkligheten och 
inte bara en uppvisning av objektiva fakta. Dessutom, påpekar Eckstein (2003), får 
en planerare ständigt höra olika berättelser som de måste ta ställning till i sitt arbete, 
vilket gör förståelsen för narrativ i planeringen ännu viktigare.

Eckstein (2003) använder sig av en tredelad strukturering av berättandet i 
sin diskussion om varför det är viktigt att förstå berättelsens roll och funktioner i 
planeringen.

Den första delen handlar om berättaren. Om läsaren vet vem berättaren är 
och förstår berättarens roll i narrativet, byggs förtroende upp mellan avsändare och 
mottagare. Planerarens funktion som berättare är ofta osynlig i ett plandokument, 
men har ändå stor betydelse för planens framtoning. Synen på planeraren som be-
rättare är enligt Throgmorton (2003) och Eckstein (2003) ofta att han eller hon 
är en neutral uttolkare av fakta och andra aktörers berättelser, men i själva verket 
framför även planeraren en historia och väljer hur han eller hon presenterar resul-
tatet av planprocessen vilket naturligtvis påverkar hur plandokumentet kommer se 
ut och tas emot.

Berättelser är den andra delen i Ecksteins (2003) struktur. Hon lyfter fram att 
en plan alltid innehåller någon form av narrativ, även om det inte är planens mål, 
berättelsen är ett sätt bringa ordning och struktur till den komplexa verklighet som 
planen försöker beskriva. Med analysbegrepp från narrativanalysen menar Eckstein 
(2003) att man kan skapa en större förståelse för planen och vad den vill berätta. 
Det handlar exempelvis om hur ofta man återkommer till vissa begrepp och ämnen 
i sin berättelse och hur länga man uppehåller sig kring dessa begrepp. Andra ana-
lysnivåer handlar om var berättelsen utspelar sig och hur berättelsen förhåller sig 
tid och rum. Berättelsens skala är också viktigt, rör sig narrativet på en mikro- eller 
en makronivå?

Den tredje delen rör berättandets mottagare, läsarna och publiken. Att försö-
ka identifiera sin publik och veta vem man vänder sig till är viktigt för att berättelsen 
ska nå förväntat resultat, men det är en komplicerad uppgift. Plandokument skrivs 
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ofta med en tänkt läsare som mottagare, men för att en plan ska leda till handling 
behöver planen skapa ett handlingsutrymme, och då måste ”rätt” läsare känna sig 
inbjudna och delaktiga i detta handlingsutrymme. 

3.3 Nyregionalism och kritisk regionalism

Regionen som begrepp och koncept har fått allt större utrymme både inom veten-
skapen och i politiken. I exempelvis diskussionen om globaliseringen och utveck-
lingen av världsekonomin lyfts regionen ofta fram som en allt viktigare arena för 
utveckling och makt (Hudson, 2005). Förespråkare för regionens betydelse lyfter 
ofta fram regionens roll i den nutida globala ekonomin, där storstadsregioner, sna-
rare än länder, konkurrerar med varandra om att locka företag och arbetskraft och 
därmed ekonomisk utveckling. Enligt Bristow har idéerna om regioners konkur-
rens med varandra rent av utvecklats till en hegemoni inom både planeringsteorin 
och i planeringspratiken, där ”the ultimate objective for all regional development 
policy-makers and practitioners has become the creation of  economic advantage 
through superior productivity performance, or the attraction of  new firms and 
labour” (Bristow, 2010, s. 153).

Idén om regionens betydelse och konkurrensen mellan regioner kombineras 
ofta med tankar om nationalstatens försvagade politiska och ekonomiska makt och 
brukar kallas för nyregionalism (Fernández, 2000). Planeringsteoretiker och -prak-
tiker använder ofta globaliseringen och den ökande regionala konkurrensen som 
argument för att regionalt perspektiv också blir allt viktigare i planeringen och att 
strategisk planering på regional nivå får större betydelse. Två svenska exempel, som 
jag kommer återkomma till i senare kapitel, är begreppet ”den nya verkligheten” 
(Engström et al, 2009, s. 9) och ledordet för RUFS 2010, ”Stockholmsregionen ska 
bli Europas mest attraktiva storstadsregion” (Regionplanekontoret, 2010, s. 11).

Det finns ett flertal forskare och teoretiker som är kritiska till den nya regio-
nalismen. De menar att man fokuserar för mycket på konkurrenskraft och andra 
ekonomiska faktorer vilket leder till att man missar andra viktiga värden. Jag kom-
mer här lyfta fram tre områden där den nya regionalismen kritiserats.

En första kritik kommer från Bristow (2010), som menar att nyregionalister 
är allt för ensidigt inriktade på ekonomisk tillväxt och därför missar den ständigt 
växande frågan om hållbarhet och resiliens, alltså samhällets förmåga att klara av 
förändringar och störningar. Enligt Bristow (2010) behövs en helhetssyn på re-
gional utveckling, som tar hänsyn till regionens platsbundenhet och sammanhang, 
för att en region ska kunna bli hållbar och motståndskraftig mot ekonomiska och 
ekologiska chocker. 

Det andra området handlar om jämlikhet och rättvisa. Christopherson och 
Clark (2009) menar att nyregionala teorier fokuserar på ekonomisk tillväxt, men 
saknar ett jämlikhetsperspektiv. Enligt dem räcker det inte med att se till att regio-
nen står sig i den globala konkurrensen, det måste också finnas en vilja och ambi-
tion att se till att livet blir bättre för de som har det sämst. Christopherson och Clark 
(2009) förespråkar istället en modell de kallar för progressiv regionalism, där målet 
för den regionala planeringen inte är ekonomisk tillväxt genom att konkurrera om 
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arbetskraft och innovativa företag utan en hållbar utveckling och att skapa en god 
livskvalitet.

I det sista området står demokrati, deltagande och makt i fokus. Purcell (2007) 
menar att det ökade intresset för regional tillväxt och konkurrenskraft måste följas 
av en ökad diskussion om demokrati och vad som händer med demokratin om 
makten flyttas från en lokal eller statlig nivå till en regional nivå. Ett ökat regionalt 
självbestämmande gör att makten hamnar på olika nivåer, där medborgaren riskerar 
att hamna i kläm. Hudson (2005) och Purcell (2007) lyfter fram frågan om vem som 
får makten att representera regionen och tala i regionens namn. Om det regionala 
självbestämmandet främst har ekonomiska incitament får ekonomiska intressen 
mest att säga till om, vilket kan få negativa effekter för demokratin och deltagandet. 
Kommer ökat regionalt självstyre självklart leda till ökad konkurrenskraft för regio-
nen? Hudson (2005) påpekar att alla regioner inte har samma förutsättningar för 
tillväxt. För mer perifera regioner leder ökat självstyre kanske bara till att de själva 
får skulden för sin utsatta situation? 

Gemensamt både för nyregionalistiska förespråkare och de som kritiserar 
strävan efter ekonomisk konkurrens mellan regioner är idén om att behovet av regi-
onal planering är stort. Nyregionalister pekar bland annat på behovet av samarbete 
kring infrastruktursatsningar och gemensamma arbetsmarknader inom regionen, 
medan kritiker påpekat att regioner måste ta gemensamma grepp om frågor som 
hållbarhet och jämlikhet mellan olika delar av regionen.





Vem äger den strategiska planeringen?

17

4 Om regional planering

Det här kapitlet innehåller en kort presentation om den regionala planeringen i 
Sverige, de aktörer som är delaktiga i regionplaneringen och en redogörelse för 
planeringssituationen i Stockholmsregionen. Dessutom går jag igenom delar av den 
forskning som gjorts på den svenska regionplaneringen och relationen mellan den 
regionala och kommunala planeringen. Syftet med kapitlet är dels att ge en bak-
grund till området och dels att visa vad som är skrivet om ämnet för att på så sätt 
ge syftet med min studie ett sammanhang.

4.1 Vad är regional planering?

Sveriges kommuner har idag det huvudsakliga ansvaret för den fysiska planeringen, 
vilket regleras i Plan- och bygglagens första kapitel (SFS 1987:10). Det finns dock 
många planeringsfrågor som sträcker sig utanför kommunernas gränser. Utveck-
lingen i samhället, med bland annat en ökande globalisering, ett stigande intresse 
för hållbar utveckling och allt mer pendling mellan olika kommuner har lett till ett 
växande behov av mellankommunala samarbeten och regional planering. Sveriges 
medlemskap i EU har dessutom medfört ytterligare fokus på regionen som platt-
form för olika politiska handlingsprogram (NUTEK, 2007). 

 I det här kapitlet kommer jag att kort beskriva vad regional planering kan 
vara och hur det fungerar i Sverige. Jag ska dessutom presentera hur den regionala 
planeringen fungerar och har fungerat i Stockholmsregionen. Syftet är att ge en 
bakgrund till ämnet, presentera de aktörer som deltar i den regionala planeringen.

Man kan säga att den svenska regionala planeringen består av två olika delar, 
regional utvecklingsplanering och fysisk regionplanering. Dessa båda delar styrs av olika la-
gar och handhas av olika regionala och statliga myndigheter. 

Regional utvecklingsplanering

Den regionala utvecklingsplaneringen styrs av en egen lag, Förordningen om regio-
nalt tillväxtarbete (SFS 2007:713). Enligt förordningen innebär regionalt tillväxtar-
bete ”insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling” (ibid, 2§). 

Lagen säger vidare att varje län måste ha ett regionalt utvecklingsprogram, 
RUP. Ett RUP är ett strategiskt dokument som sträcker sig över olika politikområ-
den och som ska skapa en sammanhållande bild av länets utveckling, med särskild 
fokus på hållbar utveckling (Tillväxtverket, 2009). Syftet med de regionala utveck-
lingsprogrammen är att föra samman olika planeringsprocesser inom ett län, stärka 
samarbetet mellan aktörer på olika nivåer och att förstärka regeringens regionala 
tillväxtpolitik med ett ökat fokus på ekologisk och social hållbarhet (ibid).



Om regional planering

18

Innehållet i ett RUP är bestämt i Förordningen om regionalt tillväxtarbete 
(SFS 2007:713, 9§), som berättar att ”i det regionala utvecklingsprogrammet ska 
mål, inriktningar och prioriteringar i arbetet anges. Programmet ska innehålla en 
plan för uppföljning och utvärdering.” 

Ett flertal olika aktörer är inblandade i arbetet med regionala utvecklings-
program. Länsstyrelserna i respektive län har en viktig roll. De är i många län an-
svariga för att ta fram ett RUP och i de län där andra samverkansorgan tagit fram 
utvecklingsprogrammen deltar Länsstyrelsen aktivt i processen bland annat genom 
att samordna de statliga myndigheterna (Länsstyrelserna, 2011). Kommunerna är en 
central aktör i RUP-processen. Enligt förordningen (SFS 2007:713) ska ett RUP 
utarbetas tillsammans med kommuner och landsting. Lagen kräver också att kom-
munerna ska delta i arbetet med att genomföra innehållet i planen. Vidare säger 
lagen att andra aktörer som näringsliv och organisationer bör delta i planprocessen. 
Förordningen säger dock inget om enskilda medborgares roll i RUP-processen.

Tillväxtverket är en statlig myndighet som arbetar för att utveckla konkur-
renskraft och tillväxt i hela landet (Tillväxtverket, 2011). De har på uppdrag av 
regeringen uppgiften att kontinuerligt granska och följa upp hur arbetet med de 
regionala utvecklingsplanerna fungerar (Tillväxtverket, 2009). Boverket är en annan 
statlig myndighet som utifrån sitt fokusområde på den fysiska planeringen granskat 
RUParna och processen kring dem (Boverket, 2010). I ett kommande avsnitt gran-
skas några av de rapporter om RUP-processen som Tillväxtverket och Boverket 
presenterat.

Regionplanering

Regionplanering kan också vara regional fysisk planering och är då reglerat i Plan- 
och bygglagens 7 kapitel (SFS 1987:10). Det finns inget krav på att en region måste 
ha en regionplan, och idag är det bara Västra Götaland och Stockholm som har en 
sådan. En regionplan skapas genom att regeringen utser ett regionplaneorgan som 
då blir ansvarigt för att ta fram en plan. Syftet med en regionplan är enligt PBL att 
”tjäna till ledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestäm-
melser. Planen kan, i den mån det har betydelse för regionen, ange grunddragen 
för användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för lokalisering av 
bebyggelse och anläggningar” (SFS 1987:10, 4§).

Regionplaneorganet ska förutom att ta fram en regionplan även bevaka regionala 
frågor i den kommunala planeringen. Eftersom en regionplan lyder under plan- 
och bygglagen gäller reglerna för deltagande, såsom samråd och utställning även 
för regionplanen. Det betyder att medborgare i regionen har en möjlighet att delta i 
planprocessen i någon utsträckning. Huruvida detta fungerar i praktiken är dock en 
annan fråga som lämnas större utrymme på annat håll i denna uppsats. Kommunerna 
i regionen är en viktig aktör i planprocessen, kommunala tjänstemän och politiker 
deltar ofta aktivt i arbetet för att ta fram en regionplan. Boverket och länsstyrelserna 
inom en region har enligt PBL (SFS 1987:10) uppgiften att delta i processen och 
granska regionplanen.
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Stockholmsregionen

I Stockholms län har man valt en annorlunda väg än övriga län i Sverige. Jag nämn-
de tidigare att Stockholm är ett av två län som har en egen regionplan. Denna 
regionplan fungerar dessutom som en regional utvecklingsplan. Det kombinerade 
regionala plandokumentet kallas RUFS, Regional Utvecklingsplan För Stockholm. 
Regeringen har utsett Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting som regi-
onplaneorgan, och det är också regionplanekontoret som ansvarar för RUFS. 

Den första gången landstinget och länsstyrelsen samarbetade på detta vis var 
i samband med den tidigare regionala utvecklingsplanen, RUFS 2001. Den planen 
togs dock huvudsakligen fram av landstinget och man beslutade i efterhand att 
RUFS 2001 även skulle gälla som RUP (NUTEK, 2007). Utifrån erfarenheterna 
med RUFS 2001 inleddes år 2006 arbetet med en ny gemensam utvecklings- och 
regionplan, denna gång med ett mer utvecklat samarbete mellan regionplanekonto-
ret och länsstyrelsen. En viktig utgångspunkt för arbetet med det som kom att bli 
RUFS 2010 var samverkan och deltagande. Regionplanekontoret bjöd tidigt in en 
rad olika aktörer från Stockholms kommuner, kringliggande län för att delta i plan-
processen, som utgick från tre dialogomgångar där man utvecklade planens visioner 
och strategier (Hansen och Hårsman, 2009). Syftet med det aktiva deltagandet och 
dialogformen är att skapa en bred förankring för innehållet i RUFSen och därmed 
förbättra förutsättningarna för att kunna genomföra planen. 

Anledningen till att man gjort en gemensam plan är enligt NUTEK (2007) att 
få ett samlat dokument som ger en helhetsbild över utvecklingen i länet. Ett sådant 
dokument blir tydligare och dessutom förenklas processen och det blir också lättare 
för olika aktörer att delta då man får en planeringsprocess istället för två. 

Den gemensamma planprocessen ställer nya krav på samarbete mellan lands-
tinget och länsstyrelsen. Regionplanekontoret har haft huvudansvaret för proces-
sen, medan länsstyrelsen ska delta aktivt. Hansen och Hårsman (2009) har dock 
uppmärksammat att samarbetet inte har fungerat optimalt, de olika rollerna för 
respektive myndighet har varit lite oklar och flera av deltagarna i processen har tyckt 
att den andra parten kunde varit bättre.

RUFS 2010s speciella roll som plandokument har varit särskilt intressant 
utifrån syftet med denna studie vilket gör Stockholms regionala planering till ett 
utmärkt fall att studera närmare. Resultatet av fallstudien kommer att presenteras i 
nästa kapitel.

4.2 Vad har sagts om den regionala planeringen?

Genom att gå igenom ett antal av de rapporter och utvärderingar som gjorts både 
på myndigheter och inom den akademiska världen kan man få en bild av hur den 
regionala planeringen fungerat i praktiken och vilka brister som finns. Bland an-
nat har myndigheterna Boverket och Tillväxtverket (f.d. NUTEK) publicerat ett 
flertal rapporter vardera som behandlar regional planering, utifrån de respektive 
myndigheternas perspektiv och samhällsuppdrag. Syftet med min genomgång av 
rapporterna är att få en samlad bild av forskningsläget i ämnet. Jag får då dels en 
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kritisk överblick över arbetet med regional planering och dels en uppfattning om 
vilka frågor man ställt och inte ställt när man granskat den regionala planeringen. 

ÖP – RUP, från svag länk till plattform för utvecklingskraft

Denna rapport från 2009 ingår i forskningsprogrammet Stadsregioner och utveck-
lingskraft (STOUT) och har tagits fram av KTH-forskarna Engström, Fredriksson 
och Hult. Bakgrunden till rapporten är att Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
gett KTH i uppdrag att granska hur samspelet mellan regionala översiktsplaner 
och kommunala översiktsplaner fungerar och hur det kan utvecklas. Man har frå-
gat sig ”hur ser samarbetsformerna ut mellan kommunal och regional nivå? Går 
det att utläsa några gemensamma framgångsfaktorer?” (Engström et al, 2009, s. 5). 
Rapporten är formulerad som en fallstudie, där man analyserat fyra olika regionala 
utvecklingsplaner (RUP) och åtta översiktsplaner (ÖP), för att se hur man i dessa 
regioner och kommuner hanterar frågeställningarna ovan. Genom de utvalda fallen 
vill man ”lyfta fram goda och intressanta exempel av utvecklingsstrategier” (ibid, s. 
7). De RUPar som studerats är Gävleborgs, Skånes, Stockholms och Västerbottens.

Förutom fallen innehåller rapporten också en bakgrund där man bland annat 
diskuterar behovet av regional planering. Här diskuterar man ett antal förändringar 
i samhället, såsom globalisering, konkurrens mellan regioner, regionförstoring och 
hållbar utveckling. I rapporten har man valt det sammanfattande begreppet den nya 
verkligheten (ibid) för dessa förändringar. Syftet med begreppet är att lyfta fram nya 
utmaningar för planeringen, som på ett eller annat sätt behöver hanteras på en 
regional eller mellankommunal nivå. Dessa nya utmaningar innebär också att sam-
verkan mellan kommuner och regioner behöver stärkas (ibid). 

Rapporten går vidare med en genomgång av de olika fallen i länsvis indelning. 
Denna del av rapporten innehåller också en diskussion om egenskaperna hos RUP 
respektive ÖP som plandokument; vad kan och ska dokumenten innehålla och hur 
förhåller de sig till varandra och andra plandokument?

Nästa del av rapporten analyserar likheter/skillnader mellan RUP och ÖP uti-
från ett antal teman. De olika temana är tillväxt/befolkningsmål, livsmiljö/boende, 
infrastruktur/regionförstoring, näringsliv/sysselsättning och image/profilfråga och 
man har gått igenom hur varje ÖP och RUP hanterat dessa teman. Utifrån denna 
genomgång gör författarna sedan en mer generell genomgång om hur regionerna/
kommunerna förhåller sig till dessa teman. Jag kommer här visa på en slutsats som 
är särskilt intressant för syftet med min uppsats, jag vill framförallt lyfta fram detal-
jer som kan peka på maktrelationen mellan regionen och kommunen, vem som har 
tolkningsföreträdet och vem som bestämmer vilken riktning utvecklingen kan ta. 
Engström et al (2009) visar att kommunernas befolkningsmål ibland skiljer sig från 
regionens. Om en kommunal ÖP strävar efter fler invånare än vad RUPen planerar 
för området, vem får sista ordet, och vad betyder det för relationen mellan aktö-
rerna? Det finns i rapporten fler exempel på hur kommuner känt sig överkörda av 
det regionala planeringsorganet. Engström et al (2009) visar på att man ofta är dålig 
på att hantera denna typ av konflikter i plandokumenten.

I de avslutande kapitlen diskuterar författarna vad som behövs för fram-
gångsrika samarbeten mellan kommunal och regional nivå och hur man kan skapa 
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handlingskraft för den regionala planeringen. Här lyfter man bland annat fram be-
hovet av samverkan även i planprocesserna, vikten av ett kommunalt perspektiv 
samt lokal och regional förankring. Just förankringen är särskilt viktig för att skapa 
ett handlingsutrymme, planerna måste vara förankrade på flera nivåer för att det 
ska gå att genomföra så mycket som möjligt av innehållet i planen. Man talar då 
om förankring hos medborgarna, hos tjänstemän, politiker men också näringslivet. 
Engström et al (2009) lyfter särskilt fram behovet av delaktighet i processen som en 
central del för att öka handlingsgraden. När det gäller medborgardeltagandet pekar 
författarna på att RUParna och den regionala planeringen sällan är känd hos en 
bredare allmänhet och att det finns få möjligheter för medborgarna att delta i RUP-
processen. Detta till skillnad från en ÖP som enligt lagen måste genomgå samråd 
och utställning (ibid). Undantaget är Stockholms RUFS, eftersom denna RUP också 
är en regionplan. En lösning som författarna ser är att det regionala perspektivet får 
mer utrymme i översiktsplanerna (ibid). 

Engström et al (2009) uppmärksammar även hur formen på plandokumenten 
kan vara ett hinder. Man menar att regionala översiktsplaner ofta är allt för över-
gripande och vagt formulerade för att säga något som man kan använda konkret i 
genomförandeprocessen.

Författarnas slutsatser utifrån rapporten är dels att behovet av samverkan på 
lokal/regional nivå har ökat på grund av ”den nya verkligheten”, och dels att denna 
samverkan behöver vara stark åt båda hållen, det vill säga att översiktsplaner har ett 
regionalt perspektiv och RUPar har ett lokalt perspektiv. Eller med författarnas ord:

Summerar vi dessa olika resonemang kan vi dra slutsatsen att en fokuserad utveck-
lingsstrategi för en funktionell region bygger på:
lokalt viktiga frågor satta i sitt regionala sammanhang och
prioriterade utifrån regional nytta, som
grund för hållbar utveckling byggd på de specifika näringslivsförutsättningar som ges 
av kommunala och regionala förutsättningar, som i sin tur
är starkt kopplade till regionens förutsättningar och rumsliga egenskaper. (Engström 
et al, 2009, s. 97)

På god väg? Regional samverkan i processen för RUFS 2010

På god väg? är en forskningsrapport som gjorts av Hansen och Hårsman på upp-
drag av Tillväxtverket. Uppdraget har bestått i att granska processen med att ta fram 
en ny regional utvecklingsplan för Stockholm. Författarna säger att ”i uppdraget 
ingick att undersöka hur väl planeringsprocessen hanterar förhållandet mellan å ena 
sidan mål och strategier och å andra sidan fysisk planering för ökad tillgänglighet” 
(Hansen och Hårsman, 2009, s. 7). Syftet har också varit att utifrån forskningen ta 
fram råd för hur politiken kan bli bättre på att gynna regional utveckling, framför 
allt i storstadsregionerna. 

Hansen och Hårsman (2009) har alltså följt processen kring RUFS 2010, ge-
nom deltagande observation på seminarier och möten och genom intervjuer med 
deltagare i RUFS-processen. Deltagarna i det här fallet har varit ”regionala och 
kommunala tjänstemän och politiker, representanter för viktiga trafikaktörer (Ban-
verket, Vägverket och AB Storstockholms Lokaltrafik), representanter för en aktör 
med stor kontaktyta gentemot regioner och kommuner (Mälardalsrådet), samt di-
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verse representanter från Regionplanekontoret” (ibid, s20). Rapporten inleds med 
en genomgång av teoretiska utgångspunkter, fortsätter sedan med en sammanställ-
ning av de intervjuer som gjorts och en diskussion utifrån dessa intervjuer. Man 
avslutar med en diskussion om vilka rekommendationer som författarna vill göra 
utifrån forskningsrapporten.

Författarna har utgått från ett nationalekonomiskt perspektiv när det gäller 
teori och analysmetoder. I teoriavsnittet beskrivs ett spelteoretiskt perspektiv på 
processen där man funderar på aktörernas roller i planeringsarbetet. Kommer en 
kommuntjänsteman företräda ett egenintresse (det vill säga sin egen kommun) eller 
ett allmänintresse? Hansen och Hårsman (2009) pekar på att planprocessen tjänar 
på att så många som möjligt av deltagarna uppfattar sig som vinnare när det gäller 
egenintressen. En annan begreppsapparat som diskuteras i rapporten är ekono-
misk tillväxt. Hur påverkas den ekonomiska tillväxten i en region av den regionala 
planeringen? Hansen och Hårsman (ibid) tittar särskilt på relationen mellan till-
gänglighet och tillväxt samt hur samverkan mellan aktörerna i en region påverkar 
den ekonomiska tillväxten. När det gäller tillgänglighet lyfter man bland annat fram 
hur investeringar i infrastruktur ökar näringslivets produktivitet. I diskussionen om 
samverkan pratar man om betydelsen av socialt kapital och nätverk, samt om hur 
man kan uppnå stordriftsfördelar genom att samarbeta inom en region. 

I sina teoretiska utgångspunkter lyfter Hansen och Hårsman som hastigast 
upp frågan om den politiska makten vid regionalt samarbete när de konstaterar att 
”den politiska legitimiteten för denna typ av styrning genom samverkan som ju gör 
det nära nog omöjligt för storstadsregionens invånare att veta av vem de ska utkräva 
ansvar” (Hansen och Hårsman, 2009, s. 17). Tyvärr går de inte djupare in på detta 
ämne.

I diskussionen utifrån intervjuerna utgår Hansen och Hårsman (2009) ifrån 
ett brett perspektiv på samverkan kan vara och lyfter fram ett antal olika frågor, 
både på inomregional och mellanregional nivå. De diskuterar bland annat behovet 
av samarbete även med andra län, där slutsatsen är att Regionplanekontoret verkar 
ha lyckats relativt väl med att bjuda in aktörer från omgivande län i RUFS-proces-
sen. När det gäller den inomregionala samverkan lyfter de fram att den dialogin-
riktade processen verkar ha fungerat jämförelsevis väl, där många aktörer känt sig 
delaktiga redan från ett tidigt stadium. Intressant är att flera intervjupersoner upp-
fattar att regionplanekontoret ofta agerar som kunskapsförmedlare och experter, 
snarare än som jämlik deltagare i dialogen (Hansen och Hårsman, 2009). Det kan 
möjligen ses som en indikation på maktrelationerna inom den regionala planering-
en, där experten Regionplanekontoret sätter agendan och bjuder in kommunerna 
för att ta del av experternas kunskaper. Många av intervjupersonerna menar dock 
att RUFS 2010-processen blivit bättre än tidigare på denna punkt. Just att man har 
blivit inbjuden på ett tidigt stadium har uppfattats som särskilt viktigt för dialogen 
och känslan av delaktighet. 

Hansen och Hårsmans (2009) analys av hur dialog och samverkan fungerat 
i planprocessen utgår som sagt från intervjuer med aktörer som deltagit i RUFS-
processen. Allmänhetens perspektiv på hur planprocessen fungerat lyser med sin 
frånvaro. Utifrån denna forskningsrapport framstår det som att de som deltagit 
i processen varit professionella planerare samt politiker. Huruvida detta varit en 
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nackdel för processen och resultatet framgår inte i rapporten. 
Slutsatserna i forskningsrapporten lyfter fram behovet av samarbete mellan 

länsgränserna, då den funktionella Stockholmsregionen ofta upplevs som större än 
Stockholms län. Hansen och Hårsman tar också upp nyttan med dialog i planpro-
cessen, man pratar särskilt om att dialogen underlättar genomförandet av RUFS 
2010. Detta eftersom deltagandet i processen ”skapat en känsla av ägandeskap av 
den regionala utvecklingsplanen och dess innehåll” (Hansen och Hårsman, 2009, 
s56). En följdfråga som jag vill ställa är om denna känsla av ägandeskap kan breddas 
så att den även omfattar regionens medborgare och om en sådan breddning skulle 
vara önskvärd.

Strategier för regional utveckling – kapplöpning mellan regioner

I sin rapport från 2004 har Boverket granskat dels hur de regionala utvecklingspro-
grammen förhåller sig till den fysiska samhällsplaneringen, och dels hur ett 40-tal 
översiktsplaner från olika delar av Sverige förhåller sig till regionala och mellan-
kommunala frågor. Kortfattat lyder slutsatserna att både utvecklingsprogrammen 
och översiktsplanerna lider av brister. När det gäller utvecklingsprogrammen så 
hänvisar man bland annat till tidigare utförda studier som visar att sambandet mel-
lan regional utvecklingsplanering och fysisk samhällsplanering ofta är svagt, och att 
det behövs större samverkan mellan dessa sektorer. Till exempel borde den regio-
nala planeringen ta större hänsyn till innehållet i de kommunala översiktsplanerna. 
Stockholms län och RUFS är ett av få exempel där det funnits god samverkan mel-
lan sektorer. Rapporten påpekar att detta är särskilt allvarligt för boendefrågor och 
bostadsförsörjning, som i allt större utsträckning blivit regionala angelägenheter 
på grund av bostadsbrist och regionförstoring. Därför borde också den regionala 
utvecklingsplaneringen vara mer aktiv när det gäller den fysiska planeringen och då 
framförallt frågor om bostäder.

I de kommunala översiktsplaner som granskats är läget liknande. En mindre 
del av planerna tar upp mellankommunala och regionala frågor. Med anledning av 
detta efterlyser Boverket dels ökade samarbeten mellan kommuner i planeringsfrå-
gor och dels starkare kopplingar mellan den regionala planeringen och kommuner-
nas översiktsplaner.

Denna rapport skrevs som sagt år 2004 och en hel del har hänt sedan dess. 
I Stockholms län har en ny RUP tillkommit och ett flertal av stockholmskommu-
nerna har översiktsplaner som kommit efter 2004. Betyder det att man tagit större 
hänsyn till de problem som Boverket uppmärksammat eller är området fortfarande 
eftersatt?

Analys av regionala utvecklingsprogram med utgångspunkt i den fysiska samhällsplaneringen

Våren 2007 gjorde Boverket en uppföljning till rapporten ”Strategier för regional 
utveckling”, där man studerade de regionala översiktsplaner som tillkommit sedan 
2004. Syftet var precis som i den tidigare rapporten att undersöka hur de regionala 
översiktsplanerna behandlar frågor om den fysiska samhällsplaneringen. Rapporten 
tar bland annat upp hur bostadsfrågor hanteras i RUParna, hur man använder sig av 
de kommunala översiktsplanerna och hur länen har arbetat med att demokratisera 



Om regional planering

24

planprocessen kring RUP. 
Rapporten visar att de regionala utvecklingsprogrammen fortfarande är då-

liga på att använda sig av de kommunala översiktsplanerna, att mellankommunala 
samarbeten lyser med sin frånvaro och att bostadsfrågor och andra frågor om fysisk 
samhällsplanering fortfarande behandlas bristfälligt. Boverkets slutsatser är i hög 
grad desamma som tidigare, att RUParna måste bli bättre på att ta upp samhällspla-
neringsfrågor och på att använda sig av de kommunala översiktsplanerna på olika 
sätt. 

När det gäller frågor om demokrati och delaktighet verkar dock utvecklingen 
ha gått framåt. Dels påpekar Boverket i sin rapport vikten av breda dialoger och 
delaktighet i planprocessen, och dels verkar ett flertal av länen särskilt behandlat 
frågor om medborgardeltagande i sina RUPar. 

Bra dialog ger bra resultat

Hösten 2008 presenterade Boverket denna rapport, som behandlar kopplingen 
mellan kommunala översiktsplaner och regionala översiktsplaner. I rapporten har 
man studerat ett antal översiktsplaner i sex olika län, för att se hur väl dessa stämmer 
överens med utvecklingsplanerna i respektive län. Fokus ligger på fysiska samhälls-
planeringsfrågor men också på mellankommunal samverkan. Syftet med rapporten 
var att öka kunskapen om hur kommunernas översiktsplaner behandlas i RUParna.

Precis som titeln antyder pekar rapportens slutsatser på vikten av dialog i 
planprocessen. Man konstaterar att överensstämmelsen mellan översiktsplaner och 
RUPar i många fall är låg. De fall där överensstämmelsen var god verkar också vara 
de fall där dialogen och samverkan mellan olika instanser varit omfattande. Detta 
gäller både samverkan mellan kommuner och regioner och mellankommunal sam-
verkan. Rapportens rekommendationer är därför att just dialogen mellan kommu-
ner och län behöver förstärkas och utvecklas.

RUP – Ett metodutvecklingsarbete

2004-2005 genomförde NUTEK, nuvarande Tillväxtverket, ett omfattande arbete 
om regionala utvecklingsprogram och hur de fungerar. Ett antal olika myndigheter 
och kommuner deltog i arbetet, som gick ut på att utveckla och förbättra systemen 
för den regionala utvecklingsplaneringen. Projektet mynnade ut i en rapport om hur 
metoderna för att arbeta med RUP kan utvecklas. Utredningen är indelad i ett antal 
strategiska områden, såsom regionförstoring och den fysiska samhällsplaneringen. 

Den sammanfattande slutsatsen från rapporten lyder:

Utredningens främsta slutsats är att det behövs ett sammanhållet system för nationell 
regional utvecklingsplanering som ger tillfälle för samtal mellan nivåer och mellan 
organisationer. Samtalet ska vara utsträckt i tiden och syftar till en ökad grad av sam-
stämmighet där avvägningar mellan skilda mål kan leda till synergieffekter. (NUTEK 
2005, s. 9)

Fokus för metodutvecklingen ligger alltså på behovet av dialog och samtal 
mellan olika parter och aktörer. Man säger vidare att RUP ska fungera som en länk 
mellan den nationella politiken och genomförandet på kommunal nivå. När det 
gäller dialog poängterar man att alla ska engageras att delta i RUP-processen, att 
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”RUP-ansvariga utvecklar RUPens mobiliserande roll, dvs. engagerar kommuner, 
näringslivsrepresentanter, intresseorganisationer, medborgare och myndigheter i 
processen med att utarbeta RUPen” (NUTEK, 2005, s 17). Behovet av att bredda 
dialogen och involvera fler parter utvecklas ytterligare i bilagan om fysisk planering 
(NUTEK, 2005). Detta bland annat för att skapa större kännedom om RUP och för 
att förankra det regionala utvecklingsarbetet.

Projektet genomfördes alltså under 2004-2005, vilket borde innebära att me-
toder som föreslås kunnat beaktas i arbetet med RUFS 2010 och de kommunala 
översiktsplaner som jag studerat. 

Uppföljning av de regionala utvecklingsprogrammen 2007

År 2007 gjorde NUTEK en genomgång av hur RUP fungerade och hur de svenska 
länen jobbade med regional utvecklingsplanering. Rapporten innehåller en relativt 
omfattande beskrivning av regional planering, med en historisk genomgång som 
förklarar hur RUP kommit till. Syftet med rapporten är dock huvudsakligen att gå 
igenom hur länen arbetat med regional planering. Man har bland annat studerat 
vilken roll RUP:en har haft i varje län, vilka aktörer som varit delaktiga och hur 
RUP:en integrerats i övrig strategisk planering i länet. Förutom att få en överblick 
över läget för den regionala planeringen i Sverige har syftet också varit att se even-
tuella problem och utmaningar för RUP-processen, och därmed diskutera hur den 
regionala planeringen kan utvecklas.

2007 var Stockholm ett av de län som inte uppfyllde förordningen om regio-
nalt utvecklingsarbete, då man inte hade någon RUP. Staden hade dock beslutat om 
att utarbeta en sådan. Detta innebar förstås att NUTEK inte kunde granska Stock-
holms läns RUP. I den samlade bild av Sveriges regionala utveckling som ligger till 
grund för analysen i NUTEKs rapport finns alltså inga lärdomar från Stockholms 
län med. 

I den avslutande analysen har man sammanfattat hur det har fungerat med 
aktörer på olika nivåer, hur processen fungerat, vilken roll RUP:en har och hur den 
är kopplad till andra strategiska plandokument som kommunala översiktsplaner och 
regionala tillväxtplaner. Helt kort är de slutsatser som görs att RUP:en fungerar som 
ett strategiskt dokument som har hög status. Samarbetet med nationella aktörer 
som olika myndigheter kan dock bli bättre, och det gäller även kopplingen till kom-
munala översiktsplaner. Inför framtiden konstaterar rapporten att själva processen 
att arbeta med den regionala planeringen måste fortsätta och involvera ännu fler 
aktörer. Vidare behöver kopplingen till ÖP och annan fysisk planering bli bättre. 
Man behöver också jobba med att öka kännedomen om RUP:en och dess betydelse 
för regionen, det skulle öka dess inflytande.

Regionalt tillväxtarbete med fokus på attraktivitet och det goda livet

År 2009 publicerade Tillväxtverket (f.d. NUTEK) ytterligare en uppföljning om 
RUP. Vid det här laget har samtliga svenska län en egen regional utvecklingsplan. 
Liksom tidigare har Tillväxtverket studerat hur RUP-processen fungerat ute i länen, 
vilka aktörer som varit inblandade och vilken roll utvecklingsplanerna haft. Rappor-
ten från 2009 har dessutom lagt större fokus på innehållet i RUParna, där man stu-
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derat trender och tendenser i länens arbete med utvecklingsplaner och bland annat 
jämfört hur man formulerar mål och visioner. När det gäller analyser av innehållet 
i utvecklingsplanerna konstaterar Tillväxtverkets rapport att jämfört med tidigare 
RUPar har fokus förskjutits mot att allt mer utgå från ett individperspektiv, där mål 
som att åstadkomma ”det goda livet” i regionen har hamnat i centrum. 

Rapporten mynnar ut i dels ett antal slutsatser, och dels ett antal rekommen-
dationer om den fortsatta utvecklingen av RUP-processen. När det gäller själva 
planprocessen säger man att det är viktigt att:

Arbeta fram en grundsyn genom en process med många aktörer i länet som sedan får 
genomsyra det fortsatta arbetet.

Låt denna process få ta tid så att den är förankrad bland aktörer i länet men se även 
till att det finns en kunskap om programmets grundsyn utanför länet.

Skapa engagemang kring det regionala utvecklingsprogrammet. Detta resulterar i del-
aktighet och att det fortsatta arbetet kan bedrivas mot en gemensam målbild. (Till-
växtverket, 2009)

En av Tillväxtverkets rekommendationer är att ”de regionala utvecklings-
programmen kan i större omfattning bli program för samhällsplanering i länen” 
(Tillväxtverket, 2009, s. 65). I genomgången av hur planprocesserna fungerat kon-
staterar Tillväxtverket att samarbetet med kommunerna i länet är det som fungerat 
bäst, medan samarbetet med statliga myndigheter fungerat betydligt sämre. Man 
poängterar särskilt att samverkan mellan kommunerna fungerar särskilt bra om det 
finns en växelverkan mellan den regionala och den kommunala planeringen. Med-
borgarnas eventuella deltagande i den regionala utvecklingsplaneringen nämns dock 
inte i rapporten, utan man har endast frågat länen om hur samverkan fungerar med 
olika typer av organisationer. Det har dock funnits en möjlighet för länen att svara 
på hur samverkan fungerat med till exempel ideella organisationer och intresseor-
ganisationer. Detta samarbete har fungerat bra enligt många län, men frågan är om 
dessa organisationer kan ses som representanter för allmänheten? Att Tillväxtverket 
inte frågar om samverkan med allmänheten beror antagligen på att sådan samver-
kan inte är en del av hur regionalt utvecklingsarbete normalt fungerar. Med tanke 
på att flera av slutsatserna från rapporten handlar om vikten av dialog, engagemang 
och förankring av planen, blir detta särskilt intressant. Om man dessutom betänker 
rekommendationen att fysisk planering blir en viktigare del av den regionala ut-
vecklingsplaneringen blir medborgarnas eventuella deltagande i planprocesserna en 
ännu mer intressant fråga. 

Återigen gäller att rapporten publicerades innan RUFS 2010 var färdigställd. 
Det kan ändå vara intressant att notera att en hel del av de rekommendationer som 
finns med i Tillväxtverkets rapport faktiskt redan är en del av RUFS, då tänker jag 
framförallt på det stora inslaget av fysisk planering och samhällsplanering. 
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Vad har rapporterna gemensamt?

Även om de olika rapporterna delvis handlar om olika saker har de en hel del ge-
mensamt när det gäller synen på regionen och medborgarnas roll i planeringen. 
Alla instanser framhåller behovet av dialog, samverkan och samarbete mellan olika 
parter. De är också överens om att den regionala utvecklingsplaneringen behöver 
breddas och bli ett mer övergripande strategiskt verktyg för utveckling.

Rapporterna är också överens kring behovet av regional planering och regio-
nens växande roll, där målet främst handlar om ekonomisk tillväxt och konkurrens 
mellan regioner. Kanske inte så konstigt när till exempel Tillväxtverkets syfte är just 
att främja regional tillväxt. 

Till sist vill jag lyfta fram att även om alla rapporter poängterar dialog och 
samverkan, är medborgarnas eventuella deltagande inte speciellt närvarande i dis-
kussionen, det är bara de båda KTH-rapporterna som i viss mån diskuterar med-
borgardeltagande och frågan om vem som har makten över planeringen. Det var 
bristen på diskussion av detta ämne som väckte mitt intresse och fick mig att foku-
sera på just frågor om deltagande och demokrati i regionplaneringen.
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5 Region- och översiktsplanering i 
Stockholm

I det här kapitlet kommer jag presentera hur relationen mellan översiktsplanering 
och regionalplanering ser ut i fyra kommunala översiktsplaner samt Stockholms 
läns regionplan, RUFS 2010. Plandokumenten ses i figur 1.

Kapitlet ska inte ses som en komplett genomgång av respektive kommuns 
planprocess, jag har valt att fokusera på hur varje kommun har hanterat frågor som 
rör regionplaneringen och kopplingen mellan RUFS 2010 och den egna översikts-
planen. Jag börjar därför med att diskutera Stockholms regionplan, bland annat för 
att visa vad kommunerna har att förhålla sig till men också för att diskutera hur 
regionens planerare ser på förhållandet till översiktsplaneringen i Stockholms kom-
muner. 

Ett antal kommuner i Stockholm har kommit med nya eller uppdaterade 
översiktsplaner de senaste åren, det vill säga under de år som arbetet med RUFS 
2010 har pågått. Det borde innebära att det regionala samarbetet har tagit särskild 
plats i översiktsplanerna och att dessa stämmer överens med de strategier som finns 
i regionplanen. 

Figur 1. RUFS 2010, Vallentuna, Stockholm, Täby och Sundbyberg.
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Jag kommer främst presentera hur de fyra kommunerna hanterar det regio-
nala samarbetet och RUFS 2010 i sina översiktsplaner. Mitt fokus ligger på kom-
munernas visioner och strategier de menar ska förverkliga visionerna. Syftet är att 
få en bild av hur kommunerna möter det ökande regionala samarbetet och dess 
konsekvenser på den kommunala planeringen.

Kapitlet är baserat dels på de aktuella plandokumenten och dels på intervjuer 
som gjorts med projektledare för planerna. Undantaget är Täby, där det inte gick att 
genomföra en intervju inom tidsramen för den här studien.

5.1 RUFS 2010

RUFS 2010 är den senaste versionen av Stockholmsregionens gemensamma plan 
för strategisk utveckling, och fungerar alltså både som regionplan och regionalt 
utvecklingsprogram (RUP). Planen har tagits fram av regionplanekontoret i samar-
bete med framförallt de 26 kommuner som ingår i länet. RUFS 2010 är baserad på 
visionen att Stockholm ska bli ”Europas mest attraktiva storstadsregion”, en vision 
som varit vägledande för både innehållet i planen och i själva planprocessen. Man 
säger att en gemensam plan för Stockholm är väsentligt för att skapa en gemensam 
plattform för samverkan och därmed nå målet. 

Regionplanen är organiserad utifrån visionen i en tydlig, hierarkisk struktur 
(Figur 2), där varje steg är mer konkretiserat. Visionen har lett vidare till fyra mål 
för utvecklingen, och sex strategier ska leda till att dessa mål nås. För att strategierna 
ska fungera har man i sin tur ställt upp ett antal planeringsmål för varje strategi, och 
ytterligare ett antal åtaganden som mer konkret säger vad som behöver göras för att 
uppnå planeringsmålen. Plandokumentet inleds med en översikt över strukturen, 
som gör att man snabbt får en överblick över vad den regionala planeringen har 
för mål och syfte. I det efterföljande kapitlet går man också igenom ett antal utma-
ningar som kan vara hinder för att visionen ska bli verklighet. 

RUFS 2010 fortsätter med en mer grundlig genomgång av strategierna och 

Europas mest attraktiva storstadsregion
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Figur 2. Vision, mål och strategier för RUFS 2010 (Regionplanekontoret, 2010).
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dess konkretisering. Varje strategikapitel inleds med en redovisning av nuläget i 
länet, där både möjligheter och problem lyfts fram. De åtaganden som regionen 
anser behövs för varje strategi gås också igenom och ytterligare konkretiseringar 
redovisas. 

I det följande kapitlet, ”Regional struktur”, har man skapat en målbild för 
regionen. Målbilden visar upp regionen år 2050 och är en geografisk representation 
av hur det kommer se ut om de planeringsmål som planen innehåller slår igenom, 
om visionen blir verklighet. Kapitlet innehåller också en plankarta för Stockholms 

Figur 3. Plankarta (Regionplanekontoret, 2010, s. 154).
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län år 2030 (figur 3) som bland annat visar bebyggelsestruktur. Eftersom en regi-
onplan inte är bindande och det är kommunerna som har planmonopol ska plan-
kartan och målbilden främst ses som vägledande och fungera som underlag för till 
exempel kommunala beslut. Plankartan följs av ett antal tematiska kartor som också 
diskuterar hur man ska hantera kartornas teman, som exempelvis grönområden, 
vattenskyddsområden samt väg- och spårnät. 

Efter att ha presenterat planens mål i geografisk form fortsätter RUFS 2010 
med att gå igenom vilka konsekvenserna av att genomföra planens vision kan kom-
ma att bli. Här beskriver man Stockholmsregionen år 2030 utifrån ett nollalternativ 
och ett planalternativ där planens strategier förverkligats. 

Avslutningsvis diskuterar regionplanen hur planen ska kunna genomföras, 
vilka aktörer som kommer vara delaktiga i processen och hur man ska följa upp 
planarbetet.

Behovet av regional planering

RUFS 2010 presenterar tidigt en lista på behovet av en gemensam regional plane-
ring. Man skriver bland annat att ”Stockholmsregionen behöver ett kraftfullt och 
samordnat utvecklingsarbete för att nå visionen” (Regionplanekontoret, 2010, s. 
15).

Under rubriken ”Långsiktiga utmaningar för Stockholmsregionen” (ibid, s. 
18) tar man upp ett flertal problem och svårigheter som finns i regionen idag och i 
framtiden. Här pratar man bland annat om miljöhot, utanförskap, brist på trygghet 
och bostadsbrist som en utmaning för utvecklingen av Stockholm. Genom att lyfta 
fram dessa som regionala hot säger man också att detta är hot som den regionala 
planeringen behöver hantera, snarare än till exempel den kommunala översiktspla-
neringen. Listan på utmaningar blir då också ett sätt att motivera behovet av den 
regionala planeringen. Kapitlet med utmaningarna följs av ett kapitel där förutsätt-
ningarna i regionen beskrivs. Här presenteras bland annat omvärldsfaktorer såsom 
globalisering, klimathot och sociala spänningar. Man framställer den starka region-
planeringen som en kraft mot negativa omvärldsfaktorer och som en kraft för till-
växt. Den växande regionen framställs generellt som positivt. Av de två alternativen 
för befolkningstillväxt som redovisas, ”Låg” och ”Hög”, säger man att ”alternativ 
Hög bör därför ses som ett möjligt, men optimistiskt perspektiv” (Regionplanekon-
toret, 2010, s. 37). 

Vem står bakom och vem deltar?

RUFS 2010 är som sagt framtagen av regionplanekontoret i samarbete med bland 
annat kommunerna i Stockholms län. Arbetet med RUFS beskrivs så här: ”Plane-
ringsarbetet kretsar kring ett antal dialogomgångar och två formella remissperioder. 
Till dialogomgångarna har underlag tagits fram och synpunkterna från dialogen har 
vägts samman och bearbetats vidare i nästa fas av program- och planarbetet” (Re-
gionplanekontoret, 2010, s. 15). Deltagarna i dessa dialoger var från början främst 
tjänstemän från olika aktörer i regionen. Resultatet av dialogerna har sedan fram-
förts för beslutande politiker, innan man ställt ut planen på samråd. Målet har hela 
tiden varit att nå en bred överenskommelse. Men frågan är hur mycket denna breda 
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överenskommelse har kostat? Har alla deltagare i processen varit lika röststarka, 
eller har till exempel mindre kommuner haft mindre att säga till om? Enligt projekt-
ledaren har detta inte varit ett problem, det har funnits en bred förståelse för vad 
som är en klok regional utveckling. Det kan dock betyda att mer perifera kommuner 
måste vara mer måttfulla i sina expansionsplaner.

Intrycket från läsningen av RUFS 2010 ger intrycket att regionplanekontoret 
främst vänt sig till tjänstemän i sin önskan att skapa dialog och ett brett deltagande. 
Projektledaren för planprocessen bekräftade detta under intervjun när han berät-
tade att tanken från regionplanekontorets sida har varit att låta kommunerna sköta 
medborgardialogen och att informera medborgarna om regionplaneringen. Man 
har inte velat kringgå kommunerna genom att ta direktkontakt med deras invånare. 
Regionplanekontoret har istället sett att de kan understödja kommunernas egna 
medborgardialoger.

Inlagan till plandokumentet är en lång lista på alla remissinstanser som lämnat 
in synpunkter under planprocessen. Det nämns också att privatpersoner lämnat in 
synpunkter, och en länk till alla remissvar. På det sättet framstår också dessa som 
avsändare av planen. Det har alltså varit viktigt att visa på att man haft ett brett 
deltagande i planprocessen. 

Den regionala planeringens makt

En regionalplan som RUFS har som tidigare skrivits ingen direkt makt utan verkar 
främst rådgivande. Eftersom man strävat efter att nå en bred politisk uppgörelse i 
en region där många olika aktörer har olika agendor kan det vara intressant att fråga 
sig vilken makt en regionplan kan få. I RUFS 2010 kan man läsa:

Utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen gör skillnad. Utan en plan riskerar ut-
vecklingsarbetet att bli splittrat och lämnar många utmaningar obesvarade. Visionen 
att göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion förenar re-
gionens aktörer och utmanar oss i utvecklingsarbetet. Stockholmsregionen behöver 
ett kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete för att nå visionen. I det arbetet är en 
gemensam plan ett mycket betydelse- fullt verktyg för långtgående samordning och 
ett resurseffektivt och målmedvetet arbetssätt. (Regionplanekontoret, 2010, s. 15). 

Men man skriver också: 

Vilken skillnad RUFS 2010 kommer att göra i praktiken bestäms dock inte bara av 
planens egna kvaliteter. Det är bara om de regionala aktörerna har viljan och förmå-
gan att handla gemensamt i förhållande till förändringar och utmaningar i omvärlden 
under de kommande årtiondena, som visionen om Stockholm som den mest attrak-
tiva storstadsregionen i Europa kan uppnås. (Regionplanekontoret, 2010, s. 208) 

Det är alltså i stor utsträckning upp till de olika aktörerna i regionen att se till 
att målen i RUFS 2010 nås. Regionplanekontorets projektledare bekräftade detta, 
men poängterade också hur viktigt det varit med samspel och ömsesidigt utbyte. 
RUFS roll är inte att bestämma hur det ska bli utan att underlätta samarbetet och ge 
kommunerna det regionala perspektivet i en helhetsbild. 

Då målet har varit att nå en bred politisk överenskommelse finns det natur-
ligtvis en risk för att planen blir alltför vag för att kunna nå önskvärda resultat, och 
att innehållet i planen kan tolkas på väldigt olika sätt av de olika aktörer som är 
ansvariga för genomförandet av planeringsmålen i planen. Samtidigt kan en region-
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plan inte vara allt för konkret och detaljinriktad, eftersom planen inte är bindande 
och regionplanekontorets makt att se till att planeringsmålen i RUFS 2010 genom-
förs är begränsad. Ett verktyg som dock kan användas är olika handlingsprogram, 
som kan användas för ”att tillföra handlingskraft på områden där det är särskilt an-
geläget att snabbt komma igång och där det saknas en given koppling till befintliga 
program och aktörer på operativ nivå” (Regionplanekontoret, 2010, s. 225). Enligt 
projektledaren så är handlingsprogrammen ett exempel på hur regionplanekontoret 
blivit mer aktiva när det gäller genomförandet av planen än tidigare. Projektledaren 
menade också att regionplanekontoret i och med RUFS 2010 tagit mer initiativ och 
lagt ner mer resurser på regionplaneringen, Vilket pekar på att regionplanekontorets 
makt mycket ligger i deras roll som agendasättare. 

En detalj som ifrågasätter RUFS betydelse och makt är Stockholmsöverens-
kommelsen, en infrastrukturuppgörelse som förhandlades fram av Carl Ceder-
schiöld 2007 (Regionplanekontoret, 2010, s. 26). Enligt RUFS 2010 är stockholmsö-
verenskommelsen idag en del av regionplanen, men Stockholms stads projektledare 
menade att denna överenskommelse är ett exempel på ett viktigt samverkansprojekt 
som kommit till vid sidan av regionplaneringen. Stockholmsöverenskommelsen har 
haft stor påverkan på den kommunala planeringen i regionen, utan regionplane-
kontorets inblandning. Stora och viktiga beslut kan alltså komma till vid sidan av 
regionplaneringen.

Med resurser att berätta 

Förstasidan i plandokumentet är utformat som ett brev från Regionplanenämndens 
ordförande Erik Langby. Här vänder han sig till ”alla framtidsbyggare” (Regionpla-
nekontoret, 2010, s. 3) för att inspirera till goda resultat. Som läsare är det tydligt att 
dokumentet vänder sig till tjänstemän och andra som jobbar med planering, vilket 
projektledaren också bekräftade. 

Planen är ändå lättläst och har en struktur som är lätt att följa. Genom att 
börja med en snabbguide kan en läsare ta till sig det viktigaste i planen utan att be-
höva gräva ner sig i detaljer. Ett omfattande kartmaterial och många illustrationer 
gör också innehållet i planen mer konkret och tydlig. Det märks att regionplane-
kontoret har resurser att lägga på att skapa ett plandokument och att mycket möda 
lagts inte bara på innehållet i planen utan också på att presentera innehållet på ett 
intressant och övertygande sätt.

5.2 Vallentuna Kommun. Översiktsplan 2010-2030

Vallentuna kommuns översiktsplan antogs den 17 maj 2010. Utgångspunkten i den 
nya planen är visionen ”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad 
natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar 
storstadsregion” (Vallentuna 2010, s. 8, min kursivering). Att regionen har varit viktig i 
arbetet med Vallentunas översiktsplan syns även på omslaget (figur 4) där man har 
valt att ta med hela Stockholmsregionen i bilden.
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En pusselbit i regionen

Vallentunas översiktsplan tar alltså avstamp i stockholmsregionen och den regionala 
planeringen. Ett av de inledande kapitlen heter ”Kommunen i den växande stor-
stadsregionen” och presenterar en historisk genomgång av Vallentunas utveckling 
från 4000 år f. Kr till år 2050. Kommunens framtid visas som ”En integrerad del 
av regionen”, se figur 5. Här talas om goda kommunikationer och närheten till yttre 

stadskärnan Täby Centrum-Arninge, vilket känns igen från RUFS 2010. 
Under rubriken ”Nya villkor för kommunen” använder sig översiktsplanen 

av visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion” som ett mål med kommu-
nens utveckling, dock utan att nämna att visionen är hämtad från RUFS 2010. Den 
regionala planeringen nämns överhuvudtaget inte, kommunen talar hellre om sitt 
samarbete med nordostkommunerna, det vill säga Norrtälje, Österåker, Vaxholm, 
Vallentuna, Täby och Danderyd. Dessa kommuner har arbetat fram en gemensam 
vision som de kallar Vision Stockholm Nordost. 

Som jag nämnt tidigare är regionen närvarande även i Vallentunas egen vision 
för översiktsplanen, där man poängterar att kommunen inte bara ligger i Stockholm 
utan även aktivt ska vara en del av regionen.

Kapitlet som heter ”Strategier för den fysiska utvecklingen” inleds med en 
karta över Stockholmsregionen, där vi känner igen de regionala stadskärnorna från 
RUFS 2010. Här pratar kommunen också om att man vill växa och locka till sig nya 
invånare. Man väljer att återigen hänvisa till nordostkommunernas vision istället för 
att lyfta upp RUFS. 

Det var bara ett par exempel på hur översiktsplanen relaterar till regionpla-

Figur 4. Översiktsplan 2010-2030 (Vallentuna, 2010).

Figur 5. Kommunen i den växande storstadsregionen (Vallentuna, 2010).
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neringen. Man fortsätter konsekvent att nämna regionen och Vallentunas position 
i stockholmsregionen genom hela översiktsplanen. Bland annat lyfter planen fram 
goda kommunikationer inom regionen, nyttan av arbetsplatser i de centrala delarna 
av regionen, de regionala stadskärnorna och kopplingen till universitet och hög-
skolor. Som läsare är intrycket att både grannkommunernas och hela stockholms-
regionens utveckling och planering är viktigt för Vallentuna kommun och att kom-
munens planerare tagit med sig mycket ifrån RUFS 2010 in i översiktsplanen. Detta 
bekräftas av projektledaren för översiktsplanen, som lyft fram vikten av stödet från 
regionplaneringen under planprocessen. Projektledaren talade också om hur regio-
nal och mellankommunal samverkan blivit viktigare och att det varit en central del 
av den nya översiktsplanen. 

Hur viktig regionplanen varit framgår dock inte direkt i texten, RUFS 2010 
nämns bara som hastigt i en lista över regionala och mellankommunala samarbeten. 
Däremot är Vallentuna tydligare med att presentera det mellankommunala samar-
betet i Vision Stockholm Nordost. På vissa områden, som till exempel befolknings-
tillväxt har man en avvikande åsikt från RUFS 2010, där stöder man sig på Vision 
Stockholm Nordost istället. Enligt projektledaren fungerar samarbetet mycket bra 
och det gör också att kommunerna kan prata ihop sig och tala med en gemensam 
röst, vilket gör att deras ord får en större tyngd i regionen.

Ingen tjänstemannaprodukt

Vallentunas översiktsplan beskriver bara kort hur planprocessen gått till, men det 
finns ett stycke som handlar om hur man arbetat för att förankra planen politiskt. 
Här nämner man att politikerna fått delta i olika seminarier, som legat till grund för 
översiktsplanen. Kommunens projektledare bekräftar att intresset från politikerna 
varit stort, och Vallentunas nya översiktsplan är betydligt bättre förankrad än tidi-
gare översiktsplaner. Från tjänstemännens sida har man ansträngt sig mycket för att 
ta fram en plan som alla politiska partier ställer sig bakom och som politikerna är 
stolta över.

När det gäller medborgardeltagandet kan man inte läsa mycket i översikts-
planen. Här nämns hur planen varit ute på samråd och utställning, vilket är allt. 
Att medborgardeltagandet inte varit en framträdande fråga under planprocessen 
bekräftas av projektledaren, som säger att man inte ansträngt sig lika mycket med 
att förankra planen hos medborgarna som hos politikerna. Detta gäller både själva 
översiktsplanen och de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna. Pro-
jektledaren tror att många känner till enskilda delar av regionplaneringen, men de 
har kanske inte helhetsbilden. Det är helt enkelt inte så många som visar intresse 
för översikts- och regionalplanering. Från kommunens håll satsar man istället på att 
nå medborgarna i olika fördjupningar av översiktsplanen, eftersom man bedömt att 
det finns ett större intresse då. 

Vem är avsändaren?

Översiktsplanen inleds med en beskrivning av vem som deltagit i planprocessen, 
och fortsätter sedan med en presentation av vad en översiktsplan är. Därefter följer 
bilden av kommunen i regionen. Först på sidan 8-9 berättar man om Vallentunas 
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vision. 
Även om översiktsplanen pratar mycket om regionen och regionens betydel-

se, ser man hela tiden till att sätta kommunen i centrum och betona hur regionens 
betydelse för Vallentuna. Man har valt att lyfta fram Vallentunas plats i regionen 
genom bilden på omslaget, där kommunen fått formen av en pusselbit. 

Den tänkta läsaren av översiktsplanen är enligt projektledaren i första hand 
politikerna, de ska känna att de kan stödja sig på översiktsplanen i samtliga beslut 
som har något med samhällsplanering att göra. Andra som kan ha nytta av över-
siktsplanen är till exempel de som är intresserade av att bygga i Vallentuna. Det är 
även en produkt för tjänstemännen, både när de jobbar internt och för kommunens 
behov av dialog med andra aktörer.

5.3 Det nya Täby. Översiktsplan 2010-2030

Täbys översiktsplan antogs den 14 December 2009, men överklagades i januari 
2010. Planen är baserad på visionen för Täby som är att utveckla kommunen till en 
stark aktör i Stockholmsregionen, och på sin hemsida presenterar Täby fem fakto-
rer för att lyckas med sin vision:

Den första är stor frihet för alla som bor i Täby att själv välja utförare i ett brett utbud 
av kommunala tjänster som skola och äldreomsorg.
Den andra är att tjänsterna håller Sveriges bästa kvalitet och utförs till lägsta kostnad 
för Täbybon.
Den tredje är enkelheten att starta och driva företag i kommunen.
Den fjärde faktorn handlar om barnen. Täby satsar särskilt på kultur, fritid och idrott 
för barn och ungdomar.
Den femte är Täbys nyskapande och särskiljande arkitektur som i samspel med män-
niskorna som den är till för ger Täby det lilla extra. (Täby, 2010)

Täbys tidigare översiktsplan kom redan 1992, och en utgångspunkt för den 
nya planen har varit att det är dags för omfattande förändringar i planeringen och i 
synen på kommunens framtid. Man säger bland annat att översiktsplanen ska verka 
för en långsiktigt hållbar utveckling.

I analysen av Täbys översiktsplaneprocess har det tyvärr inte varit möjligt 
att genomföra en intervju med någon tjänsteman som arbetat med planarbetet. 
Genomgången av kommunens översiktsplan är alltså enbart baserad på plandoku-
mentet samt information från Täbys hemsida.

Central spelare i regionen

Stockholmsregionen och Täbys roll i regionen är en påtaglig del av kommunens 
nya översiktsplan. Ett av de inledande kapitlen i planen heter ”Täby i regionen och 
omvärlden” (Täby, 2009, s. 6) och här presenteras regionen och regionens betydelse 
för kommunens utveckling. Kapitlet tar avstamp i den regionala samverkan och 
RUFS. Täby lyfter särskilt fram regionens tillväxt och utvecklingen mot en flerkär-
nig region när man presenterar innehållet i RUFS. Samarbetet med de närliggande 
kommunerna i Vision Stockholm Nordost tas också upp i detta kapitel. Utgångs-
punkten för Täbys roll i regionen verkar vara att dra nytta av att kommunen ligger 
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i en expanderande storstadsregion men också att ta plats i regionen och konkurrera 
med andra regioner, vilket syns i Täbys vision och de faktorer man lyfter fram för 
att nå visionen, som presenterades ovan.

Täbys översiktsplan lyfter fram ett antal områden inom vilka man har nytta 
av regional och mellankommunal samverkan. Det första är inom infrastruktur och 
kollektivtrafik, där kommunen poängterar behovet av förstärkt spårtrafik på Ros-
lagsbanan. Här samarbetar kommunen inte bara med regionen utan också mycket 
med nordostkommunerna. Man säger bland annat att:

Utmaningen för nordostkommunerna och för stockholmsregionen är att klara en 
tillväxt i nordostsektorn och samtidigt klara regionens miljömål. En del i detta är 
att i nordostsektorn öka andelen spårburna kollektivtrafikresor. För att klara detta 
behövs en ny snabbare och kapacitetsstarkare spårbunden kollektivtrafiklösning som 
komplement till Roslagsbanan. Landstinget har tagit beslut om att bygga dubbelspår 
på vissa delsträckor av Roslagsbanan, utredningsarbetet med detta pågår. (Täby, 2009, 
s. 61)

Ett annat område är att Täby-Arninge pekas ut som en regional kärna i RUFS 
2010, vilket också hänger ihop med satsningen på förbättrad kollektivtrafik. Över-
siktsplanen påpekar också utbildning och arbetsmarknad som en regional fråga. 
Närheten till Stockholms arbetsmarknad samt universitet och högskolor är viktiga 
för kommunen. Ett fjärde område där regional samverkan är viktigt gäller grönst-
rukturen, där bevarandet Storstockholms gröna kilar är en kommunal strategi.

Sammanfattningsvis kan man säga att intresset för regional planering är på-
tagligt i Täbys översiktsplan och att kommunen är tydliga med att redovisa vilken 
betydelse arbetet med RUFS 2010 har haft för kommunens planering. Täby lyfter 
fram vikten av att samarbeta både regionalt och mellankommunalt, men man säger 
också att man konkurrerar med andra kommuner i regionen och vill utveckla sin 
position i Storstockholm.

Vem har varit med?

Hur planprocessen gått till eller makten och inflytandet över översiktsplaneringen 
får inget stort utrymme i Täbys översiktsplan. Inledningsvis finns ett kort kapi-
tel om planprocessen, men här förklaras egentligen bara hur Plan- och bygglagen 
beskriver översiktsplaneprocessen. Medborgarinflytandet över planen och planens 
genomförande är över lag frånvarande i plandokumentet, vilket gör översiktsplanen 
svårbedömd på detta område. 

En ny berättelse om Täby

Täbys översiktsplan har inget förord eller något liknande, vilket gör att avsändaren 
av dokumentet blir otydlig för läsaren. Det finns visserligen en lista på politiker och 
tjänstemän som deltagit i processen men det ger som sagt inte samma intryck som 
till exempel i Stockholms och Sundbybergs översiktsplaner.

 Redan i inledningen berättar Täbys översiktsplan om regionen och kom-
munens position i Storstockholm. I kapitlet talar man först om regionen och först 
i slutet om Täbys visioner om framtiden. Det visar hur viktig regionen är för kom-
munens utveckling, men kapitlet påtalar också Täbys styrkor, man vill inte visa sig 
helt beroende av regionen.
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Med namnet på planen, ”Det nya Täby”, vill kommunen berätta att denna 
översiktsplan innehåller en ny syn på Täbys utveckling. Detta understryks i texten 
då planen ofta återkommer till att man vill ta nya grepp, att utvecklingen kommer 
att ta nya vägar och att strategierna är nya. Genom att berätta om exempelvis hur 
stadsbyggnadsidealen var förr och varför detta inte är så bra längre berättar man 
också mycket om vilka ideal som råder idag och vilken syn på framtidens stad som 
översiktsplanen rymmer.

Översiktsplanen är enkel att läsa och välstrukturerad. Man illustrerar ofta 
med ”säljande” bilder på exempelvis lekande barn, glada pensionärer, skogsdungar 
i motljus och liknande. Tilltalet är personligt och inkluderade med rubriker som 
”Vi kan bli åttiotusen invånare” och ”Vi ska bevara halva Täby grönt” vilket skapar 
känslan av att plandokumentet vänder sig till kommunens medborgare. 

5.4 Översiktsplan för Sundbybergs Stad

Sundbybergs översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 och 
ses av kommunen som ”stadens viktigaste övergripande strategiska styrdokument” 
(Sundbyberg, 2010, s. 7) och är författad med utgångspunkten att kommunen för-
ändrats mycket under de senaste åren och kommer fortsätta förändras i snabb takt. 
Visionen för planen är 

Sundbyberg – där staden är som bäst
både storstad och natur 
med plats för mänskliga möten (Sundbyberg, 2010, s. 7). 

Utifrån visionen har Sundbyberg tagit fram ett antal strategiska inriktningar 
som ska leda kommunens utveckling. 

Hållbar utveckling, med de tre delarna social, eko-
nomisk och ekologisk hållbarhet är ett centralt begrepp 
som genomgående används i Sundbybergs översikts-
plan. Planen ägnar mycket utrymme åt att dels förklara 
vad man från kommunens sida menar med hållbarhets-
begreppet och dels åt att diskutera hur man ska kunna 
uppnå en hållbar samhällsutveckling.

En annan utgångspunkt för översiktsplanen är 
tanken om att sätta medborgaren i fokus för planering-
en, vilket illustreras med en bild (figur 6). Som figuren 
visar är regionen placerad längst ut, vilket kan ge en fingervisning om Sundbybergs 
förhållande till den regionala planeringen.

Sundbyberg är en stad

I förordet beskriver kommunstyrelsens dåvarande ordförande Helene Hellmark 
Knutsson Sundbybergs styrkor. Hon tar bland annat upp Sundbybergs charm, 
stadskärna och friluftsområden. Sist bland alla fördelar nämns ”även fördelen att 
vara en del av en storstadsregion i den mest expansiva delen av Sverige” (Sund-
byberg, 2010, förord), vilket kanske visar på vilken prioritering regionen har för 

Figur 6. Medborgaren i fokus 
(Sundbyberg, 2010, s. 13).
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kommunens översiktsplanering. Regionen och den regionala planeringen nämns i 
översiktsplanen, men sätts inte i första rummet. 

I kapitlet ”Sundbyberg och regionen” (Sundbyberg, 2010, s. 20) använder 
kommunen RUFS 2010 som en källa för att lyfta fram bland annat frågor om be-
folkningsutveckling och arbetsmarknad. Här nämns även utmaningar som regionen 
står inför. 

Kommunen väljer ofta att lyfta fram sin egen planering när de diskuterar 
Sundbybergs roll i regionen. Ett exempel är RUFS regionala stadskärnor. Sund-
bybergs ÖP påpekar att det är kommunens eget utvecklingsarbete som ger staden 
goda utvecklingsmöjligheter, även om kommunen råkar ligga mellan de regionala 
kärnorna centrala Stockholm och Kista. Man säger även att ”det är viktigt att mark-
nadsföra Sundbybergs många fördelar, gärna utifrån olika förnyelseprojekt, för att 
lyfta fram Sundbyberg i regionen” (Sundbyberg, 2010, s. 15). 

Översiktsplanen är inte helt främmande för att Sundbyberg behöver regio-
nen och kan dra nytta av den regionala planeringen. Man lyfter till exempel fram 
arbetsmarknaden i centrala Stockholm, och behovet av att samarbeta regionalt i 
frågor som rör utbildning och framförallt trafikinfrastruktur som tvärbanan och 
mälarbanan.

Sundbybergs översiktsplan innehåller inte speciellt mycket om hur kommu-
nen har arbetat med de regionala frågorna. Det finns ett kapitel som heter ”mellan-
kommunala och regionala intressen” (Sundbyberg, 2010, s. 70), där man bland an-
nat säger att man har olika former av samarbete kring ett antal frågor som sträcker 
sig utanför kommungränsen. Detta kapitel är dock främst en lista på sakfrågor som 
Sundbyberg samarbetar kring, hur dessa samarbetsprocesser ser ut presenteras inte. 

Som tidigare skrivits presenteras RUFS 2010 och några av de ämnen som 
regionplaneringen ägnar sig åt i översiktsplanen, men som läsare får man ingen 
bild av kommunens roll i den regionala planeringen. När det gäller genomförande 
av planen skriver man dock att ”vi vill öka samarbetet med grannkommuner i de 
mellankommunala frågorna. Vi vill även bli mer lyhörda och uppmärksamma på 
förändringar i regionen” (Sundbyberg, 2010, s. 74). Det finns alltså en vilja att bli 
bättre på regional samverkan.

Enligt projektledaren för Sundbybergs översiktsplan har RUFS inte påverkar 
översiktsplanen speciellt mycket, vilket kanske beror på att kommunen och region-
planekontoret inte alltid varit överens. Projektledaren lyfter fram Norra Kymlinge 
som exempel, där kommunen vill ha ett kraftvärmeverk medan RUFS säger att 
området passar som ett nytt bostadsområde.

Med medborgaren i fokus

Medborgaren är som sagt central i Sundbybergs översiktsplan. Deltagande och in-
flytande tas upp som en viktig del av planen redan i förordet, och inflytande ses 
också som en viktig del av ett hållbart samhälle. Under rubriken ”Att ta vara på 
medborgarnas idéer” (Sundbyberg, 2010, s. 13) berättar man att det är viktigt att 
ge invånarna inflytande för att olika perspektiv ska får ta plats i planeringen. Kom-
munen påpekar särskilt att det är viktigt för ungdomar att får vara med och påverka. 

Översiktsplanen tar upp tre olika exempel på hur kommuninvånarna är delak-
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tiga. För det första presenterar man hur planprocessen gått till med samråd och ut-
ställning. Under utställningsperioden anordnade man två öppna hus, med samman-
lagt ca 20 besökare. För det andra har kommunens medborgare möjlighet att lämna 
medborgarförslag, ”en möjlighet för alla som är folkbokförda i Sundbybergs stad 
att komma med förslag eller lämna synpunkter på stadens verksamheter” (Sundby-
berg, 2010, s. 13). Det tredje exemplet presenteras i kapitlet om planens genomför-
ande. Här pratar man om vikten av ”sociala analyser” som en del av planeringen. 
En social analys är ett sätt att utifrån ett individperspektiv ta reda på medborgarnas 
fysiska och sociala behov. Poängen är att då ”skapas förutsättningar för att likabe-
handling genomsyrar all planering” (Sundbyberg, 2010, s. 75). 

När det gäller den politiska makten har översiktsplanen en tydlig avsändare 
med sitt förord signerat kommunstyrelsens ordförande. Enligt projektledaren ska 
det vara tydligt att översiktsplanen inte är en tjänstemannaprodukt. Projektledaren 
nämnde också att skillnaderna i politiskt styre mellan Sundbybergs stad och Lands-
tinget (innan valet 2010) kan vara en orsak till att RUFS 2010 inte påverkat över-
siktsplanen så mycket, vilket visar på att politisk makt har betydelse för planeringen 
och relationerna mellan olika aktörer.

En tydlig avsändare

Sundbybergs översiktsplan skiljer sig berättar-
mässigt åt från de övriga översiktsplanerna på 
flera sätt. Redan på omslaget (figur 7) märks 
detta. Här visas en bild på ett lekande barn på 
en lekplats. Det är en bild som inte är platsbun-
den, den skulle kunna vara tagen i vilken svensk 
stad som helst. Bilden på nästa sida visar upp 
trävillor med snickarglädje i grönskande träd-
gårdar. Enligt bildtexten är bilden tagen i Duv-
bo, en stadsdel i Sundbyberg, men det kunde 
lika gärna vara någon annan stans. Dessa två 
bilder ger snarast intrycket av att komma från 
en reklambroschyr för Sundbyberg. Känslan av 
marknadsföring fortsätter i visionen för över-
siktsplanen, som påminner om en kommunal 

slogan. Visionen säger egentligen ingenting om vilken kommunens utveckling eller 
hur framtidens Sundbyberg ser ut. 

I översiktsplanen används begreppet medborgaren ofta och planens fokus 
på medborgaren märks i vem översiktsplanen vänder sig till. Dokumentet är lättläst 
och relativt konkret, och man ägnar mycket kraft åt att förklara begrepp som håll-
barhet, förändringsområden, och tillgänglighet. Genom att berätta om tre områden 
där man tagit fram fördjupade översiktsplaner konkretiseras innehållet i planen vil-
ket blir exempel på hur man kommer jobba med genomförandet av planen.

Figur 7. Översiktsplan för Sundbybergs stad 
(Sundbyberg, 2010).
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5.5 Promenadstaden. Översiktsplan för Stockholm

Stockholms stads översiktsplan har fått titeln ”Promenadstaden” och blev antagen 
av Stockholms kommunfullmäktige den 15 mars 2010. Promenadstaden är inte bara 
en titel utan kan också ses som en av visionerna för översiktsplanen. En annan 
vision för planen är ”ett Stockholm i världsklass” som är hämtat från Stockholms 
stads policydokument med samma namn och som antogs av kommunfullmäktige 
i juni 2007. Enligt kommunen ska översiktsplanen ses som ett viktigt strategi- och 
policydokument och ett sätt att konkretisera stadens framtidsvision.

Ett annat syfte med den nya översiktsplanen har varit att bidra till en mer 
flexibel översiktsplanering, för att kunna möta framtida omvärldsförändringar och 
nya behov. Kommunen vill också att ”Stockholms översiktsplan ska fungera som 
en utgångspunkt för en fortsatt dialog med stockholmarna och alla de som arbetar 
med stadens utveckling” (Stockholm, 2010, s. 5).

Stockholm är regionens kärna

Som läsare kan man dela in Stockholms översiktsplans relation till regionen och 
regionplaneringen i tre kategorier; 1) den direkta relationen med regionplaner och 
andra stockholmskommuners planer, 2) kommunens behov av regional och mel-
lankommunal samverkan och 3) regionens behov av Stockholms stad. 

 När det gäller den första kategorin nämner översiktsplanen tidigt att kom-
munens mål och visioner stämmer överens med både andra kommuner och andra 
aktörer i Stockholmsregionen. Man talar dock inte specifikt om den regionala pla-
neringen i RUFS 2010 eller hur den påverkar kommunen. Regionplanen är generellt 
frånvarande som ett direkt begrepp i Stockholms översiktsplan, det är först på sidan 
66 som RUFS nämns, i samband med att man diskuterar Skärholmen som en tyngd-
punkt i kommunen.

I kategori två hamnar sådant som vikten av en gemensam regional trafikpla-
nering, kollektivtrafik och behovet av gemensamma tekniska försörjningssystem, 
som diskuteras i översiktsplanen. I de flesta fall lyfter man inte fram några exempel 
på hur man samarbetar regionalt i dessa frågor. Undantaget är trafikplaneringen, där 
stockholmsöverenskommelsen (se kapitlet om RUFS 2010) presenteras. 

Till kategori tre räknas alla fall då Stockholms stad lyfter fram hur viktig och 
betydelsefull staden är för hela regionen. Exempel är arbetsmarknaden, centrala 
Stockholms roll som målpunkt för hela regionen, Stockholms kulturella betydelse, 
Stockholms hamnars vikt, Utbildningsinstitutionerna i staden (bland annat det som 
kallas ”Vetenskapsstaden”) och den täta stadens betydelse för en hållbar tillväxt. 
Det finns alltså en rad exempel på denna relation till regionen, vilket kanske inte är 
så konstigt. Stockholms stad är kärnan i regionen och har stor betydelse för hela 
mälardalsområdet. På det sättet blir kanske Stockholm mer intressant för regionen 
än tvärt om. Projektledaren för översiktsplanen bekräftade denna tes och påpekade 
att de expansiva kommunerna i regionen kan ha ett sekundärt intresse av regionpla-
neringen medan den är central för mindre kommuner.

Sammanfattningsvis kan man säga att regionen och den regionala planering-
en är närvarande i Stockholms översiktsplan, men man diskuterar inte specifikt den 
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regionala planeringens funktion eller påverkan på kommunen. Enligt projektleda-
ren har det dock pågått en hel del samarbete mellan kommunen och regionen inom 
RUFS-processen, vilket har haft betydelse för den egna översiktsplaneprocessen. 

Det är trångt i mitten

Enligt projektledaren har regional och mellankommunal samverkan blivit viktigare, 
särskilt i Stockholms inre regiondelar där det inte finns så mycket mer mark att bygga 
på, då hamnar man lätt i kommunernas utkanter. Man måste helt enkelt samarbeta 
med andra kommuner. Ett exempel är Norra stationsområdet. Men samarbeten är 
inget nytt, kring infrastrukturfrågor har man varit tvungen att samverka länge. Även 
kring Stockholms grönstruktur har det mellankommunala samarbetet varit viktigt.

Deltagandet är en pågående process

Man kan säga att Stockholms översiktsplan hanterar dialogen med medborgarna på 
två sätt. Dels presenterar man hur man har arbetat med dialog i planprocessen. Då 
säger kommunen bland annat att en ”bred dialog ligger till grund för översiktspla-
nen” (Stockholm, 2010, s. 78). Man har jobbat med en rad olika aktörer, och sam-
manlagt har kommunen genomfört över 200 möten under planprocessen. Stock-
holm lyfter särskilt fram att man haft möten med högstadie- och gymnasieelever 
som fått bidra med sina åsikter. 

Det andra sättet att hantera dialogen är att se till att skapa en plattform un-
der det fortsatta arbetet med planen. Man säger att ”Stockholms översiktsplan ska 
fungera som en utgångspunkt för en fortsatt dialog med stockholmarna” (Stock-
holm, 2010, s. 5). Kommunen lyfter särskilt fram vikten av dialog när det gäller att 
utveckla stadsmiljöer och ta hänsyn till lokala behov i olika stadsdelar. 

Stockholms översiktsplan är ett politiskt styrdokument. Det blir tydligt re-
dan från början då planen inleds med ett förord signerat finansborgarrådet och 
stadsbyggnads- fastighetsborgarrådet. Kommunen har haft som ambition att ”ut-
vidga översiktsplanens roll så att den även omfattar andra policybeslut som kom-
munerna har en skyldighet att behandla” (Stockholm, 2010, s. 11). Man vill även 
förenkla plan- och byggprocessen med översiktsplanen, genom att man kan hoppa 
över programsamråd i en detaljplaneprocess om detaljplanen stämmer överens med 
översiktsplanen. På så sätt får översiktsplanen en större makt över planeringen. 
Man påpekar dock särskilt att möjligheterna till inflytande inte ska minska. Enligt 
projektledaren har det politiska intresset för översiktsplaneringen blivit betydligt 
större i och med den nya översiktsplanen, vilket också betyder att översiktsplanen 
får större kraft då det finns en större känsla av ansvar att genomföra översiktspla-
nen hos politikerna. 

Att väcka intresse för planen

Planen har som sagt ett förord från Stockholms stad finansborgarråd Sten Nordin 
och (dåvarande) stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal. I förordet presente-
rar man visionen om ”ett Stockholm i världsklass”, tankar om titeln ”promenad-
staden” och strategierna för att utveckla staden. Man gör det genom att återkoppla 
till stadens historia och till Flemming och Lindhagen, som planerade stora delar 
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av Stockholms innerstad. Genom att slå fast ett sådant tydligt narrativ ger man 
direkt en prägel och karaktär till översiktsplanen. Som en kontrast till de politiska 
avsändarna presenterar sig också projektledaren för planen i ett kort stycke där han 
berättar att stadsbyggnadskontoret drivit planprocessen. 

Kristina Alvendal har på många sätt blivit förknippad med översiktsplanen 
och begreppet promenadstaden. Det har kanske också bidragit till att ge en mer po-
litisk prägel till översiktsplanen. Enligt projektledaren har kopplingen till Alvendal 
och titeln fungerat som en sätt att skapa intresse och nå ut med innehållet i planen, 
men det kan vara ett problem om planen blir för förknippad med en person.

Jämfört med RUFS 2010 tyckte projektledaren att översiktsplanen vänder sig 
mer direkt till invånarna, översiktsplanen är inte lika formell och byråkratisk. Det 
stämmer väl överens med dokumentets form. Stockholms översiktsplan är rikt il-
lustrerad och man använder sig mycket av bilder, tabeller och små förklaringsrutor 
i sidomarginalerna för att accentuera textens innehåll, vilket gör det lättläst och 
lättförståeligt. g är dock ganska strikt med en ha strikt med en hedvetet svårtor i 
sidomarginalerna för att accentuera  rikt illustrerad och man
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6 Analys

I det här kapitlet kommer jag försöka hitta svaren på mina frågeställningar genom 
att analysera resultatet från min fallstudie. Till min hjälp har jag de teoretiska ramar 
som presenteras i kapitel tre. Mina tre analytiska teman är behovet av regional planering, 
deltagande och makt i den regionala planeringen och berättelsens betydelse. 

6.1 Behovet av regional planering

Alla kommuner i min fallstudie är överens om att de behöver regionen och att den 
regionala planeringen är viktig. De olika plandokumenten hanterar dock sitt behov 
av regionen på olika sätt. I Vallentunas och Täbys översiktsplaner är regionen en 
central del av kommunernas visioner och framtidsutveckling och framför allt Täby 
använder sig aktivt av RUFS 2010 som ett underlag för sin egen planering. Sundby-
berg och Stockholm påpekar gärna att regionen är viktig, men de utgår hellre ifrån 
kommunens egna fördelar och möjligheter än från regionens styrka. Jag kommer 
här analysera mitt fall utifrån två begreppspar som jag kallat konkurrens och samarbete 
samt centrum och periferi. 

Konkurrens och samarbete

Som jag skrivit i kapitel 3 är konkurrens mellan regioner ett argument som ofta an-
vänds för att motivera satsningar på regional utveckling, medan kritiker till den ny-
regionala regimen gärna lyfter fram värden som samarbete inom regionen. I RUFS 
2010 kan man hitta exempel på båda sidorna av detta argument. Regionplanens 
utgångspunkt är ju att Stockholm ska konkurrera med andra storstadsregioner i Eu-
ropa och ett av målen är att bli ”En ledande tillväxtregion” (Regionplanekontoret, 
2010, s. 18), men bland utmaningarna som regionplanen vill arbeta med tar håll-
barhetsaspekter, klimatfrågor, och sociala frågor som jämlikhet, kulturell mångfald, 
trygghet och tillgänglighet stor plats. Jag uppfattar på så sätt RUFS 2010 som en 
syntes mellan nyregionala och kritiskt regionala perspektiv. 

När det gäller kommunernas syn kan man säga att även de resonerar kring 
termerna konkurrens och samarbete, men här handlar även konkurrensen om in-
omregionala frågor. Den kommun som i sin översiktsplan är mest proaktiv kring 
frågor om samarbete är Vallentuna, som beskriver sig själv som en integrerad del av 
regionen och gärna lyfter fram sina mellanregionala samarbeten. Täby kommun sä-
ger att de vill bli en starkare aktör i regionen och tar därmed en mer konkurrerande 
position. Stockholm lyfter gärna fram kommunens betydelse för de andra kommu-
nerna i regionen men påpekar också behovet av att samarbeta mellankommunalt. 
Stockholms projektledare uttryckte det som att samarbetet är mer eller mindre nöd-
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vändigt för de centrala kommunerna, då det finns begränsat med mark att bygga 
på vilket gör kommunernas utkanter mer och mer attraktiva. Av översiktsplanerna 
är Sundbybergs den som diskuterar minst om regionen och samarbete, de tar hellre 
avstamp i sin egen planering, men på min intervju framhöll planens projektledare 
att man verkligen är beroende av samarbete med kringliggande kommuner. 

Kommunernas projektledare är överens om att mellankommunalt och regio-
nalt samarbete varit en viktig del i arbetet med både RUFS 2010 och de egna över-
siktsplanerna. De delade också uppfattningen att regional samverkan fått en större 
betydelse för att kommunerna ska kunna arbeta strategiskt.

Sundbybergs projektledare gav uttryck för en annans sorts konkurrens, näm-
ligen mellan den kommunala och den regionala planeringen, under vår intervju. 
Kommunen och regionen har haft delade meningar om utvecklingen av ett område 
i kommunen, vilket kan ha påverkat samarbetet mellan regionen och Sundbyberg.

Centrum och periferi

Kritiker av den konkurrensinriktade regionalismen lyfter ofta fram ojämlikhet mel-
lan centrum och periferi som en viktig fråga för regional utveckling, där planeringen 
borde sträva efter att motverka den inomregionala ojämlikheten (Christopherson 
och Clark, 2009). RUFS 2010 har flera mål som innefattar att på olika sätt minska 
ojämlikheter och öka tillgängligheten för alla invånare i regionen, och planen före-
språkar också en utveckling av en flerkärnig region. Men regionplanen eftersträvar 
också en utveckling mot ökad koncentration och täthet av boende och funktioner 
(Regionplanekontoret, 2010) vilket innebär att planen främst förespråkar en be-
folkningsökning i de centrala delarna av regionen. I praktiken kan det innebära en 
skillnad i mål mellan regionen och de perifera kommunerna. I till exempel Vallen-
tuna förespråkar översiktsplanen en högre befolkningstillväxt än vad RUFS 2010 
ser som eftersträvansvärd. 

Enligt Stockholms projektledare har RUFS 2010 lagt större vikt än tidigare 
regionplaner på hur viktiga Stockholms centrala delar är för regionen. Man skulle 
alltså kunna tänka sig att det finns skilda uppfattningar om prioriteringar, och att 
perifera kommuner känner sig förfördelade. I praktiken verkar det dock finnas en 
stor samsyn mellan kommunerna, då de jag intervjuat är överens om att det finns få 
eller inga stora konflikter. 

Att de mer perifera kommunerna Täby och Vallentuna är de som lägger störst 
vikt vid regionen i sina översiktsplaner är förståeligt. De är beroende av Stockholms 
arbetsmarknad och attraktivitet för att locka invånare, men de är också beroende av 
en fungerande infrastruktur och kollektivtrafik. Man kan tänka sig att kommunerna 
fokuserar på dessa frågor och regionens betydelse som ett sätt att lyfta frågorna 
även på en regional nivå, då översiktsplanerna fungerar som ett verktyg även vid 
mellankommunal och regional samverkan. Genom att göra regionplaneringen till 
en del av den egna översiktsplaneringen skapar kommunerna en känsla av lokalt 
ägandeskap av den regionala planeringen. Som läsare ser man att kommunerna vis-
serligen är beroende av regionen, men att kommunerna är aktiva för att föra fram 
sina frågor på en regional nivå. 

Skillnaderna mellan de centrala och de perifera kommunernas relation till 
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regionen kallar Rader Olsson för ”asymmetric interdependency patterns” (Rader 
Olsson, 2009, s. 267), vilket innebär att alla kommuner visserligen är ömsesidigt 
beroende av regionen, men relationerna och därmed också vinsterna av att sam-
arbeta ser olika ut. De perifera kommunerna vill använda regionplaneringen till 
att diskutera specifika planer som gynnar dem, medan de centrala hellre pratar om 
utveckling på en övergripande regionnivå.

En pragmatisk inställning till regionens betydelse

Sammanfattningsvis konstaterar jag att både kommunerna och regionen är prag-
matiska och praktiska i sitt förhållande till regionplaneringens betydelse. Alla parter 
delar uppfattningen om att regional samverkan är viktig och kommer att bli allt 
viktigare, och det verkar finnas en samsyn om att regionens kärna har stor betydelse 
och att de perifera kommunerna får anpassa sig till det. 

Även regionplanen kan betraktas som pragmatisk i sina avvägningar mellan 
tillväxt och regional utveckling å ena sidan och hållbarhet å andra sidan.

6.2 Deltagande, makt och inflytande

I min granskning av relationerna mellan den kommunala och den regionala plane-
ringen har jag främst studerat tre nivåer av makt och inflytande. Jag har frågat mig 
om regionen har fått mer makt över den strategiska planeringen, hur medborgarnas 
inflytande över regionplaneringen ser ut och vilken roll lokala politiker har.

Regionens makt över planeringen

Varken regionala utvecklingsplaner eller regionplaner har någon formell politisk 
makt. Innehållet i RUFS 2010 är därför inte bindande och regionplanekontoret 
har dessutom begränsade möjligheter att genomföra planens innehåll. Det betyder 
dock inte att regionplanekontoret helt saknar makt över planeringen.

Genom sin roll som sammankallande aktör i RUFS-processen, har region-
planekontoret skapat en plattform där kommuner och andra aktörer mötts och 
diskuterat. Regionplanekontoret har i planprocessen agerat som ”agendasättare” 
och ibland tagit en roll som experter enligt Hansen och Hårsman (2010), som också 
påpekar att även om till exempel kommunala tjänstemän och politiker tidigt bjöds in 
för att delta i planprocessen hade delar av strategierna och målen i planen redan sla-
gits fast av regionplanekontorets planerare. Projektledaren för RUFS 2010 menade 
att regionplanenämnden tagit fler initiativ och lagt mer resurser på genomförandet 
av planen än vad man gjort i tidigare planprocesser.

I min fallstudie framstår det dock som att regionens deliberativa ambitioner 
för RUFS-processen, där dialog stått i fokus, fungerat och kommunerna har känt 
sig inbjudna och delaktiga. Flera av de tjänstemän jag intervjuat lyfter fram att kom-
munen deltagit aktivt i processen och att kommunerna även har haft goda möjlig-
heter att påverka innehållet i RUFS 2010. Tjänstemännen är överens om att RUFS-
processen skapat en plattform för samarbete, som också lett till en ökad förståelse 
för varandras behov. 
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Det är tydligt att RUFS-processen haft ett direkt inflytande på kommunernas 
översiktsplaner. Alla kommuner diskuterar regionen och RUFS 2010, om än i va-
rierande grad, och många av de centrala begreppen i RUFS, såsom regionala stads-
kärnor, har fått en roll även i översiktsplanerna. Men flera tjänstemän poängterade 
också kommunernas självbestämmande och lyfte gärna fram exempel på områden 
där kommunerna och regionen inte var överens om markanvändningen.

Medborgarnas inflytande

RUFS 2010 har tagits fram i en process där dialog varit en av grundpelarna. Regi-
onplanekontoret har arbetat aktivt med att bjuda in olika aktörer i kommunen och 
låta dem delta i planprocessen. Dialogerna har haft en central funktion för att skapa 
förankring av planens innehåll, vilket har uppfattats som en förutsättning för att 
skapa handlingskraft. Men den dialogdrivna processen har främst varit öppen för 
kommunala tjänstemän och kommunpolitiker. Medborgarinflytande har inte varit 
en prioriterad del av RUFS-processen. Planen har visserligen varit föremål för sam-
råd och utställning såsom lagen kräver, men det är också allt. En medveten strategi 
enligt RUFS 2010:s projektledare. Regionplanekontoret anser att medborgarinfly-
tandet i mångt och mycket är kommunernas uppgift, och att regionen inte kan ”gå 
förbi” kommunerna genom att prata direkt med regionens medborgare.

Det betyder alltså att kommunerna har stort ansvar för medborgardeltagan-
det, både i sina egna översiktsplaner och för att deras invånare ska få komma till 
tals i den regionala planeringen. Ett första steg kan då bli att förankra RUFS hos 
kommuninvånarna genom att berätta om den regionala planeringen i sina över-
siktsplaner. Här är framför allt Täby tydliga, genom att läsa Täbys översiktsplan får 
man en överblick även över RUFS 2010 och regionens betydelse för kommunen. 
Huruvida detta i sin tur leder till att kommunens invånare får större möjligheter att 
delta lämnar jag dock osagt.

När det gäller medborgardeltagandet i översiktsplaneringen har kommunerna 
i min fallstudie lite olika angreppssätt. Samtliga kommuners översiktsplaner har 
ett kapitel som beskriver planprocessen med samråd och utställning. I Täby och 
Vallentuna nöjer man sig med detta. Vallentunas projektledare menade att de från 
kommunens sida hade kunnat anstränga sig mer för att nå medborgarna, men att 
man främst ser att kommuninvånarna kommer engagera sig i fördjupade översikts-
planer, som är mer konkreta. Stockholms stad berättar i sin översiktsplan mer om 
hur man arbetat med medborgardeltagande och hur dialog också kommer vara en 
viktig del av genomförandet av planen. Sundbyberg är den kommun som pratar 
mest om medborgarna i sin översiktsplan. Planen säger till exempel att man ska ”ta 
vara på medborgarnas idéer” (Sundbyberg, 2009, s. 13) och att stadsutvecklingen 
ska utgå från medborgarens behov. Båda dessa exempel kan dock tolkas som ett 
ovanifrånperspektiv på medborgarnas funktion i planeringen, där fokus ligger på 
att beslutsfattarna ska lyssna på invånarna, snarare än att medborgarna är med och 
bestämmer. Översiktsplanen redovisar inte speciellt mycket om hur man jobbat 
med medborgardeltagande i planprocessen, eller om vilket inflytande invånarna 
haft i framtagandet av Sundbybergs översiktsplan. 

Ett av målen med Stockholms översiktsplan är att den ska underlätta en mer 
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flexibel planering och snabba på beslut om detaljplaner och liknande (Stockholm, 
2010). Om ett förslag på utveckling stämmer överens med målen i Översiktsplanen 
ska detaljplaneprocessen kunna förenklas och påskyndas. Frågan är vad som händer 
med medborgarinflytandet då? Idag är det ju främst vid detaljplaneprocesser som 
invånarna deltar i samråd och kommer med synpunkter. Enligt Stockholms över-
siktsplan ska detta inte vara något problem, men det ställer naturligtvis stora krav 
på att ÖP är förankrad hos medborgarna och att medborgarna känner till var man 
ska vända sig för att säga vad de tycker. Kanske är det så att en förenklad detaljpla-
neprocess, som påskyndas om den följer översiktsplanen, är precis vad som behövs 
för att skapa ett intresse för att delta i översiktsplaneringen. 

Politikernas roller

Översiktsplanerna lyfter fram planernas funktion som ett strategiskt verktyg för 
kommunen, som ska kunna användas för att genomföra politiska beslut. Projekt-
ledarna var också överens om att översiktsplanerna är ett viktigt politiskt verktyg, 
och flera projektledare påpekade att de lagt ner mycket arbete för att involvera 
kommunpolitikerna i planprocessen och därmed förankrat planerna hos beslutsfat-
tarna i kommunen. Vallentunas projektledare jämförde med tidigare översiktsplan 
som mer haft karaktären av en tjänstemannaprodukt. I Stockholm sågs det som en 
framgång att Kristina Alvendal blivit förknippad med översiktsplanen och begrep-
pet ”promenadstaden” eftersom det dels visade på att planen är förankrad hos 
politikerna och dels gett planen extra uppmärksamhet.

Att politikerna är delaktiga i planprocesserna är förstås positivt för demokra-
tin då medborgarna indirekt kan påverka innehållet i planerna via kommunalvalen. 
Förespråkare för det kollaborativa planeringsidealet menar dock att den representa-
tiva demokratin i själva verket inte alls representerar alla olika kulturer och intressen 
i ett nutida samhälle, istället behövs en mer inkluderande politik som tillåter alla att 
delta (Healey, 1997).

En annan risk med att planeringen blir förknippad med politiker är om pla-
nerna blir allt för politiserade. En översiktsplan ska ju fungera som ett långsiktigt 
strategiskt verktyg, som inte ska följa den svängande politiska opinionen allt för 
mycket. Projektledarna på kommunerna påpekade att de arbetat med att förankra 
planerna hos alla politiska partier och att partierna i stort sett höll med om innehål-
let i översiktsplanerna.

Vem har tillgång till arenorna för samverkan?

Både regionen och kommunerna ger uttryck för att ha arbetat mer aktivt med dialog 
och samarbete i planprocesserna, jämfört med tidigare region- och översiktspla-
ner. Mitt intryck är dock att man jobbat mest med att nå tjänstemän och politiker, 
snarare än att nå medborgarna. Om RUFS 2010 och översiktsplanerna ska vara ett 
övergripande strategiskt verktyg och arenor för samverkan är det ur ett deltagar-
demokratiskt perspektiv väsentligt att medborgarna har tillgång till alla arenor där 
diskussion förs och där beslut formas. Hur detta ska se ut i praktiken är naturligtvis 
en komplex fråga, men som måste ställas om processerna ska kunna betraktas som 
demokratiska.
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6.3 Vad berättar man, och varför?

Det är inte bara innehållet i en plan som har betydelse för planens relation till läsa-
ren. Även vad man väljer att berätta och på vilket sätt man berättar är viktigt. För att 
en plan ska nå ut till en publik och kunna användas som ett verktyg för utveckling är 
det naturligtvis viktigt att en planen är författad på ett sätt som uppfyller det syftet. 
Planens tilltal, språk och liknande har dessutom stor betydelse för att förankra pla-
nen hos medborgare och andra aktörer som påverkas av planen, vilket också ställer 
stora krav på en plans berättelser. När det gäller översiktsplaner är det till och med 
definierat i plan- och bygglagen att ”översiktsplanens innebörd och konsekvenser 
ska kunna utläsas utan svårighet” (SFS 1987:10, kap 4, § 1). Det ställer förstås höga 
krav på läsbarhet och förståelse i översiktsplanerna. 

I det här kapitlet kommer jag granska planernas berättelser, vem som berättar 
och varför man valt att berätta dem. 

Eftersom innehållet i en översiktsplan eller en regional utvecklingsplan inte 
är juridiskt bindande är det av största betydelse att planerna når ut till alla eventuella 
aktörer och andra som påverkas av planen, och att innehållet i planen förankras hos 
både medborgare och beslutsfattare. Att presentera en slagkraftig, intressant och 
spännande strategisk plan kan bli ett sätt att bidra till att förankra planeringen. Att 
regionen och kommunerna vill använda sitt berättande för att nå ut till läsarna är 
tydligt, användandet av slagkraftiga visioner och säljande bilder är ett exempel på 
det. 

Berättare

En översiktsplan eller en regionplan har alltid en tydlig avsändare, i form av de 
kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige som har antagit planen. Avsända-
ren kan dock vara mer eller mindre anonym i själva plandokumentet. Stockholm, 
Sundbyberg och RUFS 2010 har valt att introducera planerna med ett förord från 
politiska företrädare, vilket gör avsändaren mer personlig. Det visar också på ett 
engagemang från politikernas sida, och bidrar till att skapa en känsla av att planerna 
är politiska verktyg. Alla tre förorden är entusiastiska över innehållet i planen och 
lyfter dessutom fram sina kommuners eller läns fördelar. Sundbybergs förord är 
kanske det mest personliga och inkluderande, det inleds med meningen ”Sundby-
berg är vår stad” (Sundbyberg, 2010, förord) och pratar genomgående med läsaren 
som ”vi”. Täby och Vallentuna däremot, nöjer sig med att presentera en lista på de 
politiker och tjänstemän som deltagit i planarbetet vilket inte på samma sätt skapar 
en koppling mellan innehållet i planen och politikerna. 

En avsändare är dock inte samma sak som en författare. En plan är ju i själva 
verket författad av en lång rad tjänstemän, som alla är mer eller mindre anonyma 
i de planer jag granskat. Vallentuna och Täby presenterar några av de tjänstemän 
som deltagit i planprocessen och Stockholm har ett kort brev från projektledaren 
för arbetet, men som läsare får man inte någon känsla för hur de påverkat berät-
telsen. Tjänstemännens roller, deras maktposition och deras skyldigheter mot mig 
som läsare blir därför oklar.

Dialog, samråd och samverkan presenteras som en viktig del av både kom-



Vem äger den strategiska planeringen?

51

munernas och regionens planprocesser. Här blir en av planerarnas roller att lyssna 
på andra aktörers berättelser och ta med dessa i planens huvudberättelse. I min 
fallstudie berättar alla planer om att andras berättelser har varit en viktig del av 
planprocessen, men exakt hur dessa berättelser påverkat planen är ofta svårare att 
läsa sig till. RUFS 2010 och Stockholms översiktsplan berättar om olika exempel på 
hur planen ändrats efter samråd och dialog, men hos de övriga kommunerna får 
man inget veta. 

Berättelser

Man kan säga att en översiktsplan eller regionplan innehåller många olika berät-
telser, som berättar om läget idag, vilken utveckling som är önskvärd, och vad som 
behövs för att nå denna utveckling. En sorts berättelse som är intressant att studera 
och jämföra är den som finns i visionerna för kommunerna. Jag har valt att lyfta 
fram visionerna i mina presentationer av de olika planerna eftersom jag tycker de 
säger mycket om aktörernas syn på sig själva och på innehållet i planerna. Såväl 
kommunerna som RUFS 2010 har arbetat med visioner som ett strategiskt verktyg, 
och visionerna (se respektive kommun och RUFS i föregående kapitel) är ganska 
olika sinsemellan, men de har också några gemensamma nämnare. En är att de inte 
är speciellt konkreta, vilket gör att man kan fylla dem med olika innehåll. Undan-
taget är Täby, som förtydligar sin vision med fem faktorer som faktiskt är grip-
bara och tydliga. De flesta visioner handlar i någon utsträckning om utveckling och 
framtiden, förutom Sundbybergs vision som egentligen bara beskriver kommunen 
idag. Den liknar snarare än kommunslogan än en vision för en översiktsplan, som 
ju borde handla om strategisk planering på något sätt. Stockholm sticker ut efter-
som de använder sig av två visioner, dels ”Ett Stockholm i världsklass” som är en 
gemensam vision för hela kommunen, och ”promenadstaden” som egentligen är 
titeln på översiktsplanen. Projektledaren för Stockholms översiktsplan lyfte under 
min intervju fram att titeln inte bara är en programförklaring utan fungerar också 
som ett sätt att väcka ett intresse för innehållet i planen.

Det är inte bara själva texten som är berättelsen i en plan. Även sådant som 
bilder, kartor, omslag och liknande är en del av det narrativ som skapas i plandoku-
mentet. Genom illustrationerna förmedlar planerna hur de vill uppfattas och vad de 
vill att läsaren ska ta med sig efter att ha läst planen. De fem plandokumenten i min 
studie har valt olika sätt att nå ut visuellt. Sundbybergs (se figur 6 s. 36) lekande barn 
och Vallentunas pusselbit i regionen (figur 3 s. 30) är två exempel som tydligt vill 
berätta något med sitt omslag, där Vallentuna försöker förmedla kommunens vision 
medan Sundbybergs lite puttriga bild verkar förstärka småstadskänslan i kommu-
nen. Stockholm, Täby och RUFS 2010 har istället valt mer abstrakta omslag som 
inte lika lätt går att tolka åt något håll. 

Läsare

Projektledarna för RUFS och översiktsplanerna var överens om att översiktspla-
nerna i större utsträckning vänder sig till medborgarna medan RUFS 2010 främst 
tänker sig tjänstemän och politiker som läsare. RUFS 2010s syn på vem läsaren är 
märks redan i förordet, som har rubriken ”Till alla framtidsbyggare” (Regionplane-



Analys

52

kontoret, 2010, s. 3). Med framtidsbyggare syftar man på de som arbetar professio-
nellt med planeringsfrågor. RUFS 2010 är också de som arbetat mest för att nå ut 
till sina tänkta läsare, medan några av kommunerna snarare ger uttryck för att man 
nöjer sig med att de som redan är intresserade läser planerna. RUFS 2010 inleder 
exempelvis med en snabbguide till innehållet i planen, vilket gör att en läsare snabbt 
och enkelt kan ta till sig det viktigaste i planen. Snabbguiden blir också ett verktyg 
för att bekräfta de centrala berättelserna, eftersom man flera gånger återkommer till 
samma frågor. Vallentuna menar att de jobbat hårt för att nå ut till deras viktigaste 
läsare, nämligen kommunens politiker, men projektledaren erkänner samtidigt att 
man inte jobbat lika hårt för att nå ut till kommuninvånarna. 

Vad säger berättelserna om vem som äger planeringen?

I min genomgång av plandokumenten har jag sett att makt och resurser är en viktig 
faktor för vilka berättelser det är som når ut och blir lyssnade på. Stockholms stad 
och regionplanekontoret är centrala aktörer med gott om resurser, och de har också 
de mest omfattande och genomarbetade plandokumenten. Vidare har dessa aktörer 
makten att nå ut till media, ett exempel på det är uppmärksamheten som Kristina 
Alvendal och begreppet promenadstaden fick efter att planen antogs av kommun-
fullmäktige. Stockholms stad har alltså möjligheter att nå ut med sin berättelse på 
ett helt annat sätt än en mindre kommun, vilket förstås påverkar förankringen av 
planen.
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7 Avslutande reflektioner

En av mina utgångspunkter för den här studien var att undersöka om makten över 
planeringen flyttats från kommunal nivå till regional nivå, och vilken betydelse det 
i så fall skulle få för medborgarnas inflytande och insyn i planeringssystemet. Jag 
hade en idé om att allt fler beslut fattas på en övergripande nivå och att allmänhe-
tens möjligheter att delta på den nivå där besluten tas blir allt mindre. Dessutom 
skulle det då bli svårare att få insyn i beslutsvägarna och veta vem man ska vända 
sig till för att diskutera. 

Men efter att ha gått igenom RUFS 2010 och ett antal stockholmskommuners 
översiktsplaner är jag mer osäker. Regionplanen är visserligen ett imponerade och 
omfattande dokument med många idéer, men vilket inflytande har planen egentli-
gen över planeringen ute i kommunerna? Under mina intervjuer med tjänstemän 
som arbetat med planerna blev det uppenbart att det inte är själva plandokumentet 
som är den centrala, det är i planprocessen som det verkliga arbetet med RUFS har 
pågått, och det är där regionens planeringsmakt finns. Genom att agera som sam-
mankallande har RUFS bidragit med att skapa en plattform för diskussion mellan 
kommunerna, men regionplanekontoret har också haft förmånen att sätta agendan. 
Kommunens tjänstemän menade att dialogen i RUFS-processen har bidragit till att 
skapa samförstånd mellan kommunerna och förståelse för varandras krav, vilket 
stämmer väl med kollaborativa planeringsteoretikers idéer om dialogen som ska-
pare av kunskap och byggare av relationell makt.

Frågan är bara hur inkluderande regionplaneprocessen varit? Dialog och 
samverkan förstås, men medborgarna har generellt inte haft tillträde till arenan och 
därmed inte heller kunnat vara med och bygga kunskap. En viktig fråga som gäller 
medborgardeltagande handlar om allmänhetens intresse för att delta. Flera kom-
munala tjänstemän påpekade att intresset för att delta i översiktsplaneringen varit 
ganska svagt och att det är först när planeringen blir mer konkret som folks intresse 
väcks. Om region- och översiktsplaneringen får mer makt ser jag det som centralt 
att fundera på hur man kan hitta nya vägar att involvera regionens invånare i plan-
processerna.

I min fallstudie valde jag att studera det perspektiv som förmedlades av pla-
nerare och i plandokumenten. För att få en bredare bild av deltagande och medbor-
garinflytande skulle fortsatta studier kunna ta tag i allmänhetens och politikernas 
perspektiv på den regionala planeringen. Det skulle då också vara intressant att ta 
med insikter från företag och organisationer i diskussionen.
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Bilaga 1� Intervjumall 

Här följer ett exempel på en frågemall jag använt när jag intervjuat tjänstemän i kommunerna.

Hur har ni förhållit er till RUFS i den nya översiktsplanen?

Påverkar RUFS innehållet i ÖPn?

Finns det konflikter?

Har kommunen ett ansvar för att genomföra idéerna i RUFS?

Kommunens position i regionen? Har Stockholm och de centrala regionerna mer 
att säga till om i det regionala samarbetet?

Vem vänder sig ÖPn till?

Hur pass fritt kan kommunen agera?

Har regionen fått mer makt över planeringen? Hur/på vilket sätt?

Har regional och mellankommunal samverkan blivit viktigare?

Behovet av översiktsplanering? Har det förändrats?

Politisk makt, mer eller mindre?

Förankringen bland medborgarna?

Medborgardeltagandet då?
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