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ABSTRACT 
This thesis focuses on the understanding of how urban planning in Sweden should be practiced and 
why it is currently practiced in the manner it is. The intention is that different stakeholders working 
with urban planning will gain a deeper understanding for the system in which they work. The 
concepts of system and systems perspective are the main focus of this thesis. The thesis’ aim is to 
investigate the premises for applying a broader systems perspective in urban planning. A broader 
systems perspective means that the individual will be in a better position to be able to identify a 
system’s constituents and how the different constituents interact. Such an understanding would 
yield greater premises to anticipate consequences from different actions, as well as to understand 
the causes behind why urban planning is practiced in the manner it is today in Sweden. 

We have tried to analyse and understand urban planning as a system through literature and 
interviews with researchers, consultants and municipal officials (non-political). A mixed-methods 
approach has been used throughout the thesis. This method partly differs from traditional natural 
science or social science approaches. We emphasise the need to approach a system such as urban 
planning with inter-disciplinary methods.  Urban planning is not a system which is limited to a 
specific science. We also strongly emphasise the importance of presenting results in a varied fashion. 
Individuals from different trades and research sciences speak different languages today. 

Briefly, our conclusions as to why urban planning in Sweden is practiced in the manner it is are: 

A too narrow systems perspective is practiced in urban planning. There exists no uniform image of 
what urban planning as a system consists of or how the constituents interact. Urban planning is an 
incredibly complex system in constant change. This fact demands that different stakeholders 
together form an image of the system to improve their understanding of the system. It is no longer 
sufficient that one stakeholder alone, for example researchers, offers solutions to problems in urban 
planning.  

New methods and tools are needed for urban planning; different methods must be combined to 
offer explanation models for the system. The single largest limitation for this to happen is the 
sectorisation in the system.  

The formal planning process, which is legally restricted, has shifted to preceding informal planning 
processes.  A reason for this shift is that there are no forums for collaboration in the formal planning 
process. One consequence is that there is a risk that urban planning in Sweden is not practiced in a 
manner it is meant to by PBL (Swedish law that regulates planning and building processes). It is 
difficult to evaluate if an urban planning project is successful due to vague aims and goals, the lack of 
utilisation of standardised tools and the absence of systematic follow-up. The consequence is that 
urban planning in Sweden is an unhistorical and empirical based trade. 

Professional planners and researchers are expected to be objective in a system that is characterised 
by subjective views. 

If the planning initiative shifts from the public to the private sector, difficulties will probably arise in 
terms of reaching Sweden’s national goals for urban planning. In such a case urban planning will 
most likely shift from a political to an economic arena, which in turn would yield difficulties in 
meeting the aims of PBL. 

Keywords: Urban planning, town planning, system, systems perspective. 
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 SAMMANFATTNING 
Det här examensarbetet inriktar sig på att försöka förstå hur samhällsplanering är tänkt att fungera 
och varför det fungerar som det gör. Avsikten är att olika aktörer verksamma inom samhällsplanering 
skall få en djupare förståelse för det system de agerar i. Examensarbetet fokuserar särskilt på 
begreppen system och systemperspektiv.  

Examensarbetes syfte är att undersöka förutsättningarna för att använda ett bredare system-
perspektiv inom samhällsplanering. Konkret innebär ett brett systemperspektiv att kunna identifiera 
vad ett system består av och att förstå hur systemet fungerar. En sådan förståelse skulle ge bättre 
förutsättningar att förutse effekter av olika beslut samt att kunna förstå orsaken till varför saker blir 
som de blir.  

Genom en intervjustudie och en litteraturstudie har vi försökt analysera och förstå systemet 
samhällsplanering. En blandning av olika metoder har använts, vilket delvis brutit mot traditionella 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder. Vi betonar nödvändigheten av att angripa 
ett system som samhällsplanering med inter-disciplinära ansatser. Samhällsplanering är inte ett 
system som låter sig begränsas till att tillhöra en sorts vetenskap. Vikten av att presentera resultat på 
olika vis betonas starkt. Personer från olika professioner och forskningsinriktningar talar i dagsläget 
olika språk.  

Våra sammanfattande slutsatser är: 

Samhällsplanering bedrivs idag utifrån ett alltför begränsat systemperspektiv. Det finns ingen unison 
bild av vad systemet samhällsplanering består av eller hur det fungerar. Systemet samhällsplanering 
är otroligt komplext och i ständig förändring. Detta kräver att olika aktörer, för att öka sin förståelse, 
tillsammans skapar en bild av systemet. Det räcker inte längre att en aktör, t.ex. akademin, försöker 
att ensam erbjuda svaren på de frågor som söks. 

Det behövs nya metoder och verktyg för samhällsplanering, naturvetenskapliga och samhälls-
vetenskapliga metoder måste få samverka och erbjuda förklaringsmodeller för systemet. Här utgör 
dagens sektorisering den enskilt största begränsningen. 

Det finns indikationer på att den formella planprocessen förskjutits till föregående informella 
planeringsprocesser, mycket pga. att det inte finns något forum för samverkan i den formella plan-
processen. Detta gör att det finns risker för att planering inte praktiseras som det är tänkt i PBL. 

Det är svårt att bedöma vad som är ett lyckat samhällsplaneringsprojekt pga. otydliga visioner och 
mål, bristen på användning av standardiserade verktyg och avsaknaden av systematisk uppföljning. 
Detta medför även att samhällsplanering är en ohistorisk och erfarenhetsbaserad verksamhet.  

Professionella planerare och forskare förväntas vara objektiva i ett system som är präglat av 
subjektiva värderingar. 

En mer marknadsorienterad planering kommer sannolikt att leda till att det blir än svårare att nå de 
nationella mål som finns för samhällsplaneringen. Det finns indikationer på att samhällsplaneringen 
förflyttas från en politisk till en ekonomisk arena, vilket skulle ge svårigheter att uppfylla syftet med 
PBL. 

Nyckelord: Samhällsplanering, system, systemperspektiv.   
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FÖRORD 
De senaste 4 ½ åren har vi följts åt genom utbildningen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
Hösten 2006 började vi på programmet Design och Produktframtagning utan någon klar idé om 
varför – det var helt enkelt dags att börja plugga. Efter ett par år med bl.a. algebra, konstruktions-
material (KOMA - i dubbel bemärkelse) och kurser i ”Design” & Produktframtagning växte en 
irritation fram över att utbildningen inte blev vad vi föreställt oss. 

Samtidigt kom Al Gore och klimatdebatten. Inför fördjupningsvalet i årskurs 3 hade vi förstått att vår 
framtid inte bestod av att designa lyxiga kaffebryggare eller dammsugare. Vi tänkte att det finns 
andra sätt att bidra till en bättre värld. Under tiden på Institutionen för Industriell Ekologi växte 
intresset för samhällets funktioner samt insikten om hur viktigt det är att försöka förstå hur vår värld 
egentligen fungerar. I takt med en ökad globalisering kommer vi människor behöva förstå att allting 
hänger ihop.  

Vi vill tacka ett antal personer för den hjälp vi fått under hösten.  Vi har mötts av stor nyfikenhet och 
ett stort engagemang från våra handledare; Björn, Ebba och Larsgöran. De har verkligen gjort ett 
hästjobb! Vi har haft många givande diskussioner och utan den feedback vi fått på arbetet hade det 
aldrig lyckats. Ni ska ha ett stort tack för er insats!   

Vi vill även rikta ett stort tack till Susanne Bäckström, Sweco Architects, som såg till att vi fick en 
stabil plats att verka från. Susanne har även varit till stor hjälp i arbetet att hitta lämpliga personer 
för intervjuer.  

Tack till Kajsa, Erik och Malin som tagit sig tid att korrekturläsa och ifrågasätta vårt språkbruk! 

Till sist vill vi tacka alla som deltagit i intervjustudien och de personer som tagit sig tid att träffa oss 
och diskutera arbetet. Tack även till alla medarbetare på Sweco Architects som indirekt bidragit med 
massor av information till det här examensarbetet samt för trevliga fikaraster, luncher och 
evenemang! 

JOHAN HÖGSTRÖM HAR ORDET 

Ett tack till Johan Dahlberg som valde det här examensarbetet istället för att åka till Australien och 
odla alger. Det gav mig möjlighet att ägna mig åt någonting jag brinner för under den här hösten.  

Ett stort tack till Frida och min familj för att ni stått ut med mig under hösten. Ibland har det varit 
mycket och då har det känts väldigt bra att känna ert stöd!       

Jag har alltid varit frågvis. I vissa fall har det lett till konflikt, i andra har det gett mig insikter om 
varför saker och ting blir som de blir. Med detta i ryggen har jag under de senaste åren betraktat 
världen vi lever i och försökt att förstå varför den ser ut som den gör. Det här examensarbetet har 
gett mig chansen att tränga djupt in i de mekanismer som styr vårt samhälle - en både intressant och 
skrämmande upplevelse.  

Under tiden på KTH har jag insett att vi människor använder tekniken på ett sätt som gör det möjligt 
för oss att överbrygga de naturliga spärrarna. Vi har flygplan som hjälper oss flyga och vi har ett 
energisystem som ger oss tillväxt och välfärd. Men detta välstånd har ett pris. Jag upplever världen 
som gravt orättvis och långt ifrån jämlik. Den grava snedfördelning av välstånd och kapital, gällande 
både mellan olika folkgrupper och mellan könen, som vi idag ser i världen tror jag måste utjämnas för 
att på sikt undvika storskalig politisk och ekonomisk instabilitet.  
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Folke Tersmans konstaterar i sin eminenta bok ”Tillsammans” att globala frågor behöver globala 
lösningar. Jag vill hellre hävda att globala problem är kollektiva problem och därför inte behöver 
globala lösningar utan kollektiva lösningar. Jag förespråkar det goda i att lösa problem tillsammans 
och att inte utöva auktoritär makt vare sig med politiska medel (som i kommunistiska länder) eller 
med ekonomiska medel (som en följd av kapitalismen). Båda dessa styrsätt förtrycker systematiskt 
människans frihet. Det ena genom ideologi, det andra genom kapital. Bägge systemen skapar 
makteliter som måste brytas för att majoriteten ska få det bättre. 

Livet kanske inte kan vara rättvist men det skall väl inte heller vara medvetet orättvist? 

JOHAN DAHLBERG HAR ORDET 

Att jag hamnade i det här examensarbetet känns som lite av en slump, men det verkar som jag 
hamnat rätt ändå. Det har varit en otroligt lärorik process om allt och inget av det jag trodde det 
skulle vara. Jag började intressera mig för miljöfrågor på riktigt när jag fick Mark Lynas bok High Tide i 
present av min farmor. Lynas berättar om ett antal resor han gjort runtom i världen där han 
observerar klimatförändringarnas konsekvenser. Han visar smältande glaciärer, ökenspridning, 
stigande vattennivåer m.m. Jag har insett att de bakomliggande orsakerna till klimatförändringarna, 
precis som många andra av världens problem, är det sätt vi människor väljer att leva – jag vill förstå 
varför vi lever som vi gör. 

I mina ögon borde det finnas bättre sätt att samarbeta globalt likväl som lokalt. Ett återkommande 
problem verkar vara människors strävan efter makt och ovilja att släppa makt när de väl har den. Det 
är uppenbart att även i dagens demokratiska system ligger inte makten hos medborgarna utan hos 
en liten koncentrerad elit. Med all den uppfinnesrikedom mänskligheten har påvisat borde vi kunna 
konstruera ett samhälle där enskilda individer inte kan förstöra för alla andra. 

Jag vill rikta ett enormt tack till min familj för alla fantastiska diskussioner runt middagsbordet under 
min uppväxt. De har lärt mig vara konsekvent envis, ifrågasättande och att aldrig erkänna när jag har 
fel (om jag inte har fel förstås). Min ifrågasättande personlighet är vad som lett mig in på det här 
examensarbetet – jag vill veta varför saker blir som de blir. Det är min envishet som gjort att jag, 
tillsammans med Johan Högström, kunde motivera att genomföra ett ingenjörsbefriat 
examensarbete. 
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HUR EXAMENSARBETET BÖR LÄSAS 
Denna rapport är resultatet av ett tjugo veckors examensarbete på Avdelningen för Industriell 
Ekologi på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Examensarbetet riktar sig till alla som är 
intresserade av att öka sin förståelse för samhällsplanering. Vi kommer från en teknisk högskola och 
har därför skolats att skriva rapporter på ett traditionellt naturvetenskapligt sätt. Då vi insett att 
samhällsplanering inte är ett strikt naturvetenskapligt ämne bör inte heller rapporten vara strikt 
naturvetenskaplig. Vår ambition har varit att nå en balans mellan en traditionellt skriven rapport och 
nya innovativa grepp att presentera examensarbetet på. 

 

Figur 1: Disposition för examensarbetet 

Kapitel 1 är en inledning i vilken vi ger en allmän beskrivning till varför vi gör det här examensarbetet. 
Här definieras begreppen samhällsplanering och systemperspektiv, två centrala begrepp för 
examensarbetet. I kapitel 2 beskrivs metoden både för examensarbetet som helhet och för intervju-
studien, vilken är kärnan i arbetet. I Kapitel 3 svarar vi på vår första frågeställning ”Hur är det tänkt 
att samhällsplanering ska praktiseras?”.  

I Kapitel 4 beskriver vi våra resultat från intervjustudien samt metoden för hur vi har analyserat 
resultatet. Vår andra och tredje frågeställning ”I vilken utsträckning arbetar personer med samhälls-
planering ur ett systemperspektiv?” samt ”Varför praktiseras samhällsplanering som den gör?” svarar 
vi på dels genom analysen av resultatet i Kapitel 4, dels genom en diskussion i Kapitel 5. I Kapitel 6 
finns våra slutsatser kring examensarbetet vilka skall svara på vår fjärde och sista frågeställning ”Vilka 
förutsättningar finns för att ett systemperspektiv i större utsträckning ska kunna praktiseras inom 
samhällsplanering?”. Kapitel 7 lämnar vi till våra egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

  



viii 
 

CITAT 

Det förekommer citat i rapporten från en mängd olika källor. En stor del av citaten kommer från de 
intervjuer vi själva gjort. Andra citat kommer direkt från litteratur, intervjuer citerade i litteratur eller 
andra källor. Ett tal inom hakparantes efter ett citat, t.ex. [5] betyder att det är person nummer fem 
ur intervjustudien som citeras. Citaten har modifierats för att göra citaten mer tydliga samt för att 
lyfta fram det vi anser vara det väsentliga. Markeringen [ord] i ett citat kan antingen ersätta ett annat 
ord eller vara ett tillägg för att förstå citatet i ett sammanhang. Markeringen … betecknar enstaka 
ord, ofullständiga meningar eller mummel som utelämnats. Där /…/ används har en längre del (en 
mening eller mer) av citatet utelämnats. Kursiverad text i citaten betyder extra betoning från 
intervjupersonen (om inte annat nämns). Markeringen *skratt* används för att visa när intervju-
personen uttrycker sig på annat sätt än i ord, t.ex. skrattar. Talspråkliga ord som ”liksom”, ”alltså”, 
”typ” etc. har tagits bort från transkriberingen. 
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1. INLEDNING 
Är dagens samhällsplanering  
Irrationell?  
Subjektiv? 
Otydlig? 

Dessa frågor har följt oss länge och vi tror att det är fler som blir förundrade och nyfikna på varför 
saker blir som de blir och varför andra saker inte alls blir av. Bakgrunden till detta examensarbete 
börjar i Kiruna senvintern 2008, då vi skrev vårt kandidatsarbete ”Hållbar kollektivtrafik i Kiruna”. 

Vårt uppdrag var att undersöka Kirunas kollektivtrafik ur ett energiperspektiv. Vi började med att 
titta på linjenät, tidtabeller och bussflotta. Efter en kort översikt, bl.a. med bakgrund till bilden på 
föregående sida, gick frågan snabbt från ”Hur kan kollektivtrafiken förbättras?” till ”Varför ser 
linjenätet ut som det gör?” och ”Varför tar det lika lång tid att åka buss genom Kiruna tätort som det 
tar busslinje 4 i Stockholms innerstad att åka ifrån Radiohuset till Gullmarsplan?” Det framgick senare 
att problemen med Kirunas kollektivtrafik inte var kopplade till bussarna. Orsaken var snarare brister 
i planeringen, vilka sträckte sig flera decennier tillbaka i tiden. Vi fick upp ögonen för bl.a. 
traditionens makt, maktkluster och samarbetsformer.  

Under kandidatsarbetet stötte vi på en studie av Mackett & Edwards (1998) som analyserar ett stort 
antal satsningar på lätt spårväg och jämför den planerade utvecklingen med det faktiska resultatet. 
Slutsatsen är att i en övervägande majoritet av de studerade fallen överensstämmer inte resultatet 
med planeringen, oavsett om det är åt rätt eller fel håll. I t.ex. planeringen av tvärbanan i Stockholm 
underskattades antalet resande kraftigt, vilket kanske delvis förklarar den senaste tidens iver att 
bygga lätt spårväg i Stockholm.   

Under våren 2010 deltog vi i ett projekt som behandlade lärdomar från initieringen av biogas-
produktion i Stockholm.  Efter intervjuer med representanter för Stockholm Vatten och Stor-
stockholms Lokaltrafik (SL) blev det uppenbart att biogasproduktionen i Stockholm initierades av en 
eldsjäl på Stockholm Vatten utan något egentligt syfte med vad biogasen skulle användas till. Av en 
händelse var SL i samma period intresserat av att introducera biogas i sin bussflotta – vad hade hänt 
om så inte varit fallet?  

Andra projekt under utbildningen har förstärkt vår bild av att det finns ett antal bakomliggande 
outtalade, odefinierade problem i dagens samhällsplanering. Allt för ofta verkar resultatet av 
samhällsplaneringsprojekt vara beroende av en mängd slumpmässiga faktorer. En person med stor 
erfarenhet från samhällsplaneringsbranschen beskrev sitt intresse för examensarbetet kortfattat 
med frågan: ”Vad är problemet?”.  

Det är naturligt att leta efter svar på liknande frågeställningar hos akademin. Det bedrivs forskning 
inom en mängd områden kopplade till samhällsplanering. En gemensam nämnare för det som 
publicerats är dock att forskningen allt som oftast är begränsad till att undersöka begränsade delar 
av samhällsplanering. T.ex. har det på KTH i Stockholm publicerats avhandlingar som: ”Trafik- och 
stadsplanering som en integrerad process?”, ”Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- 
och klimatperspektiv” och ”Kompetens för hållbar utveckling och handlande om professionella roller i 
kommunen.” Vi menar inte att dessa avhandlingar på något sätt är onödiga eller felgrundade. Det 
intressanta är att det finns en brist på sammanställande forskning – det verkar inte som att någon 
belyser helheten kring vad samhällsplanering egentligen är. Mest talande är ett utdrag ur Orrskog 
(2008:58) som refererar ett samtal mellan forskare och praktiker inom samhällsplanering:  
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”Någon av er [praktiker] sade att någon utifrån borde studera er för att se vilka outtalade 
normer och preferenser som finns.”  

Bristen på forskning kring samhällsplanering i ett helhetsperspektiv bekräftas även av två ledamöter 
för Delegationen för hållbara städer1 vid ett erfarenhetsseminairum, i december 20102: 

”… utav de tillgängliga forskningsresurserna så används mindre än 1 % till området 
hållbara städer. Det används väldigt mycket till teknikfrågor och naturvetenskapliga frågor 
/…/ men inte till systemforskning.”  

– Eivor Bucht, Professor SLU Alnarp 
”Jag tror att det kunde vara bra om någon [forskade] lite mer /…/ om att staden är viktig 
för sin omgivning och att man planerar staden på det sättet, [att någon] forskar kring vad 
det är för mekanismer som är viktiga och vilka samhällskonsekvenser man får osv.”   

– Stellan Lundberg, enhetschef samhällsplanering ÅF Infraplan 
Sent under arbetet fann vi en sammanställning av doktorsavhandlingar som behandlar samhälls-
planering (IVA, 2010). Generellt är dessa avhandlingar specialiserade och försöker inte belysa 
helheten kring samhällsplanering. Allt detta underbygger tillsammans den hypotes vi formulerade 
under våren 2010:  

Personer som arbetar inom samhällsplanering har alltför begränsad kunskap om 
hur systemet är definierat och deras egen roll i systemet.  

Ett annat sätt att beskriva hypotesen är att personer som arbetar inom samhällsplanering har ett allt 
för begränsat systemperspektiv.  

  

                                                            
1 Delegationen för hållbara städer har mellan 2008 och 2010 arbetat på uppdrag av regeringen med att 
stimulera en hållbar stadsutveckling. 
2 Citaten är utdrag ur ett samtal mellan fyra ledamöter för Delegationen för hållbara städer och är återgivna 
efter en publicerad inspelning som går att finna på http://storm.zoomvisionmamato.com/player/sou_gov_se/ 
objects/dy8nxpkm/. 
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1.1. Definitioner & inledande reflektion 
Under examensarbetets gång har vi upptäckt ett vanligt fenomen, människor tolkar ord och begrepp 
på olika sätt vilket kan leda till missförstånd. För att undvika sådana missförstånd mellan författarna 
och läsaren är det nödvändigt att kort diskutera och definiera hur vi i vårt arbete kommer att 
använda begreppen system, systemperspektiv och samhällsplanering.  

”Ett system - samling av element som hänger samman med varandra så att de tillsammans 
bildar en ordnad helhet” (Nationalencyklopedin, 2011). 

I Figur 2 illustreras en generell bild av vad ett system består av. Ett systemperspektiv kan beskrivas 
som förmågan att definiera systemet utifrån dessa beståndsdelar. 

 

 

Figur 2: Illustration av begreppet system. 

En individs systemperspektiv är att se orsak och verkan inom det system som avses. Att se orsakerna 
till varför saker händer (varför det ”är som det är” eller ”blir som de blir”), att kunna identifiera vilka 
aspekter som påverkas av ett beslut samt hur ett beslut påverkar olika aspekter. Det handlar om att 
reflektera över sin egen påverkan på systemet, identifiera andra personers påverkan och att slutligen 
föreställa sig systemet i sin helhet.  

Ett exempel kan vara att analysera kartan över Kiruna på sid. 1. Systemet är uppbyggt av olika 
element, t.ex. vägar, byggnader, människor. Dessa element interagerar med varandra, bl.a. bor 
människor i byggnaderna och använder vägarna för att transportera sig. Tillsammans utgör dessa 
element och interaktion en helhet som är staden. Intressant är att staden består av fler saker än vad 
som syns på en karta. I Kiruna finns sannolikt t.ex. en lokal kultur, lokala organisationsstrukturer och 
specifika naturliga förutsättningar. Dessa osynliga element utgör även de en del av systemet.   

I detta examensarbete är systemet samhällsplanering - vi ser på samhällsplanering enligt definitionen 
av ett system: en samling av element som hänger samman med varandra så att de tillsammans bildar 
en ordnad helhet. Sannolikt är en del av dessa element aktörer verksamma inom samhällsplanering. 
Med aktörer menar vi t.ex. företag, organisationer, institutioner eller individer. Vi kan även tänka oss 
att fysiska konstruktioner såsom byggnader, vägar, ledningsnät m.m. såväl som mer mjuka värden 
som vård, skola, omsorg, trender m.m. är element i systemet. Vår avsikt är inte att ge någon absolut 
definition av vad som är ett element och vad som inte är ett element – vi vill endast belysa vad vi 
menar att det kan tänkas vara. 
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Vad finns det för nytta av att bredda systemperspektivet hos de personer som arbetar med samhälls-
planering? Som vi redan skrivit anser vi att samhällsplanering är baserat på subjektiva, irrationella 
och otydliga beslut. En bättre definition av systemet och ett utökat systemperspektiv kan 
förhoppningsvis ge bättre underlag för beslut. 

Innan vi ger oss in i samhällsplaneringens värld reflekterar vi över vad systemperspektiv innebär. Vad 
skulle ske om de som arbetar med samhällsplanering praktiserade ett fullständigt systemperspektiv? 
Enligt definitionen kan dessa personer i så fall definiera gränsen för systemet samhällsplanering, alla 
ingående element, hur alla element påverkar varandra samt var i systemet de själva befinner sig. De 
skulle i sådant fall, rent teoretiskt, kunna förutse vad varje förändring i systemet skulle få för 
konsekvenser. En sådan förståelse skulle kunna leda till fullständigt rationella beslut. De tre 
begreppen som inleder vår rapport - irrationell, otydlig och subjektiv skulle kanske inte längre prägla 
samhällsplaneringen.  

Om vi förutsätter att människor är individer och tänker olika – ser på samma saker från olika 
perspektiv – ter det sig som en utopisk tanke att ett fullständigt systemperspektiv skall kunna 
praktiseras. Vi ser inte på samhällsplanering som ett naturvetenskapligt system vilket definieras av 
naturvetenskapliga lagar. Samhällsplanering är ett system som till stor del består av individer i 
systemet och för att förstå systemet krävs insikt i hur dessa individer tänker.  

Det är orealistiskt att utgå ifrån att någon skall kunna ha insikt i hur alla de som arbetar inom 
samhällsplanering tänker. Till skillnad från naturvetenskapliga system är de lagar som gäller för 
samhällsplanering i ständig förändring – äpplet faller inte alltid nedåt. Det som var sant för femton år 
sedan är förmodligen inte sant idag. Slutsatsen är att samhällsplanering aldrig kommer kunna 
beskrivas eller modelleras till fullo. Vår förhoppning är att flera aktörer inom samhällsplanering 
tillsammans kan skapa en bild av hur systemet ser ut momentant och därigenom öka sin 
gemensamma förståelse för det system de agerar i.  

1.2. Syfte & frågeställningar  
Arbetet med syfte och frågeställningar har varit en minst sagt krånglig del av examensarbetet. Båda 
delarna har omarbetats flitigt, dels innan arbetet formellt påbörjades i september 2010, dels under 
det formella arbetets gång. Anledningen till de många omskrivningarna är att när vi trängde djupare 
in i ämnet förändrades vår bild av vad vi ville göra och vad vi förväntade oss att vi kunde 
åstadkomma. Vårt arbete började med en vision om att skapa en kvantitativ modell av systemet 
samhällsplanering och övergick till att definiera systemet för att slutligen leda fram till följande syfte: 

Examensarbetet syftar till att undersöka förutsättningarna för att arbeta med samhällsplanering 
utifrån ett bredare systemperspektiv. Vi vill belysa den problematik som finns med förhoppning om 
att öka förståelsen för vilka element som ingår i systemet, hur dessa element påverkar varandra samt 
hur dessa element och samband tillsammans bildar en helhet.  

Fyra frågeställningar har formulerats: 

1. Hur är det tänkt att samhällsplanering ska praktiseras? 
Med utgångspunkt i syftet är det lämpligt att börja med att undersöka hur det är tänkt att samhälls-
planering skall praktiseras. Juridiken sätter spelreglerna som alla aktörer måste förhålla sig till medan 
myndigheter, branschorganisationer och akademin ger rekommendationer och förslag till hur olika 
aktörer bör gå tillväga. Kapitel 3 ämnar besvara denna frågeställning. 
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2. I vilken utsträckning arbetar personer med samhällsplanering ur ett systemperspektiv?  
Det vi vill uppnå med denna frågeställning är att ge en bild av hur olika aktörer inom samhälls-
planering har definierat det system de agerar i och i vilken utsträckning de använder ett 
systemperspektiv i sitt arbete. Försöker de som arbetar med samhällsplanering se effekterna av sitt 
arbete i andra delar av systemet? Är de medvetna om varför de gör som de gör?  

Vi tror att vi med vår bakgrund kan föra in ett nytt perspektiv för förståelsen av samhällsplanering. 
Genom att analysera aktörer och olika processer utifrån och försöka bedöma i vilken utsträckning ett 
systemperspektiv används kommer vi förhoppningsvis att kunna ge vår bild av varför samhälls-
planeringen ser ut som den gör idag.  

Frågeställningen besvaras främst i Kapitel 4 men genomsyrar hela rapporten, främst genom att 
frågeställningen är starkt kopplad till vår hypotes. 

3. Varför praktiseras samhällsplanering som den gör? 
Praktiseras samhällsplanering som det är tänkt? Följer praktiker juridiken? Tar de hänsyn till de 
rekommendationer och förslag som riktas till dem eller skiljer sig deras arbetssätt från 
rekommendationerna och förslagen? I sådant fall, hur ser deras arbetssätt ut?  

För att öka förståelsen för vad samhällsplanering är och vilka samband som finns bör frågan varför 
ställas. Förhoppningen är att reda ut de viktigaste orsakerna till varför samhällsplanering praktiseras 
som den gör. I Kapitel 5 försöker vi att belysa de viktigaste orsakerna till varför samhällsplaneringen 
praktiseras som den gör.  

4. Vilka förutsättningar finns för att ett systemperspektiv i större utsträckning ska kunna 
praktiseras inom samhällsplanering? 

Förhoppningen är att kunna avgöra vilka möjligheter och hot som finns för att öka förståelsen för 
samhällsplanering. Dessa möjligheter och hot är förutsättningarna för att ett systemperspektiv i 
större utsträckning ska kunna praktiseras inom samhällsplanering. Kapitel 5 används för att diskutera 
de, enligt oss, viktigaste förutsättningarna. Dessa förutsättningar sammanfattas sedan i Kapitel 6. 

1.3. Avgränsningar & fokusområden 
Det finns idag ingen allmän definition av vad samhällsplanering är utifrån ett systemperspektiv, dvs. 
det existerar ingen gemensam bild av vilka element som ingår i samhällsplanering eller hur de 
tillsammans bildar en helhet. Det här examensarbetet ämnar inte formulera en sådan definition, dvs. 
vi kommer inte att identifiera alla element eller alla sätt genom vilka elementen påverkar varandra. 
Förhoppningen är att denna studie skall uppmärksamma de personer som idag arbetar med 
samhällsplanering på de förutsättningar som finns för att i större utsträckning använda ett 
systemperspektiv. Vi vill visa på nya sätt att se på den problematik som finns.  

Examensarbetets fokus ligger på kommunal samhällsplanering.  Där det är relevant redogörs dock för 
sådant som påverkar kommunal samhällsplanering även om dessa förhållanden i sig kan uppkomma 
utanför kommunens geografiska gränser eller den kommunala organisationen. Ett exempel kan vara 
nationella infrastrukturprojekt som påverkar den kommunala planeringen.  

Fokus ligger även på fysisk samhällsplanering. Sociala och kulturella aspekter nämns som 
förhållanden som påverkar den fysiska samhällsplaneringen. Sociala och kulturella aspekter kan t.ex. 
vara demografiska trender (befolkningsutveckling, inkomstspridning, planering av skola, vård och 
omsorg m.m.). Förenklat undersöker vi den planering som berör det som byggs. 
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Examensarbetet behandlar inte de processer som är kopplade till själva byggandet, t.ex. 
entreprenader och byggnadstekniker. I de fall det finns kopplingar mellan byggande och planering 
kommer dessa kopplingar enbart att nämnas som förutsättningar för planeringen, inte i sig beskrivas 
närmare.  

Examensarbetet fokuserar på den professionella dialogen. Medborgares och politikers inflytande i 
samhällsplaneringen beskrivs som förutsättningar för de professionella aktörerna. Politikerna som 
beslutsfattare och medborgarna som de vilka det planeras för. Medias roll som aktör är utelämnad. 

Vi har medvetet valt att inte begränsa oss genom att fokusera på en viss del av samhällsplanering. 
För att förstå någonting komplext går det inte att förenkla, genom förenklingen försvinner 
komplexiteten. Svåra ting blir kanske enklare att förklara, frågan är om det då är de svåra tingen som 
beskrivs? Vårt val av avgränsningar medför naturligtvis svårigheter i att hitta rätt fokus. Vi har valt 
just denna väg för att skapa vår bild av samhällsplanering - väljs en annan väg fås en annan bild. 
Samma sak gäller metoden för examensarbetet - en annan metod ger andra svar. Vi välkomnar och 
hoppas att andra försöker att skapa sin bild av samhällsplanering.   

2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Som vi skrivit i inledningen, har vi under utbildningen på KTH kommit i kontakt med olika projekt som 
knutit an till samhällsplanering. Dessa projekt har lett fram till det här examensarbetet men också till 
det tillvägagångssätt vi valt. För att förstå tillvägagångssättet för examensarbetet behövs en 
förklaring. 

När idén till examensarbetet föddes i februari 2010 ville vi skapa en kvantitativ modell (idén uppkom 
egentligen från ett datorspel baserat på verkligheten) för att kunna beräkna effekter av olika 
åtgärder i en stad. Vi tänkte oss en fallstudie baserad på en medelstor svensk stad. Detta tankesätt 
följde oss ganska långt in i processen, vilket märks på de problemformuleringar vi omarbetade under 
våren 2010. Vi blev frustrerade över godtyckligheten, subjektiviteten och brist på logik som verkade 
prägla samhällsplanering. Under våren fanns ingen tanke på hur vi skulle gå till väga - vi hade inte valt 
någon metod att arbeta utefter. 

Under senvåren försökte vi hitta litteratur som beskriver samhällsplanering som ett system men vi 
hittade ingenting. Vi upplevde området som outforskat och att det fanns ett forskningsglapp. Våra 
diskussioner med en av våra blivande handledare förstärkte denna bild. Vi var vid det här laget 
inriktade på modeller och hållbar utveckling. Vi tänkte oss att de som arbetar med samhällsplanering 
använder kvantitativa modeller i sitt arbete och genom att ta reda på hur dessa modeller interagerar 
skulle en större generell modell kunna konstrueras, vilket i sin tur skulle leda till bättre 
förutsättningar att planera för en hållbar utveckling. 

När vi insåg att en sådan kvantitativ modell ligger utanför ramen för ett examensarbete ville vi istället 
kartlägga de modeller och samband som finns inom samhällsplanering. Vi insåg att det saknades 
litteratur som beskriver vilka modeller som används inom samhällsplanering vilket medförde att vi 
inriktade oss på att identifiera dessa modeller.  

I det här skedet uppkom idén att utföra en intervjustudie. Våra tidigare erfarenheter från intervjuer 
spelade in när vi bestämde oss. Vårt resonemang byggde på att ”en timmes intervju motsvarar en 
veckas läsning.” Eftersom det saknades litteratur i ämnet såg vi intervjuer som det bästa alternativet 
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att genomföra examensarbetet. Vi tänkte även att intervjupersonerna skulle kunna bistå oss med att 
hitta relevant litteratur. 

Vi övervägde enkäter men insåg att de frågor vi ville besvara var för komplexa för en enkätstudie. Vi 
ville utreda om och i sådant fall hur personer som arbetar med samhällsplanering tänker i system i 
sitt arbete - vi ville pröva vår hypotes. Vi resonerade att enkäter kunde ge svar som är konstruerade 
för att låta bra. Att i en enkät ställa frågor som ”hur påverkar du samhällsplaneringen i stort genom 
din yrkesroll?” eller ”vilka begränsningar har du i din yrkesroll?” kan leda till svar som inte 
överensstämmer med de svar som erhålls om samma fråga ställs i en intervju. Personen får i en 
intervju inte tid att förbereda sig och kan därigenom inte konstruera ett svar anpassat för att ”låta 
bra”.   

För att examensarbetet skulle fungera praktiskt insåg vi att intervjuerna borde utföras tidigt för att ge 
tid åt bearbetning av intervjuerna. I början av sommaren kategoriserade vi urvalet av intervju-
personer efter olika yrkesroller och verksamhetsområden som vi trodde representerade en stor del 
av systemet samhällsplanering, se Tabell 1 på sid. 11. Vi utelämnade bl.a. politiker och medborgare, 
dels pga. tidsramen men även pga. av personliga förutfattade meningar om dessa två kategorier. Vi 
föreställde oss att politiker och medborgare agerar subjektivt, vilket i vår studie skulle leda till 
svårigheter rörande t.ex. generaliseringsgraden. Vi utelämnade även byggsektorn eftersom vi trodde 
att de byggde, inte planerade.  

Vi insåg att vi inte visste hur resultatet av intervjustudien skulle komma att bli. Därför planerade vi 
att i slutet av intervjustudien formulera en analysmetod för resultatet av intervjuerna. Vi upprättade 
en tidsplan som väl beskriver hur examensarbetet var tänkt att utföras, se Bilaga 1. 

Ett utdrag ifrån en tidig projektbeskrivning presenterar ”metoden” enligt följande: 

”Vi kommer att börja med att samla in information om olika verksamhetsområden delvis 
genom en litteraturstudie men främst genom intervjuer med personer från kommuner, 
företag och den akademiska världen. Detta för att kunna undersöka vilken bakgrund som 
finns för de beslut som idag tas. Vi kommer också att studera huruvida den teori som idag 
finns inom stadsplaneringens olika verksamhetsområden verkligen praktiseras och 
används.” – 6 juli, 2010 

I efterhand kan vi konstatera att examensarbetet till vissa delar blev ”inlåst” när den formella delen 
av examensarbetet började i september 2010.  Nedan är en kort sammanfattning av dessa 
inlåsningar: 

1. Vi hade formulerat en hypotes som är baserad på tidigare erfarenheter och vid den 
tidpunkten inte hade något strikt vetenskapligt stöd. 

2. Vi hade beslutat att utföra en kvalitativ studie baserad på intervjuer. 
3. Vi hade kategoriserat intervjupersoner efter vad vi planerade att göra i juni. I september 

hade det vi planerade att göra förändrats medan kategoriseringen av intervjupersoner 
förblev densamma.  

Samtidigt hade vi, för att undvika att låsa in arbetet, inte beslutat om någon analysmetod av 
intervjuerna eftersom vi hade svårt att föreställa oss vilka resultat vi skulle komma att få. Med detta 
som bakgrund började vårt examensarbete formellt i september 2010.  
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2.1. Metod för det formella examensarbetet 
När examensarbetet formellt påbörjades läste vi översiktligt om kvalitativa metoder och intervju-
metodik i syfte att minska godtyckligheten och för att formulera ett ”korrekt vetenskapligt” 
arbetssätt. Med tanke på allt vi fått med oss in i det formella examensarbetet kan det tyckas vara 
bakvänt. Intervjustudien var redan fastslagen och vi hade bestämt att ansatsen till studien skulle vara 
så ”förutsättningslös som möjligt.” Tanken var att uppnå den objektivitet som efterfrågas inom 
akademin. Viktigt att notera är att vi ville använda intervjustudien som ett verktyg (en ”delmetod”) i 
metoden för examensarbetet. Eftersom vi inte visste vilket sorts resultat vi skulle få ut av 
intervjuerna väntade vi med att bestämma analysmetod för resultatet av intervjustudien. 

När vi läste om olika kvalitativa metoder hade vi tur. Vi fann att en kombination av kvalitativa 
metoder lämpade sig för vår studie. Creswell (2003:4) beskriver kvalitativa metoder enligt: 

“Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals 
or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves 
emerging questions and procedures, data typically collected in the participant´s setting, 
data analysis inductively building from particular to general themes and the researcher 
making interpretations of the meaning of the data. The final written report has a flexible 
structure. Those who engage in this form of inquiry support a way of looking at research 
that honors an inductive style, a focus on individual meaning, and the importance of 
rendering the complexity of a situation” 

Eftersom vi ansåg att samhällsplanering är ett socialt konstruerat system baserat på naturliga och 
tekniska system fann vi det lämpligt att använda en kvalitativ metod. Vi ville även presentera vårt 
examensarbete på ett (för naturvetenskapen) innovativt sätt, vilket det också fanns stöd för i teorin. 
Sista raden i citatet ovan var speciellt viktig då vi ville illustrera samhällsplaneringens komplexitet.  

Creswell (2003:13,16) beskriver sedan kvalitativa strategier:  

“Phenomenological research is a strategy of inquiry in which the researcher identifies the 
essence of human experiences about a phenomenon as described by participants. /.../ In 
this process, the researcher brackets of sets aside his or her own experiences in order to 
understand those of the participants in the study.”  

”Qualitative approach - In this situation, the researcher seeks to establish the meaning of 
a phenomenon from the view of participants. This means identifying a culture-sharing 
group and studying how it develops shared patterns of behavior over time (i.e. 
ethnography). ... ”  

För att förstå samhällsplanering var vi tvungna att ta del av de erfarenheter vilka personer som 
arbetar med samhällsplanering har. Vi bestämde oss för att angripa ämnet så förutsättningslöst som 
möjligt för att våra egna värderingar inte skulle förvränga förståelsen av deltagarnas upplevelser. Vi 
hade konstaterat att det saknades litteratur inom vårt forskningsområde vilket blev ytterligare en 
anledning till att använda kvalitativa metoder (Creswell, 2003:18):  

”… if a concept or phenomenon needs to be understood because little research has been 
done on it, then it merits a qualitative approach. Qualitative research is exploratory and is 
useful when the researcher does not know the important variables to examine.” 

Detta blev extra relevant eftersom vi tidigare konstaterat att vi inte visste vad resultatet från 
intervjuerna skulle bli - vi visste inte vilka ”variabler” som skulle komma att bli viktiga.  
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En av våra handledare beskrev vårt arbete som att vi ”varit som hundar som sniffat i ett mörkt rum”. 
Vi beskriver själva arbetet som att vi målat en tavla utan vare sig motiv eller ram. Vi har letat oss 
fram till de frågor och variabler som ingår i systemet samhällsplanering via litteratur och intervjuer. 
Med intervjuerna ville vi beskriva hur människor som arbetar med samhällsplanering upplever 
systemet samhällsplanering genom att de berättar om sitt arbete. 

2.2. Intervjustudien 
Intervjustudien bedrevs i nio veckor från mitten av september till i början av november. Vi använde 
Kavle & Brinkmanns (2009) ”Sju stadier i en intervjuundersökning”:  

- Tematisering 
- Planering 
- Intervju 
- Utskrift 
- Analys 
- Verifiering 
- Rapportering  

I tematiseringen formulerades syftet med intervjuerna samt ämnet för undersökningen. Dessa 
intervjuers syfte var att ta del av de erfarenheter och den kunskap som intervjupersonerna besitter 
för att beskriva hur och förhoppningsvis varför de arbetar med samhällsplanering som de gör. Syftet 
skulle uppnås genom att få svar på 12 frågor som vi formulerade, se Bilaga 2, som i sin tur grundar sig 
på examensarbetets tredje frågeställning: ”Varför praktiseras samhällsplanering som den gör?”. 
Intervjuernas teman var samhällsplanering samt intervjupersonens yrkesroll och arbetssätt. 

I planeringen bestämdes hur intervjustudien skulle bedrivas. Kategoriseringen av intervjuobjekt hade 
gjorts tidigare i arbetet (vilket vi beskrev i Kapitel 2.1.). Denna kategorisering användes nu för att 
finna personer lämpliga för intervjuer, se Tabell 1 nedan. De två kategorierna var: 

- Forskare, konsulter och kommunala tjänstemän 
- Olika verksamhetsområden 

Den andra kategorin, ”Olika verksamhetsområden”, valdes av praktiska skäl efter hur personer 
representerar olika avdelningar på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), KTH. 
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Tabell 1: Matris över intervjuade personer utifrån yrkesroll och verksamhetsområden. 

 Konsulter Forskare Kommunala tjänstemän  
Planerare * X X 
Landskap X X X 
Vatten (VA, dagvatten, förvaltning) X X X 

Miljö X * X 
Energi X X X 
Exploatering 2 X X X 
Trafik 2 X X X 
Avfall X * X 

Totalt 9 st. 6 st. 8 st. 
*Radskiften utan markering visar vilka personer som av olika anledningar inte innefattats i studien3. 

Sammanlagt intervjuades 23 personer i studien. Intervjuerna varade vanligtvis lite drygt en timma. 
Innan varje intervju erhöll intervjupersonen ett brev med intervjuns syfte och tema. Intervjun 
spelades in efter intervjupersonens godkännande. Vi träffade ytterligare 5 personer som har 
erfarenhet av samhällsplanering där vi, istället för att genomföra en intervju, diskuterade våra tankar 
kring examensarbetet.  

För genomförandet av intervjun, intervjustadiet, valdes en semistrukturerad intervjuform. Fokus i 
intervjuerna låg på ett öppet samtalsklimat med syfte att främja intervjupersonen att själv associera 
och till viss del styra innehållet i intervjun. För att intervjuerna skulle följa samma mönster 
formulerade vi en intervjumall, se Bilaga 2. Där beskrivs bl.a. hur vi informerade om etiska aspekter 
såsom anonymitet och möjligheten till verifiering av intervjun.  

Utskriften av intervjuerna skedde i form av en snabb transkribering. Vi lyssnade igenom intervjuerna 
var för sig och försökte återge det som sagts så pass korrekt som möjligt. Vi jämförde sedan 
varandras återgivningar och sammanställde dem till en gemensam återgivning.  

Analysen av intervjuerna baserades på den gemensamma återgivningen kopplat till de 12 frågor som 
ställdes upp i tematiseringen. Vi utförde en bricolagetolkning av intervjuerna, dvs. vi använde oss av 
olika analysmetoder. Kvale & Brinkmann (2009:251) beskriver metoden.  

”Forskaren kan således läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck [vår 
första individuella genomläsning], sedan gå tillbaka till specifika intressanta avsnitt [vår 
gemensamma tolkning], kanske räkna yttranden som anger olika attityder till ett fenomen 
[vår uttolkning av dimensionerna], omvandla delar av intervjun till en berättelse [våra 
verifieringsbrev], försöka visualisera resultatet i flödesdiagram och så vidare.” 

Vi använde meningskoncentrering när vi sammanfattade intervjupersonens yttranden från vår 
gemensamma återgivning. En kategorisk analysmetod där vi i språket letade efter återkommande 
teman, problem och utsagor som intervjupersonerna tagit upp användes. Dessa aspekter benämndes 
dimensioner. Det visade sig att olika dimensioner kunde identifieras utifrån intervjuerna. Vi 
fokuserade inte enbart på dessa två metoder, vi tolkade även ut dimensioner som inte återfanns i 

                                                            
3 Ingen fysisk planerare från konsultbolaget intervjuades i formell mening pga. administrativa problem. Ett 
informellt samtal hölls med en representant för miljöfrågor på KTH, denna ”intervju” analyserades inte i detalj. 
Vad gäller avfall hittade vi ingen lämplig representant på KTH som behandlade avfallsfrågor kopplat till 
samhällsplanering.  
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språket, utan som uppenbart menades genom språket. Verifieringen blev en viktig funktion för att 
säkerställa att vi förstått meningen i det som sagts. 

Verifieringen behandlade intervjustudiens validitet, reliabilitet och generaliseringsgrad. För att 
försäkra att intervjupersonerna tolkades korrekt verifierades intervjuerna i form av ett brev, se mall i 
Bilaga 2. Brevet innehöll några korta frågor kring själva intervjun samt en återgivningsberättelse av 
det som sades. Vi bad intervjupersonen att kommentera verifieringsbrevet för att klargöra om vi 
missuppfattat något. Eventuella kommentarer och rättelser fördes in i verifieringsbrevet.  

Reliabiliteten i intervjustudien anser vi är hög. Vi anser det troligt att andra personer i en position 
liknande vår som utför en studie med samma frågor och liknande urvalsgrupp kommer att nå samma 
resultat, dvs. finna ungefär samma dimensioner. Intervjuerna behandlade professionella – inte 
personliga eller känsliga – ämnen. Under intervjuerna försökte vi att vara konsekventa i våra 
formuleringar av frågorna. Det är ändå troligt att frågorna tolkades olika av intervjupersonerna. Kvale 
& Brinkmann (2009:150) visar på forskning kring detta med referens till Shaffer & Elkins (2005): 

”Standardiserade frågor ger inte standardiserade svar, ty samma frågor betyder olika 
saker för olika människor; de måste modifieras för att passa varje individs vokabulär, 
bildningsnivå och fattningsförmåga.” (Citattecken i original) 

Validiteten kan diskuteras eftersom vi ville skapa ett underlag för att pröva vår hypotes samtidigt 
som vi inte ställde direkta frågor om hypotesen under intervjuerna. Att ställa en direkt fråga om vår 
hypotes skulle förmodligen skapa ett konstruerat svar som troligen inte skulle avspegla hur personer 
faktiskt praktiserar samhällsplanering.  

För att svara på våra forskningsfrågor ansåg vi att det inte var rimligt att ställa dessa frågor rakt ut. 
Istället kan det vara bättre att prata fritt kring ämnet, dvs. ställa öppna frågor som ger en nyanserad 
bild av hur personen upplever sin verklighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Etiken i detta sätt att 
intervjua måste beaktas. Intervjupersonen kan i efterhand ha känt sig lurad eller missuppfattad 
eftersom vi inte direkt frågade efter det vi ville ha svar på. Därför valde vi att göra alla intervju-
personer anonyma i studien. Vi var inte intresserade av att ”hänga ut” någon specifik person.  

Eftersom forskningsområdet är nytt hoppas vi att denna rapport blir utsatt för diskussion och 
falsifieringsförsök, två viktiga instrument i att öka eller minska validiteten för våra resultat och 
slutsatser. 

Angående generalisering är diskussionen inaktuell. Systemet samhällsplanering är uppbyggt av 
personer som tillsammans skapar det system de agerar i. Varje dimension är en del av systemet, 
oavsett om den är sann eller falsk. Examensarbetet behandlar svensk samhällsplanering - ytterligare 
studier kan visa likheter eller skillnader, båda är lika viktiga. Likheter kan eventuellt öka validiteten 
ytterligare, skillnader kan tillföra fler dimensioner och ge en tydligare bild av systemet samhälls-
planering. Vi menade aldrig att jämföra med någonting. Vi ville beskriva svensk samhällsplanering 
utifrån ett systemperspektiv.  

Rapporteringen sker genom en presentation av de dimensioner som vi identifierat ur intervjustudien, 
se Bilaga 3. Detta resultat säger ingenting om hur de olika dimensionerna hänger ihop, vad 
dimensionerna egentligen är eller hur de enskilt påverkar systemet. Resultatet beskriver endast att vi 
uttolkat att personer som arbetar inom samhällsplanering anser att dimensionerna påverkar 
systemet. Eftersom vi påbörjade intervjustudien medvetna om att vi inte visste vad vi skulle få för 
slags resultat bestämdes ingen rapporteringstyp.  
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Vi sätter punkt för intervjustudien i och med upprättandet av dimensionerna i Bilaga 3. Diskussionen 
kring reliabilitet, validitet och generaliseringsgrad i detta kapitel syftar till resultatet i form av 
dimensionerna. Det är inte examensarbetets slutsatser eller examensarbetets metod som 
diskuterats.   

2.3. Tillbaka till metoden för examensarbetet 
Ur intervjustudien erhöll vi en matris fylld med dimensioner, vilka vi uttolkat ur intervjumaterialet. 
Hur skulle vi analysera matrisen med dimensioner och hur skulle det presenteras? Hur skulle vi göra 
för att på ett så tydligt sätt som möjligt svara på våra frågeställningar?  

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver ett antal genrer som kan användas för att öka rapportens 
läsbarhet och för att på bästa sätt presentera resultatet av examensarbetet för läsaren: 

- Journalistisk intervju - med en särskild publik i åtanke åtar sig både forskare och intervjuobjekt att 
redogöra för någonting genom själva intervjun. Tolkningen byggs in i samtalet, där både forskare 
och intervjuobjekt har den åsyftade publiken i åtanke.  

- Dialogen - Informationen förmedlas genom interaktionen mellan forskare och intervjuobjekt, 
dock formaliserad och stilistiskt redigerad. All information finns i dialogen med ett fåtal senare 
tillagda tolkningar av forskaren. Här kan kritiska frågor skapas om ett forskningsområdes natur, 
antingen genom dialog mellan forskare och intervjuobjekt eller genom dialog mellan forskare och 
intervjumaterial, dvs. den samlade information som finns om forskningsområdet. 

- (Terapeutiska) Fallhistorier - Formuleringen av fallstudien kan bli en länk mellan enskilda och 
allmänna fall, via anekdoter, fallhistorier, berättelser och metaforer. Fallstudier kan användas som 
hjälpmedel för lärande. Fallstudier ger grund för generaliseringar. Det kan vara svårt att återge 
attityder och tysta aspekter ur ett intervjumaterial på detta vis.  

- Berättelser - Rapporten kan bli en narrativ återgivning av intervjuobjektens historier. Forskaren 
kan även strukturera intervjuobjektens historier enligt specifika berättarformer alternativt forma 
egna berättelser utifrån intervjumaterialet. Ifall egna historier formas av forskaren kan 
berättelsen anpassas för att förmedla huvudpoänger i materialet. Här finns goda chanser att få 
människor att förstå forskningsområdet genom ett berättande.  

- Metaforer - Fördelen med metaforer är att de ”dramatiserar, broderar ut och målar av” 
forskningsområdet istället för att beskriva det. Det blir genom metaforer enklare att begripa och 
minnas en undersöknings huvudpunkter. Metaforer är datareducerande & mönsterbildande 
hjälpmedel, det kan vara enklare att förstå någonting genom att föreställa sig något annat.  

- Visualisering - kvantitativa data beskrivs ofta genom visualiseringar, ofta i form av tabeller och 
figurer. Även träddiagram och figurer med boxar och pilar för att visa på sekvenser ses som 
visualiseringar. Det går även att illustrera forskningsområdet som teckningar och illustrationer.  

Kvale & Brinkmann (2009) presenterar även olika sätt att skriva en rapport. Det finns tre olika former 
av berättelser: 

- En realistisk berättelse - rapporten ges en ”lidelsefri” röst i form av en tredje person, författarna 
är inte närvarande i texten. Intervjupersonerna återges genom de citat som karaktäriserar 
realistiska berättelser - citaten gör berättelsen autentisk.  

- Bekännelseberättelsen - berättas i första person med forskaren i centrum. Genomgångar av saker 
som påverkat forskaren framträder tydligt i berättelsen. Forskaren reflekterar över sin egen 
närvaro och sina upplevelser i en given kulturell situation.  
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- Den impressionistiska berättelsen använder ett innovativt bruk av tekniker och stilar som särskilt 
kan belysa de kortvariga, komplexa och ambivalenta realiteter som studeras. Denna berättelse 
utvecklas händelse för händelse och liknar en läroprocess.  

När vi började analysera dimensionsmatrisen följde vi inte någon specifik berättelseform eller genre. 
Vi var intresserade av att finna en lämplig ingångsvinkel för att fördjupa vår kunskap om samhälls-
planering samt att förmedla den kunskapen. Vi hade åtagit oss att utföra en workshop för Studio Plan 
inom Sweco Architects ungefär samtidigt som vi blev klara med intervjustudien. Inför workshopen 
beslutade vi att försöka illustrera vår bild av systemet samhällsplanering för att ”få någonting att 
prata kring” istället för att hålla en traditionell presentation. Vi ville göra presentationen till ett 
interaktivt forum för kunskapsutveckling både för den deltagande gruppen av fysiska planerare och 
för oss själva. I Kapitel 4 beskrivs hur vi försökte skapa en bild av samhällsplanering, både inför och 
efter workshopen.  

Innan vi beskriver hur vi gick tillväga skall vi inrikta oss på hur samhällsplanering är tänkt att 
praktiseras. 
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    Den tänkta verkligheten 
Följande kapitel syftar till att ge en översiktlig bild av hur samhällsplanering är tänkt att fungera. 

Kapitlet skall beskriva vilka värderingar som ligger till grund för beslut, vilka juridiska förutsättningar 
som finns och vilka rekommendationer som ges från myndigheter samt akademi. För att förstå dessa 

värderingar, förutsättningar och rekommendationer inleder vi med en kort historisk återblick. 
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3. SAMHÄLLSPLANERING I TEORIN 
1947 kom en ny lagstiftning där Sverige gick från rättsstat till välfärdsstat och markägarens rätt att 
bestämma över sin egen mark reglerades till förmån för stat och kommun. Granath (2006:38) citerar 
propositionen från 1947: 

”Markägaren kan icke rimligen få vara berättigad att utnyttja sin mark på ett sätt som 
medför sociala missförhållanden och onödiga kostnader för det allmänna.” 

Större projekt finansierades till stor del av staten men i slutet av 50-talet överfördes ansvaret till lokal 
nivå dvs. kommunerna (eller dåtidens motsvarigheter). Som ett resultat av urbaniseringen under 50- 
och 60-talet antogs kommunindelningsreformer som gjorde att Sverige fick färre men större 
kommuner (Håkansson, 2005).  

De sociala problem som fanns skulle lösas genom den fysiska utformningen av staden (Lundström, 
2010). Efter andra världskriget fanns en enorm bostadsbrist som i stort sett byggdes bort i form av 
miljonprogrammet under 60- och 70-talet. I samband med detta effektiviserades även byggindustrin 
(Granath, 2006). Det fanns en tilltro till fortsatt ekonomisk tillväxt, resurserna sågs som outsinliga och 
miljöaspekterna hade ännu inte kommit upp på dagordningen. En generellt positiv syn på framtiden 
genomsyrade samhällsplaneringen (Boverket, 2002).  

På grund av den ekonomiska krisen under 70-talet minskade exploateringstakten och privata aktörer 
fick större inflytande över samhällsplaneringen samtidigt som samhällsplaneringen blev mer 
projektbaserad.  (Khakee, 2000). Under 80-talet avreglerades byggmarknaden vilket ledde till att 
kommunernas ansvar för finansiering minskade medan den privata byggsektorn fick allt större 
inflytande (Granath, 2006).  

Fram till 70-talet var det främst arkitekter och ingenjörer som planerade och en tilltro till den 
rationella planeringen4 gjorde att politiker inte ansvarade för planeringen. Under 70-talet började 
den rationella planeringen ifrågasättas. De problem som samhällsplaneringen försökte lösa ansågs 
inte längre kunna behandlas med endast kvantitativa metoder. Den strategiska planeringen5 sattes i 
fokus.  

Synen på samhällsplanering blev mer komplex och fler saker skulle beaktas. Miljöaspekter och 
medborgarinflytande är exempel på frågor som lyftes upp på dagordningen. Nya metoder för att 
planera utvecklades, vilka i större utsträckning förlitade sig på erfarenhetsmässig kunskap och 
avvägningar istället för vetenskaplig teori (Khakee, 2000). I slutet av 80-talet blev hållbar utveckling 
ett politiskt begrepp som idag präglar all svensk samhällsplanering (Tornberg, 2009).  

REGLERING AV MARKANVÄNDNING 

1987 antogs Plan- & Bygglagen (PBL) som än idag är den enskilt viktigaste juridiska regleringen för all 
samhällsplanering. Det finns även andra lagar som reglerar samhällsplanering i olika former, t.ex. 
Väglagen, Ellagen, Anläggningslagen, Miljöbalken och Lagen om kulturminnen. I detta 
examensarbete kommer endast PBL att beskrivas mer detaljerat.  

                                                            
4 Den rationella planeringen innebär att beslutsfattare sätter målen som sedan skall uppfyllas av professionella 
planerare. Det skall kunna utformas en plan som i teorin optimerar balansen mellan målbild och 
resursanvändning. De osäkerheter som finns kan enligt teorin beskrivas kvantitativt (Khakee, 2000). 
5 Strategisk planering innebär att planering måste vara flexibel efter hur förutsättningarna förändras och ny 
kunskap leder till nya analyser av samma problem. Planeringsprocessen blir en cyklisk ordning bestående av ett 
antal moment i kontrast till en stegvis linjär sekvens (Khakee, 2000). 
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Varför är markanvändningen reglerad? Kalbro (2007) påvisar nödvändigheten av en reglering genom 
att föreställa sig det motsatta, en helt oreglerad markanvändning. Här finns stora risker för allvarliga 
externa effekter, t.ex. negativ omgivningspåverkan (för andra fastighetsägare) och miljöeffekter. Ett 
annat motiv är att sänka transaktionskostnaderna6 genom att standardisera processen med lagar och 
regler. Regleringen syftar även till att se till att kollektiva nyttigheter (såsom vägar och grönområden) 
blir del av en exploatering. Det finns också fördelningspolitiska målsättningar, t.ex. att tillgodose 
behov av socialt bostadsbyggande (bl.a. dagis och äldreboenden). Slutligen finns också intentioner 
att fördela den markvärdestegring som uppkommer vid exploatering och bebyggelseutveckling. 

Tillståndsprövningen för markexploatering sker i två steg. Först skapas en markanvändningsplan med 
bestämmelser och riktlinjer. Därefter sker en tillståndsprövning med ett beslut om tillstånd skall ges 
eller inte. Kalbro (2007) anger de viktigaste motiven för att upprätta planer: 

- Att styra och samordna den framtida markanvändningen 
- Att informera och vägleda fastighetsägare/byggherrar 
- Att ge allmänheten insyn och inflytande i processen 
- Att ge en grund för efterföljande tillståndsbeslut om byggande 

Planer kan vara av två typer: rättsligt bindande eller rådgivande. Rättsligt bindande innebär att allt 
som stämmer överens med planen skall tillåtas och att åtgärder som strider mot planen skall nekas 
(vilket kan leda till att planen behöver ändras). Rådgivande planer har ingen rättslig koppling mellan 
planen i fråga och vad som faktiskt byggs. Även om den rådgivande planen är tänkt att indikera vad 
som skall byggas finns utrymme för att bedöma varje enskild ansökan utifrån dess lämplighet. I 
Sverige har kommunen ansvaret för planläggning och tillståndsprövning genom det kommunala 
planmonopolet. Staten kan dock överpröva vissa beslut fattade av kommunen samt fungera som 
domstol i de fall då planer eller tillstånd överklagas (Kalbro, 2007).  

3.1. Plan- & Bygglagen 
”Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans 
frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer” (SFS, 1987). 

Detta står i 1 kap. § 1 PBL. Övriga paragrafer i PBL behandlar avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen, krav på att marken används på det mest lämpliga sättet när det gäller lokalisering 
och utformning av bebyggelse, krav på att beakta miljökvalitetsnormer, riksintressen och hushållning 
av naturresurser enligt Miljöbalken. Planläggningen skall även främja ändamålsenlig struktur och 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra 
anläggningar samtidigt som god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens skall gynnas (SFS, 1987). 

Vid lokalisering skall hänsyn tas till boendes hälsa, berg- och vattenförhållanden, möjligheterna att 
ordna med samhällsservice, buller, vatten- och luftföroreningar samt energiförsörjning och 
energihushållning. Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall hänsyn tas till säkerhets-
aspekter såsom brand och trafikolyckor, verkan av krigsföring, hushållning med energi och vatten, 
trafikförsörjning, parker och grönområden, tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller 

                                                            
6 Kostnaderna i tid och pengar för att komma överens med berörda parter om förändring av 
markanvändningen. 
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orienteringsförmåga samt förändringar och kompletteringar. Lämpliga platser för lek, motion och 
annan utevistelse samt möjligheter att anordna rimlig samhällsservice och kommersiell service skall 
finnas inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (SFS, 1987).   

För att klara dessa mål finns regler om planläggning, tillsyn, förelägganden, straffavgifter samt 
tillstånds- och anmälningsplikt för byggnadsåtgärder. PBL innehåller bestämmelser om fem typer av 
planer: regionplanen, översiktsplanen, detaljplanen, områdesbestämmelser samt fastighetsplanen7 
(Kalbro, 2007). Två av dessa, översiktsplanen och detaljplanen, är för detta examensarbete mest 
intressanta att följa och förklaras därför närmare.  

ÖVERSIKTSPLANEN  

Översiktsplanen (som är obligatorisk men inte juridiskt bindande) är ett verktyg för kommunen att 
konkretisera sina intentioner angående markanvändningen och bebyggelseutvecklingen inom 
kommunen. Översiktsplanen täcker hela kommunens geografi. I översiktsplanen skall riksintressen 
redovisas (se 3 & 4 kap. Miljöbalken). För mindre områden, som inte detaljplaneras, kan fördjupade 
översiktsplaner tas fram (Kalbro, 2007).  

Översiktsplanen skall redovisas på karta, se Figur 3. Som komplement till kartan skall en plan-
beskrivning finnas. Denna planbeskrivning skall klargöra utgångspunkterna och motiven för planens 
utformning. Kommunen skall även ange hur de tänker gå till väga för att uppfylla planens intentioner. 
Översiktsplanen skall utarbetas tillsammans med grannkommuner, berörda intressenter i 
kommunen, medborgare och länsstyrelsen (som har till uppgift att särskilt bevaka riksintressen) (Cars 
& Söderlind, 2008).  

 

                                                            
7 Fastighetsplanen upphör som plan när PBL uppdateras under 2011 (Miljödepartementet, 2010). 

Figur 3: Exempel på hur en översiktsplan kan se ut.
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DETALJPLANEN  

Det finns flera syften med detaljplanen. Det främsta är att fungera som metod för att se till att 
planeringen ger insyn och inflytande för berörda aktörer (medborgare, myndigheter etc.). 
Detaljplanen specificerar också rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare och kommun. 
Detaljplanen är även tänkt att bidra till en effektiv och rationell tillståndsgivning genom att 
säkerställa att viktiga principiella frågor tas med i planarbetet (Kalbro, 2007).  

Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen äger rätten att avgöra var, när och hur en 
detaljplan skall upprättas. En fastighetsägare kan inte kräva att kommunen skall upprätta en 
detaljplan. Staten har dock vissa rättigheter att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. En detaljplan 
skall upprättas (Kalbro, 2007:34): 

- Vid ny sammanhållen bebyggelse. 
- För ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som 

skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark och bebyggelse. 
- När bebyggelse skall förändras eller bevaras och regleringen måste ske i ett sammanhang. 

Detaljplanen fyller en viktig funktion i att uppfylla syftet med planering; att begränsa negativ 
omgivningspåverkan. Detaljplaneringen utgör en begränsning i fastighetsägarens möjligheter att 
exploatera sin mark. Samtidigt skyddar den fastighetsägare mot att närliggande fastighetsägare gör 
något olämpligt med sin mark (Kalbro, 2007).  

 

 

 

Figur 4: Exempel på hur en detaljplanekarta kan se ut. 
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Detaljplanen måste ha ett visst obligatoriskt innehåll. Den skall avgränsa tre olika sorters områden: 
allmänna platser (dvs. platser som skall vara tillgängliga för allmänheten), kvartersmark (den mark 
där bebyggelsen skall uppföras) och vattenområden (bryggor, badplatser, hamnar), vilket illustreras i 
Figur 4. För de allmänna platserna skall normalt kommunen vara huvudman, om så inte är fallet skall 
det fastställas i planen. Detaljplanen skall även ha en genomförandetid, minst 5 år och högst 15 år. 
Tidsgränsen ger kommunen möjlighet att ändra eller upphäva detaljplanen utan att kompensera 
fastighetsägaren om tidsgränsen passerats. Planen skall även innehålla ett ”minsta” innehåll för att 
säkerställa medborgarinflytande (Kalbro, 2007).  

Ovan beskrivs vad planen minst måste innehålla. Det är även reglerat vad detaljplanen som mest får 
innehålla. I 5 kap. 7 § PBL finns detta specificerat, se Bilaga 4. I planen kan även regleras huruvida 
bygglov inte skall beviljas förrän vissa kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier gäller bl.a. 
gemensamhetsanläggningar för energi och vatten där kommunen inte är huvudman. Allt detta kan 
regleras men får inte vara i strid med bestämmelsen som säger att ”en plan ej får vara mer detaljerad 
än vad som är nödvändigt med hänsyn till planens syfte”8. 

PLANPROCESSEN 

Detaljplanen grundas på ett planprogram, ifall detta inte är ”onödigt”. Översiktsplanen (och då 
speciellt en fördjupad översiktsplan) kan ibland fungera som ersättning för programmet. I 
programmet kan en nulägesbeskrivning, planens syfte och förutsättning, tidsplan och en beskrivning 
av planarbetet finnas. Får planen en betydande miljöpåverkan skall Miljöbalken tillämpas vilket kan 
leda till miljökonsekvensbeskrivningar eller miljöbedömningar. Planen skall sedan skickas ut på 
samråd, vilket ger kommunen åsikter från berörda aktörer. Det ger även kommunen möjligheten att 
informera de som blir berörda av planen. Det är reglerat vilka kommunen skall samråda med 
(länsstyrelsen, övriga berörda kommuner samt lantmäterimyndigheten) och att kommunen skall 
bereda tillfälle för samråd med övriga aktörer som är berörda (t.ex. myndigheter, allmänhet, 
omkringliggande fastighetsägare och hyresgäster). Samrådet resulterar i en samrådsredogörelse där 
de åsikter och synpunkter som kommit in redovisas. Redogörelsen skall även visa på hur kommunen 
beaktat dessa synpunkter. Planförslaget går sedan på utställning, vilket skall påtalas till berörda 
aktörer och via kungörelse i lokal press (Kalbro, 2007).  

Under utställningen ges möjlighet att komma med synpunkter vilka kommunen skall sammanställa i 
ett utlåtande. Detta utlåtande skickas sedan till de som inte fått sina klagomål hörsammade. Om 
planförslaget blir betydligt omarbetat efter utlåtandet skall planen ställas ut igen. Efter utställningen 
antas detaljplanen av kommunfullmäktige (i de fall där kommunfullmäktige inte gett i uppdrag åt 
byggnadsnämnd eller kommunstyrelse att anta detaljplaner) (Kalbro, 2007).  

  

                                                            
8 5 kap. 7 §, sista stycket, PBL. 
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Kalbro (2007) beskriver två planprocesser som löper parallellt med varandra, se Figur 5.  

 

Figur 5: Planprocessens "formella skeden" och "funktionella skeden" enligt Kalbro (2007:222). 

Ovan beskrivna process är ett normalt planförfarande. I vissa fall kan detaljplanen uppstå genom s.k. 
enkelt planförfarande. Detta sker då planen får begränsad betydelse, allmänheten har begränsat 
intresse och planen är förenlig med översiktsplanen. Vid enkelt planförfarande minskas kraven på 
samråd och utställningen ersätts av att berörda parter har kontakt med varandra (Kalbro, 2007).   

3.2. Rekommendationer & mål kring samhällsplanering 
Cars & Engström (2008) konstaterar att utvecklingen i vår omvärld, speciellt under de senaste 
decennierna, påverkat förutsättningarna för vårt svenska samhälle både vad gäller politik och 
planering. Nya tider och ändrade förutsättningar kräver nya metoder och nytänkande för att möta de 
behov som uppstår. För att värna vår välfärd (ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv) 
måste en förändrad omvärld i kombination med strukturell samhällsförändring mötas med politik 
och strategisk samhällplanering.  

PBL innehåller de lagar som reglerar markanvändningen. Vad PBL inte reglerar är hur det är tänkt att 
lagarna skall implementeras. Här bidrar forskning och myndigheter med skrivelser som förklarar hur 
det är tänkt att samhällplanering skall konkretiseras i enlighet med såväl lag som rådande samhälls-
utveckling.  

VISIONER OCH IDÉER KRING SVENSK SAMHÄLLSPLANERING 

Enligt Boverket (2002) är god planering att planera efter människors skilda behov och platsens 
förutsättningar. Att kunna välja boplats och transportmedel efter eget huvud och plånbok är viktigt 
för den hållbara staden. Samtidigt är förtätning av såväl stora som små städer ett viktigt instrument 
för att uppnå bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik och därmed minska 
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bilberoendet. Den attraktiva blandstaden bör vara idealet; stadens själ skall vara utgångspunkten för 
planeringen. En hållbar stad är fylld av möten, känns trygg, är anpassad för funktionshindrade och 
inriktar sig på att barn skall kunna röra sig fritt.   

Genom lokal tillämpning, där beslutsfattare och planerare får göra avvägningar i varje enskilt 
planärende, skall de nationella hållbarhetsmålen nås. Lokala politiker och planerare skall ha den 
bästa förmågan att ta ställning till vad som i den enskilda planen är ”rätt riktning” - dvs. de nationella 
hållbarhetsmålen. De ska ha bäst förmåga att följa upp och utvärdera huruvida förändringarna (såväl 
stora som små) leder mot dessa mål.  

De nationella målen kan och bör spaltas upp i olika mätetal på kommunal nivå. Dessa mätetal skall 
sedan inte användas isolerade från varandra. En åtgärd skall utvärderas på flera mätetal. Den 
sammanlagda effekten av en åtgärd kan då utvärderas i ett bredare perspektiv (Boverket, 2002).  

PBL skall ge en öppen planeringsprocess och vara till hjälp för att göra avvägningar av hur mark-, 
natur- och vattenresurser skall användas för att uppnå bästa möjliga levnadsvillkor. PBL skall 
underlätta för att alltid åstadkomma bästa möjliga resultat, dvs. att planera en livfull, blandad, 
miljövänlig och hälsosam stad. Boverket (2002) anser att PBL i sin första paragraf ger goda 
förutsättningar att främja ett gott liv.  

Planeringen av städer innebär en möjlighet att nå de nationella mål som leder mot en hållbar och 
attraktiv stad. Erfarenheten visar att samma metoder och utformning inte fungerar i olika städer eller 
på olika ställen inom samma stad. Varje plats är unik till sina förutsättningar och innehåll. 
Planeringen ger möjlighet att ta tillvara dessa värden och att sätta ut riktningar för framtiden, i linje 
med de nationella målen för hållbarhet. Framtida planering kommer sannolikt att vara inriktad på 
områden som redan är bebyggda. Därför är det viktigt att ta hänsyn till de människor och 
stadsmiljöer som finns på platsen (Boverket, 2002).  

SAMVERKAN OCH HELHETSSYN  

För att nå de nationella målen för hållbar stadsutveckling behövs en ökad samverkan mellan och 
inom olika planeringsnivåer (t.ex. kommunalt ↔ regionalt ↔ nationellt med involverade aktörer). 
Samhällsplaneringens komplexitet, uppbyggd av ibland motstående särintressen, kräver en skarpare 
ansvarsfördelning både inom och mellan dessa planeringsnivåer. Samarbeten och samverkan kan 
sedan formas efter denna ansvarsfördelning (Boverket, 2002).  

Hållbar stadsutveckling är ett brett begrepp där många aspekter kan ingå. Detta är både en styrka 
och en svaghet. Idag finns ingen tydlig definition av ”hållbara städer”. En absolut tolkning kan leda till 
inlåsningseffekter samtidigt som olika aktörer kan få problem om det finns en alltför bred tolknings-
vidd. Det finns stor anledning att ha en helhetssyn inom stadsutvecklingen där alla tre dimensioner 
av hållbarhet ingår - den ekonomiska, den ekologiska och den sociala (Miljö- och Jordbruksutskottet, 
2010). 

Formas (2007) konstaterar att det inte räcker att behandla de ekonomiska, sociala och ekologiska 
aspekterna separat för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. Det är samspelet mellan dessa 
aspekter som ger effekter för en orts eller stads utveckling. Även lokala och globala faktorer måste 
vägas in och tillsammans med de tre aspekterna vägas till en helhet. Vidare konstateras att 
samverkan om vad hållbarhet och olika särintressen är måste få ta tid. En central åtgärd är att hitta 
arbetsformer för samordning och sektorsövergripande kommunikation vilket kan bidra till kunskaps-
utbyten och ökad förståelse mellan sektorer, professioner och andra intressenter.  
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EKONOMISKA OCH SOCIALA FAKTORER I FOKUS 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har gjort en sammanställning över kommuners 
visionsarbete, framförallt kopplat till översiktsplanering. Ofta används översiktsplanen för att slå fast 
långsikta utvecklingsmål och att identifiera mål och visioner för kommunen. I kommuner i storstads-
områden ligger fokus på både omvärldsanalyser och att formulera den egna kommunens image och 
roll i regionen. Här betonas både långsiktiga och kortsiktiga mål för ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Ofta föreslås konkreta exempel för att arbeta mot målen. Dessa exempel kan innehålla 
riktlinjer kring bebyggelseutveckling, energianvändning, begränsad miljöpåverkan, minskade 
transporter m.m. (IVA, 2010). 

Ökad attraktivitet, att skapa livschanser och en attraktiv livsmiljö betonas också i arbetet, kopplat till 
den sociala hållbarheten. Många vill öka det ”urbana kapitalet” genom att öka de lokala kvaliteterna, 
öka integrationen och mångfald samt ökad samverkan med näringsliv och besöksindustri för att 
skapa en stadsmiljö som blir upplevelserik (IVA, 2010).  

Boverket (2010b:43) listar fem aktuella teman för hållbar social stadsutveckling: 

- Helhetssyn. Boverket betonar vikten av att fokusera både på åtgärder som är 
områdesspecifika och som bidrar till stadens helhet. Helhetssynen skall också öka förståelsen 
för att en åtgärd (eller icke-åtgärd) i en del av staden kan påverka andra delar av staden. 

- Variation. En ökad variation leder till en större blandning av bostäder och verksamheter samt 
en större mix av boendeformer (upplåtelseform och storlek), mötesplatser och serviceutbud 
inom olika stadsområden. 

- Samband. Att stärka de fysiska sambanden i staden skall leda till att de sociala sambanden 
stärks. Perifera stadsområden byggs ihop med befintlig bebyggelse för att öka integrationen 
mellan människor i olika områden. Även insatser för att öka rörelsen i staden uppmuntras då 
denna rörelse leder till fler möten människor emellan. Satsningar på ökade kommunikationer 
och upprättande av specifika målpunkter som ger incitament till rörelse är två initiativ.   

- Identitet. Ett stadsområde som är uppskattat både av invånare och utomstående höjer det 
kollektiva självförtroendet inom området. Lokala evenemang, utmärkande arkitektur och 
naturliga mötesplatser samt positiva uppfattningar i den allmänna opinionen bidrar till att 
invånare kan ta kontrollen över utsagan om sitt eget område. Därigenom är det möjligt att 
förmedla sin egen bild av hur det är att bo i området, vilket leder bort från stigmatisering.   

- Inflytande och samverkan. Att tidigt involvera de boende i förändringsprocesser ger 
möjlighet att plocka upp lokala problem och lösningar. Det leder också till en bättre 
förankring och smidigare processer då det uppstår en respektfull relation mellan 
fastighetsägare och invånare. Sedan 90-talet har en decentralisering skett framförallt i de 
kommunala bostadsbolagen vilket lett till att problem och lösningar på ett bättre sätt har 
kunnat kommuniceras mellan boende och fastighetsägare. Samverkan över sektorsgränser 
mellan olika aktörer ses som essentiellt för stadsutvecklingen; myndigheter, kommuner, 
privata aktörer och medborgare behöver hitta givande former för samarbete. 

Vad gäller ekonomisk hållbarhet vill kommunerna öka sin konkurrenskraft i en allt mer globaliserad 
värld. Arbetskraft, företag och kapital skall lockas till kommunen/regionen. Detta sker genom 
klusterbildning över kommungränserna (en ökad regionalisering), att göra det enklare för näringsliv 
att etablera sig, att underlätta rörligheten inom regionen samt att främja tillväxtfaktorer och 
framtidsnäringar (IVA, 2010).  
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Den fysiska strukturella utvecklingen är inriktad på förtätning av bebyggelsen. Kommunerna vill 
åstadkomma lokala centra med god försörjning av kollektivtrafik. Förtätningen leder till att flera 
andra mål kan uppnås, t.ex. att bevara viktiga grönområden och åkermark. En ökad blandning av 
funktioner är eftersträvat. Boende, näringsverksamhet, kultur och service skall integreras. En 
reaktion mot den tidigare inriktningen med tydliga zoner där boende, näringsverksamhet och service 
separeras (IVA, 2010).  

Sammantaget konstaterar IVA (2010) att fokus ligger på tillväxt. En ökad befolkning och mer 
bebyggelse ses som ett kvitto på att övriga mål uppnåtts. Flyttar personer in finns det goda livs-
chanser och en god livsmiljö. Det betonas att tillväxt och uthållighet betonas starkt i visionsarbetet. 
Vad det betyder i handling är oklart och IVA efterfrågar mer konkreta exempel på vad som avses. 
Slutligen diskuteras hur politiken skall användas i visionsarbetet. Kalkyler för befolkningsutveckling 
grundas på nuvarande utveckling vad gäller nativitet samt in- och utflyttning. IVA betonar i sin 
rapport att det ur planeringssynpunkt är lämpligt att återuppta folk- och bostadsräkningar för att 
kunna uppskatta utvecklingen av antalet hushåll i framtiden istället för att bedöma framtida behov 
på momentan förändring i befolkningen.  

SAMHÄLLSPLANERING FÖR EN GOD BEBYGGD MILJÖ 

Boverket är ansvarig för ”God bebyggd miljö”, det 15:e delmålet av Sveriges totalt 16 miljömål9. Här 
beskrivs att städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall bidra till en god lokal och global miljö samt 
utgöra en hälsosam miljö att leva i. I God bebyggd miljö finns 7 delmål (Boverket, 2010a):  

- Planeringsunderlag. Senast år 2010 skall samhällsplaneringsprojekt grundas på program och 
strategier för:  

- Ett varierat utbud av bostäder, service, arbetsplatser och kultur för att i första hand 
minska behovet av transporter.  

- Att ta tillvara kulturhistoriska och estetiska värden. 
- Ta tillvara grön- och vattenområden i tätorter. 
- Att minska energianvändningen samt hur förnyelsebara energikällor skall användas. 

- Kulturmiljöer.  Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall identifieras och ha en långsiktigt 
hållbar förvaltning. 

- Buller. Antalet människor som utsätts för buller överstigande riktvärde i sin bostad skall 
minska med 5 % jämfört med 1998 års nivå. 

- Naturgrus. Uttaget av naturgrus ska begränsas till 12 miljoner ton per år. 
- Avfall. Den totala mängden avfall skall inte öka samtidigt som avfall skall ses som en resurs 

och tas om hand.  
- Energianvändning. Energianvändningen skall minskas med 20 % till 2020 och med 50 % till 

2050 jämfört med 1995 års nivå.  
- Inomhusmiljö. Byggnader och deras egenskaper skall inte påverka hälsan negativt, t.ex. via 

fungerande ventilation och kontroll av radonhalter.  

  

                                                            
9 Se alla Sveriges miljömål på http://www.miljomal.se 
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3.3. Sammanfattning & grundläggande värderingar 
För att kunna jämföra den faktiskt samhällsplaneringen med hur det är tänkt att samhällsplanering 
skall praktiseras behöver vi göra en sammanfattning. Vilka värderingar är det tänkt att den svenska 
samhällsplaneringen skall ha och vilka är metoderna för att uppnå dessa värderingar?  

En klar koppling finns till begreppet hållbar utveckling. Samhällsplaneringen skall anpassa sig efter 
lokala förutsättningar och de skilda behov och förutsättningar som finns inom olika områden. 
Makten är decentraliserad till kommunerna som själva skall veta och kunna avgöra hur olika 
planeringsprojekt påverkar utvecklingen mot de nationellt uppsatta målen för hållbar utveckling. 
Planeringen skall ske genom en öppen och demokratisk process som garanterar medborgarinflytande 
och transparens.  

Insatser skall utvärderas kontinuerligt för att säkerställa en korrekt uttagen riktning för arbetet i 
Sverige. Samhällsplaneringen kan användas som ett verktyg för att gå mot ett mer hållbart samhälle. 
För att lyckas med detta behövs en helhetssyn (ett systemperspektiv) i planeringen eftersom det 
konstaterats att olika åtgärder ger effekter på helheten. 

Ökad samverkan mellan aktörer inom samhällsplanering skall bidra till att uppfylla helhetssynen. 
Medborgare, offentliga myndigheter, privata bolag, politiker och den akademiska världen skall 
samverka för att uppnå en hållbar utveckling. Fler arenor för samtal ökar kunskapen och förståelsen 
för varandra.    

Sveriges nya civil- och bostadsminister, Stefan Attefall, sammanfattar sin syn på hur han tycker att 
samhällsplanering bör praktiseras när han i en intervju för Boverkets tidskrift Planera Bygga Bo 
svarar på frågan: 

”Vilken är den viktigaste frågan när det gäller samhällsplanering?” 

”Att den måste bygga på en hållbar utveckling som sätter människors behov i centrum. Jag 
tror att vi måste tänka mer småskaligt och lära av de misstag som vi gjorde när 
miljonprogrammet byggdes. De fokuserade på storskalighet, och det blev inte lyckat. Vi 
måste blanda olika upplåtelseformer och se till att bostäder, service och arbetsplatser 
integreras i ett helhetstänkande.” (Jansson, 2010:8) 

Nu har vi överskådligt redovisat hur det är tänkt att samhällsplanering skall praktiseras. Vi fortsätter 
nu med analysen av dimensionerna vi fick som resultat av intervjustudien. 
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 Resurser  Politik  Ekonomi  Bebyggelsetyp  Beteende  Ledarskap  Nybyggnad-

Tillbyggnad-Ombyggnad-Omvandling  Markanvändning  Planera-Bygga-

Förvalta  Fördom  Ideologi  Genomförandefokus  Kvalitet  Synergieffekter  

Verksamhetsområden  Tiden  Demokrati Funktioner  Påverkar-Påverkas 

(vem/vad/hur)  Förankring  Komplexitet  Mål och visioner  Person-

Profession  Planaktualitet  Personlig bakgrund  Status  Uppföljning  Ålder  

Erfarenhet  Aktörer | Beställare-Kund  Historik  Juridik  Media  Offentlig-
Privat  Självuppfattning  Upplevelse-Verklighet  Värderingar  Risker  

Konflikter  Gehör  Formell-Informell  Inlåsningseffekter  Homogen-

Heterogen (t.ex. stadstyp/befolkning)  Prioritering  Utbildning | ÖP-FÖP-

Planprogram-DP etc. Projektstorlek  Intern-Extern  Drivkrafter  

Ansvarsfördelning  Från strategi/vision till tillämpning  Maktfördelning  

Respekt  Teknisk utveckling  Sektorisering  Planeringssyfte  

Yrkesroller/Professioner  Acceptans  Kompromiss  Medborgare 
Personberoende  Specialist-Generalist  Transparens  

Myndighetsutövning  Byråkrati  Integration-segregation  

Organisationsstruktur  Prägling  Transkationskostnader | Goda exempel  Nyckelfrågor  

Platsberoende  Stereotypa lösningar-Platsanpassade 
lösningar  Verktyg  Personligt-professionellt filter  Naturliga 

begränsningar (fysiska lagar)  Globalt-Lokalt  Benchmarking  

Legitimitet  Kompetens  Objektivitet-Subjektivitet  Kravställning  Potential  

Kvantitativ-Kvalitativ  Förväntningar  Kommunikation   Semantik    Sub-

optimering  Jäv  Kunskap  Behov  Samarbete  
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4. REDOVISNING AV ARBETSMETODER 
Vi skrev i Kapitel 2 att vi i avvaktade med att välja analysmetod för resultatet. I det här kapitlet 
beskrivs vilka metoder vi använde för att analysera intervjumaterialet. Vi vill i det här kapitlet besvara 
frågeställning 2 - ”I vilken utsträckning arbetar personer med samhällsplanering ur ett system-
perspektiv?” och frågeställning 3 ”Varför praktiseras samhällsplanering som den gör?”.  

De 133 utsagor och begrepp som vi uttolkat ur intervjuerna är vårt resultat från intervjustudien. Vi 
har benämnt dessa utsagor och begrepp dimensioner. Tillvägagångssättet för hur vi har uttolkat dem 
beskrivs i Kapitel 2.2. I Bilaga 3 presenterar vi en fullständig matris, dimensionsmatrisen, över alla 133 
dimensioner. Där beskrivs även i vilka intervjuer varje dimension nämnts.  

Det absolut viktigaste att förstå kring dessa dimensioner är att: 

- Vi har uttolkat dimensionerna ur vår gemensamma återgivning av intervjuerna. 
- Dimensionerna är uttolkade men inte uttalade av oss.  
- Ingen av dimensionerna är något vi själva har konstruerat – dimensionerna är vad 

intervjupersonerna uttryckt.   

Dimensionerna var från början menade som ett hjälpmedel för oss att underlätta arbetet med att 
leta efter citat. Det var lämpligt att veta vem som pratade om vad. Vi upptäckte under arbetet med 
dimensionerna att matrisen vi skapade kunde fungera som ett verktyg för fortsatt analys.  

Hur kunde vi då använda dimensionerna? Vi försökte under examensarbetet använda oss av ett 
flertal olika metoder. För att försöka ge uttryck för vad dimensionerna betyder för samhällsplanering 
hade vi idéer om att: 

- Visualisera systemet i en bild. 
- Använda metaforer för att beskriva det kvalitativt. 
- Att kvantifiera och dra slutsatser utifrån statistiska verktyg. 
- Använda citat vi transkriberat för att ge en tydlig bild av vad intervjupersonerna sagt. 
- Dra generella slutsatser utifrån vår ursprungliga kategorisering. 
- Tematisera materialet för att sätta dimensionerna i ett sammanhang. 
- Beskriva systemet via ett fiktivt case - ett påhittat scenario. 
- Genom att använda en dialogbaserad intervjuform mellan oss och det sammanlagda 

intervjumaterialet. En konversation med den ”allvetande” planeraren. 

Det visade sig att vi skulle hinna ta oss igenom många av dessa idéer. Vi redovisar alla utom två, det 
fiktiva caset och dialogformen, i följande kapitel.  

Det fiktiva caset kring ett samhällsplaneringsprojekt var tänkt att sätta dimensionerna i ett 
sammanhang. Vi beslöt oss för att lämna den idén pga. att det redan finns flera fallstudier tagna från 
verkligheten, främst (och kanske bäst) illustrerat i Bent Flyvbjergs (1998) bok ”Rationality & Power: 
Democracy in practice” vilken beskriver ett samhällsplaneringsprojekt i Ålborg, Danmark.  

Vi gjorde ett utkast av dialogformen men det visade sig svårt att konstruera dialogen på ett sätt som 
var lätt att följa. Formen av en dialog gjorde det även svårt att skilja på vad intervjupersonerna sagt, 
vad vi läst i litteraturen och vad som är våra egna reflektioner. 

Nedan följer historien om resterande metoder - hur vi gick tillväga för att försöka förstå systemet 
samhällsplanering.  
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”Den rullande bollen” 
Tanken är att illustrera hur visioner hela tiden rör sig 
framåt och strategierna för att förverkliga visionerna 
följer med lite på efterkälken. Från strategierna 
uppkommer konkreta idéer till projekt. Idéerna tar 
sedan lite olika vägar innan de går in i planerings-
processer och väl inne snurrar idéerna runt och 
förändras. Externt tillkommer dels strukturer för 
planeringsprocesserna t.ex. kommunala 
organisationer och dels individer som skall utveckla 
idéerna. Idéerna tar sig sedan uttryck i någon 
tillämpning.  

Bilden stämmer kanske delvis men förklarar långt 
ifrån allt det vi vill belysa i examensarbetet. 

4.1. Visualisering 
Vi var tidigt, innan examensarbetet formellt påbörjades, intresserade av att visualisera det vi skulle 
lära oss. Eftersom vi inte visste vad vi skulle lära oss hade vi ingen idé kring hur en sådan visualisering 
skulle kunna se ut. När vi hade konstruerat dimensionsmatrisen såg vi den som ett verktyg att utgå 
ifrån för visualiseringen. Ungefär samtidigt som vi konstruerat dimensionsmatrisen skulle vi hålla i en 
presentation om vad vi kommit fram till i intervjustudien. Vi såg en visualisering som ett intressant 
verktyg att prata kring. Vår tanke var att skapa något liknande de tre hållbarhetsringarna, se Figur 6. 
Vi anser inte att ringarna beskriver vad hållbar utveckling är men det är något att prata kring, ett bra 
sätt att konkretisera idéer för diskussion. 

 

Figur 6: Tre aspekter av hållbar utveckling. 

Samhällsplanering är precis som hållbar utveckling ett komplext och abstrakt begrepp där en 
visualisering kan vara ett kraftigt verktyg för få igång en diskussion om hur samhällsplanering 
egentligen fungerar. 

Vi kom på flera förslag till visualiseringar som på olika sätt representerade systemet, se Figur 7,8 och 
9. 

 

 

 

 

Figur 7: Koncept 1 - Den rullande bollen.
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”Filtret” 
Tanken var att illustrera vilka filter som ett 
samhällsplaneringsprojekt måste ta sig igenom för att 
realiseras. Vilka egenskaper har dessa ”filter”? Vi 
tänkte att ett projekt genomgick både en formell och 
en informell process och projektet influerades av 
både professionella och personliga värderingar längs 
vägen.  

   

 
 
 
 
 
 
 
”Tornadon” 
Vi tänkte oss planeringsprocessen som en tornado som uppstår någonstans i ett landskap. Kartan skulle 
kunna belysa de naturliga, kulturella och sociala förutsättningar som finns på platsen. Själva tornadon 
skulle kunna beskrivas utifrån vilka aktörer som är med, hur omfattande projektet är samtidigt som den 
illustrerar att processen kan variera både i omfång och i styrka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det vi lärde oss av arbetet med visualiseringarna var att samhällsplanering är ett oerhört komplext 
system som inte gärna låter sig beskrivas enbart visuellt. Vi kan konstatera att vi hade en övertro 
både till hur stor förståelse vi skulle få för systemet samhällsplanering samt vår förmåga att 
kommunicera denna förståelse på ett innovativt sätt.  

Vi lyckades inte att skapa en visualisering som vi kunde vara nöjda med. Istället började vi fundera på 
andra sätt att illustrera dimensionerna.  

  

Figur 9: Koncept 3 - Tornadon.

Figur 8: Koncept 2 - Filtret.
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4.2. Metafor 
Ur visualiseringen kom idén om att beskriva samhällsplanering med en metafor. Vi resonerade att 
det kan vara nyttigt för personer som arbetar med samhällsplanering att analysera andra system än 
sitt eget. Det skulle kunna leda till att det nya systemet analyseras utifrån, vilket är precis vad vi 
själva ville göra genom examensarbetet med systemet samhällsplanering.  

Idén till metaforen uppkom under en brainstorm. Ett uppslag var att betrakta systemet som en 
fotbollsmatch. Det finns en tränare som tar ut laget och bestämmer taktiken. Vi har en ägare som har 
visioner, ställer krav och formulerar mål med säsongen. Laget består av olika spelare med olika 
egenskaper och regelboken fastställer regler. Det finns en publik som interagerar. Vi fick dock svårt 
att identifiera motståndaren och att hitta paralleller till att det alltid är 11 spelare på planen. 

Istället började vi fundera på forum där samhället skildras. Vi föreställde oss en scen, en teater. 
Denna institution har alltid varit menad för att gestalta samhället, varför inte använda den? Det finns 
massor av idéer som aldrig blir någonting, det finns manus som blir succéer, det finns en regissör, det 
finns skådespelare som väljs efter lämplighet för pjäsen, det finns olika förutsättningar för vad som 
spelas var (publikkapacitet, status på teatern m.m.), det finns publik som reagerar positivt och 
negativt och det finns recensenter.  

När vi funderat vidare kom vi fram till att det passade bättre med ett filmbolag. Till skillnad från en 
teaterpjäs lämnar en filmproduktion något efter sig – filmen. Det går att dra paralleller till hur 
upplevelsen av en film förändras med tiden, i likhet med upplevelsen av en t.ex. stadsdel, en väg, 
eller en kollektivtrafiksatsning. Vi byggde upp en historia, se Bilaga 5, som var tänkt att avspegla hur 
en idé omvandlas till ett manus (en idé blir till en detaljplan), filmens planeringsprocess. 

Presentationen vi hade planerat blev en workshop där vi presenterade caset. Deltagarna i work-
shopen var 12 planerare från Studio Plan, Sweco Architects i Stockholm. Ingen av deltagarna hade 
medverkat i intervjustudien. Tidsramen var ca 90 minuter och workshopen utfördes i november, 
2010. 

Eftersom workshopen var förhållandevis kort hade vi inte möjlighet att belysa alla dimensioner vi 
funnit. Vi fokuserade på två dimensioner som vi vid den här tidpunkten i examensarbetet fann mest 
intressanta: ansvar och person/profession. Vem har egentligen ansvar för vad och vad är det 
egentligen som påverkar hur vi arbetar, personliga eller professionella egenskaper? Gruppen delades 
i två och fick var sitt case, baserat på en gemensam historia och bolagsstruktur för filmbolaget. Vi 
utsåg även en observatör i vardera gruppen som inte fick delta i diskussionen. Efter diskussionen 
skulle observatören kort sammanfatta vad som sagts. Vi beskriver här kort vad vi kom fram till från 
vardera caset. Bolagsstrukturen för det fiktiva filmbolaget, den gemensamma historien och själva 
casen finns i Bilaga 5. 

CASE 1. DET FÖRSTA MÖTET. 

Tanken med vårt första case var att få gruppen att reflektera över skillnaden mellan professionella 
och personliga egenskaper. Vi gav gruppen en lista på personliga egenskaper för deltagare i ett första 
möte för en filmproduktion. Vilka egenskaper hos en person är personliga och vilka är professionella 
och hur påverkar detta ett samtal? Vi hade i Orrskog (2008:40) funnit en bild som hanterade 
strukturell samverkan mellan olika personliga och professionella egenskaper, vilket ger olika 
förutsättningar för hur ett samtal struktureras och vilka förväntningar som finns på samtalet.  
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Det var svårt att dra några slutsatser utifrån diskussionen som uppkom. Vi upplevde att gruppen 
hade svårt att abstrahera kring frågorna. Ingen egentlig koppling gjordes heller till systemet 
samhällsplanering, gruppen var inriktad på att diskutera film. Diskussionen kretsade kring gruppens 
maktstruktur, vem skulle få bestämma vad och varför? Gruppen verkade samstämmig om att en 
utmärkelse väger tyngre än lång erfarenhet. Informella kontakter (t.ex. en familjerelation eller att 
känna varandra sedan tidigare) påtalades som viktiga för gruppens dynamik. Intressant var att en 
deltagare i det första mötet för filmproduktionen var inhyrd och denne ansågs som den person som 
skulle få minst att säga till om på mötet. Tanken var att denna person skulle motsvara en konsult i en 
kommunal organisation.  

När ungefär 15 minuter återstod delades en ny personbeskrivning ut där vi bytt några av egen-
skaperna mellan personerna. Hur skulle detta påverka diskussionen? Det visade sig väldigt svårt att 
konkretisera skillnaden i resultat, blir det samma film i det första och andra fallet? Vissa deltagare i 
mötet skulle få svagare ställning och återigen betonades vikten av att ha liknande bakgrunder. 

Fortfarande fanns ingen koppling till samhällsplanering eller ens den egna verksamheten. Vi önskade 
att diskussionen skulle flyta över till att handla om vilka förväntningar de fysiska planerarna har på 
övriga teknikområden. Vilka egenskaper är kopplade till t.ex. personer från energi, vatten eller avfall 
och hur ser planerarna på dessa områden? I det avseendet får vårt första case ses som ett 
misslyckande. 

CASE 2. VAD HÄNDE EGENTLIGEN? 

I den andra gruppen diskuterades ansvar. Vad är det som gör att saker ”faller mellan stolarna” och 
att personer pekar på varandra? Hur förhåller vi oss till avtal och överenskommelser och vad är det 
som påverkar det? Vi målade upp ett scenario där informella kontakter och otydlig ansvarsfördelning 
hade lett till att filmproduktionen fick stora problem.  

Situationen kopplades till den egna organisationen - trots att filmbolagets organisation skulle 
representera en kommunal organisation. Det fördes resonemang om vad som hade hänt vid liknande 
situationer i den egna verksamheten. Några reflektioner var att den kritiska frågan ”vad händer 
om…?” aldrig ställdes vilket var en anledning till problemet. Det gick att finna syndabockar i olika led i 
organisationen men det är alltid den som är formellt ansvarig som får skulden. Det nämndes även att 
det är viktigt att ha bra kvalitetssystem för att göra en organisation robust.  

Sammantaget var caset relativt lyckat. Deltagarna använde metaforen och kopplade den till sin egen 
verksamhet. Meningen var egentligen att metaforen skulle kopplas till ett bredare perspektiv men 
det högre syftet var att deltagarna skulle se på sin egen verksamhet utifrån. Många intressanta 
reflektioner kring ansvarsfördelning diskuterades, däribland hur ansvar förskjuts nedåt i 
organisationer och hur en person kan ha alltför stor makt över en situation.  

AVSLUTANDE DISKUSSION FÖR WORKSHOPEN 

Som avslutning hade vi en 15 minuters diskussion där observatörerna fick redogöra för vad gruppen 
sagt och diskuterat. Vi försökte styra diskussionen till att behandla samhällsplanering. Det 
resonerades kring vilka som är manusförfattarna i samhällsplanering - kanske är det kommunen? 
Politiken och kommunen har mandat att skriva manuset - ibland kan tjänstemännen vara tillräckligt 
starka att det är de som skriver manuset.  
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Vi försökte sedan diskutera vad som vad som gör en film till en klassiker. Vi kom fram till att en 
klassiker är tidlös i det avseendet att den alltid behandlar relevanta teman. Hur kan då samhälls-
planering användas för att skapa klassiker? Här kom diskussionen snabbt in på att vissa arkitektfirmor 
skaffat sig en särställning på marknaden. Vissa arkitekter får automatiskt ett erkännande som kanske 
mer beror på status än kvalitet. På frågan varför människor upplever att någonting är bra blev svaret 
att ett projekt skall vara beständigt, det ska hålla över tid. Samtidigt måste det kunna anpassa sig till 
livsstilsförändringar och det ska berätta en historia som skall vara aktuell även i framtiden. 

SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER KRING METAFOREN 

Eftersom workshopen egentligen inte var tänkt som ett resultat för examensarbetet är det svårt att 
dra några slutsatser som kan användas för examensarbetet i stort. Däremot är det uppenbart att det 
var svårt att abstrahera kring ämnet vilket tyder på att det inte finns någon enhetlig bild av hur 
systemet samhällsplanering ser ut. 

En hel del faktorer påverkar säkert resultatet negativt. Vi har ingen erfarenhet av att hålla i en 
workshop. Tiden var knapp och kanske kunde workshopen schemalagts bättre för att få ut mer av 
gruppen. De som deltog var en relativt homogen grupp med liknande utbildning vilket gör det svårt 
att generalisera om andra grupper inom systemet. Att använda metaforen som ett verktyg för att 
öppna för reflektion verkade ändå fungera även om vi hade liten kontroll över vad reflektionerna 
handlade om. De erfarenheter vi tog med oss kan helt klart användas för att skapa ett bättre verktyg 
för samma ändamål som denna workshop.  

Vi upplevde att workshopen till stor del misslyckades – vi ansåg att deltagarna inte reflekterade över 
det vi hoppades. Vi lämnade därför idén med att använda en metafor. I efterhand kan vi konstatera 
att det var en förhastad slutsats. Workshopen var inte misslyckad och att vi lämnade metaforen 
kanske var ett misstag. Vi hade kunnat lägga mer energi på att utveckla metaforen till ett verktyg för 
att på ett kraftfullt sätt belysa många fler dimensioner än de vi fokuserade på i workshopen.   

För examensarbetet resulterade workshopen i att vi övergav både tanken på en visualisering och en 
metafor. Vi ansåg att både visualisering och metafor inte vara lämpliga för att måla den tavla vi så 
gärna vill skapa – vi var tillbaka på ruta ett. Vi behövde ett annat verktyg än visualiseringar och 
metaforer. 
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4.3. Kvantifiering 
Efter att vi slutförde intervjustudien konstaterade vi två saker:  

- Vi upplevde att vi hade uppnått sociologisk mättnad, dvs. att intervjua fler personer hade 
inte lett till några nya insikter.  

- Vi hade en känsla av att intervjupersonerna till stor del pratade om samma dimensioner fast 
ur olika perspektiv.  

Vi var intresserade av att kontrollera dessa två föreställningar.  

Dimensionsmatrisen kan analyseras med kvantitativa verktyg även om det inte var syftet med 
matrisen. Vi kan undersöka hur många dimensioner varje intervjuperson nämner, vilka dimensioner 
som är mest respektive minst frekvent nämnda. Vi kan undersöka om det finns några likheter och 
skillnader mellan de tre professioner vi har kategoriserat intervjupersonerna efter. Till att börja med 
skall vi undersöka om våra föreställningar kring intervjustudien stämmer. 

SOCIOLOGISK MÄTTNAD 

Vår föreställning kring sociologisk mättnad bekräftades när vi analyserade intervjumaterialet. Antalet 
nya dimensioner minskade för varje analyserad intervju. En illustration av detta fenomen visas i Figur 
10: 

.  

Figur 10: Graf över antalet nya dimensioner per analyserad intervju med trendlinje (i rött). 

Från Figur 10Fel! Hittar inte referenskälla. kan vi konstatera att en utökad intervjustudie sannolikt 
inte hade bidragit till att fler dimensioner hade kunnat identifieras. Genom intervjustudien har vi 
antagligen identifierat en majoritet av de dimensioner som finns - baserat på de frågor vi ställt och 
vårt urval av intervju-personer. Vi gör inga anspråk på att de 133 dimensioner vi har identifierat är 
alla dimensioner som går att identifiera relaterade till systemet samhällsplanering. Fler professioner 
hade sannolikt bidragit med andra dimensioner och alternerade frågor hade sannolikt gett andra svar 
- och fler dimensioner. 

Figur 10 visar att vi uppnådde sociologisk mättnad i avseende vad som påverkar personer som 
arbetar inom samhällsplanering men inte i avseende hur de blir påverkade. En kvantitativ analys 
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kommer sannolikt inte heller att kunna förklara hur. Det går inte heller att se hur många dimensioner 
varje enskild intervjuperson nämnde. 

PERSONER OCH DIMENSIONER 

I Figur 11 illustreras hur många dimensioner som nämns per intervju. Vi vill undersöka om någon 
pratar om alla 133 dimensioner och hur stor skillnad det är mellan olika intervjuer. 

Figur 11: Diagram över hur många dimensioner varje intervjuperson nämner. 

En person nämner som mest 54 av totalt 133 dimensioner – inte ens hälften. Som minst nämns 18 
dimensioner. Under förutsättning att dimensionerna är del av systemet samhällsplanering är detta 
resultat ett bevis på att en del av vår hypotes stämmer – personer som arbetar inom samhälls-
planering kan inte var för sig identifiera de olika ingående elementen i systemet. Om vi förutsätter 
att systemet i sin helhet innefattar många fler dimensioner blir resultatet av denna figur ännu 
tydligare. 

Vi har sannolikt fått en tydlig bild av vilka dimensioner, dvs. vad, som påverkar de personer som 
arbetar inom samhällsplanering. Vi har inte kunnat visa hur dimensionerna påverkar dessa personer. 
Vi hade en föreställning om att intervjupersonerna som nämnt samma dimension pratar om 
dimensionen på olika vis, dvs. ur olika perspektiv. Om vi förutsätter att den föreställningen stämmer 
kan vi tänka oss att de dimensioner som nämns i flest intervjuer är de dimensioner vi troligtvis har en 
mer nyanserad bild av.  

I Figur 12 jämför vi de tio mest frekvent nämnda dimensionerna med de tio minst frekvent nämnda 
dimensionerna, se Bilaga 6 för en fullständig redovisning av alla dimensioner. Vi har inte räknat 
antalet gånger som en dimension nämns i en intervju, vi har endast fastställt huruvida den nämns 
eller ej. 
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Figur 12: Reducerat diagram som visar antalet intervjuer som en dimension nämns i. 

Enligt vårt antagande har vi sannolikt fått en mer nyanserad bild av hur ekonomi påverkar de som 
arbetar inom samhällsplanering än vad vi fått av hur retorik påverkar. Det kan tyckas att de mer 
frekvent nämnda dimensionerna skulle vara ”viktigare” för systemet än de dimensioner som endast 
nämns en gång. Vi frågar oss ifall professioner skulle vara viktigare än trender? Eller om styrmodell 
skulle vara mindre viktigt än samarbete? Sannolikt är inte en dimension som uppkommer i fler 
intervjuer viktigare för att förstå systemet samhällsplanering. 

Intressant är att dimensioner som t.ex. respekt och rättvisa endast nämns i en intervju vardera. En 
del av vår hypotes bekräftas igen – om endast en av 23 personer nämner vissa dimensioner förstärks 
bilden av att de som arbetar inom samhällsplanering har ett alltför begränsat systemperspektiv.  

I Figur 12 har vi delat in antalet intervjuer efter professionstillhörighet. Det går inte att se några 
tydliga skillnader professionerna emellan. Vi fortsätter med att tränga djupare in i skillnaderna 
mellan professionerna. 
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KONSULTER, TJÄNSTEMÄN OCH FORSKARE 

I en sista kvantitativ undersökning kan vi utgå ifrån den kategorisering av professioner vi använde för 
urvalet av intervjupersoner, dvs. konsulter, kommunala tjänstemän och forskare. I Figur 13 
presenteras samma data som i Figur 11 men intervjupersonerna har grupperats efter professions-
kategori.  

 

Vi ser inga konkreta skillnader mellan professionerna förutom att det totalt nämnda antalet 
dimensioner är lägre hos forskargruppen än för de två andra professionerna. Detta härrör till att vi 
endast intervjuade sex forskare medan vi intervjuade nio konsulter och åtta tjänstemän. Om vi 
intervjuat fler forskare hade sannolikt det totala antalet dimensioner blivit högre. Att medelvärdet 
inte varierar nämnvärt mellan professionerna tyder på att systemperspektivet, räknat i antal 
dimensioner nämnda, är lika begränsat oavsett profession vilket stärker vår hypotes. 

Vidare är ett syfte med examensarbetet att studera huruvida professionella aktörer praktiserar ett 
systemperspektiv i sitt dagliga arbete. Vi anser att såväl forskare, konsulter som kommunala 
tjänstemän utgör delar i samma system och vill därför behandla dem som en helhet. 

VAD SÄGER EGENTLIGEN KVANTIFIERINGEN? 

Den kvantitativa analysen av dimensionerna brister på några punkter. En av orsakerna till dessa 
brister är troligtvis att dimensionerna inte uttolkades för att analyseras kvantitativt. Följande punkter 
beskriver dessa brister:  

- Det är ett begränsat empiriskt material (23 intervjuer), vilket gör det svårt att dra generella 
slutsatser utifrån kvantitativa verktyg. 

- Intervjuerna varade vanligtvis drygt en timma. Om intervjun hade fortsatt i ytterligare tre 
timmar kan vi tänka oss att fler dimensioner hade nämnts.  

- Att en person inte nämnde en dimension betyder inte att han/hon inte funderat på den. Det 
enda vi kan säga är att han/hon inte nämnde den. 

100 104

81

Konsulter (9 st) Tjänstemän (8 st) Forskare (6 st)

Antal nämnda dimensioner efter 
professionskategori (totalt)

30

37
32

Konsulter (9 st) Tjänstemän (8 st) Forskare (6 st)

Antal nämnda dimensioner efter 
professionskategori (medelvärde)

Figur 13: Antal nämnda dimensioner från respektive profession (totalt respektive medelvärde). 
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- Det finns ingen koppling mellan att intervjupersoner nämnde en dimension och att de har 
reflekterat över den. Bara för att någon nämner någonting är det inte alls säkert att personen 
reflekterar över vad dimensionen innebär.  

- Svaren i intervjuerna är sannolikt starkt färgade av de frågor vi ställde. Med andra frågor hade 
vi fått andra svar vilket kan leda till att fler eller andra dimensioner skulle ha nämnts. 

Vi kan även se ett par anledningar till varför vårt försök att generalisera efter professionstillhörighet 
inte gav något resultat: 

- Det empiriska materialet är även här alltför begränsat för att kunna slutleda att respektive 
profession resonerar på något speciellt vis. 

- Det finns en möjlighet att de konsulter vi intervjuat tidigare arbetat som kommunala 
tjänstemän och vice versa. Detsamma gäller forskare som tidigare kan ha arbetat som 
konsulter eller kommunala tjänstemän, osv. Kontentan blir att konsulter inte kan säkerställas 
vara konsulter och att forskare inte nödvändigtvis är enbart forskare. En person kan ha 
erfarenheter från olika delar av systemet samhällsplanering. 

Sammanfattningsvis ger dessa brister oss anledning att vara kritiska till de slutsatser som kan dras 
utifrån den kvantitativa analysen. Trots det påvisas några slutsatser kring hypotesen och vad 
dimensionerna kan och inte kan användas till. Det vi tar med oss från den kvantitativa analysen blir 
att: 

- En del av hypotesen bekräftas genom Figur 11 & Figur 12. De som arbetar inom 
samhällsplanering har svårt att identifiera de ingående elementen i systemet 
samhällsplanering.  

- Vår metod har varit bra för att identifiera dimensionerna. Enligt Figur 10 hade fler intervjuer 
inte lett till många fler dimensioner. 

- Vi kan genom den kvantitativa analysen endast identifiera vilka dimensioner 
intervjupersonerna pratar om – vi kan inte beskriva hur intervjupersonerna pratar om 
dimensionerna.  

- Vi kan identifiera vilka dimensioner vi troligtvis har en mer nyanserad bild av - de 
dimensioner som nämnts i flest intervjuer, se Figur 12 och Bilaga 6.  

- De dimensioner som nämns mer frekvent är sannolikt inte viktigare för samhällsplanering än 
de dimensioner som nämns i endast en intervju.  

- Den kvantitativa analysen visar inte på några skillnader professionerna emellan. 

Det är uppenbart att en kvantitativ analys inte är tillräcklig för att bekräfta hypotesen men slut-
satserna kan bli användbara. Den kvantitativa analysen räcker inte heller för att dra några slutsatser 
kring hur samhällsplanering praktiseras eller varför samhällsplanering praktiseras som den gör. 
Däremot visar den kvantitativa analysen på vad som påverkar de som arbetar inom samhälls-
planering samt vilka dimensioner vi fått en mer nyanserad bild av. 

Vi har nu försökt att visualisera, använda en metafor och att kvantifiera för att beskriva 
dimensionerna. Ingen av metoderna har varit tillräckliga för att bevisa hypotesen eller för att 
beskriva hur och varför samhällsplanering praktiseras som det gör.  
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4.4. Citat ur intervjustudien 
Vi tar nu ett steg bakåt och tänker efter. Dimensionsmatrisen konstruerades för att underlätta 
arbetet med att hitta citat i inspelningarna av intervjuerna. Vi provar då att använda dimensionerna 
till detta – att hitta citat. 

Vi upplevde vid intervjustudiens slut att vår hypotes till stor del stämmer men vi hade inget bra sätt 
att kommunicera detta. Genom att använda citat ur intervjuerna vill vi förmedla upplevelsen om att 
vår hypotes stämmer. Samtidigt vill vi visa på att vår föreställning om att flera intervjupersoner 
pratar om samma dimensioner men på olika sätt stämmer. 

Följande kapitel är en sammanställning av ett antal citat från olika intervjupersoner. Citaten är alla 
svar på samma fråga: ”Vilka begränsningar ser du i ditt arbete?” Frågan ställdes mot slutet av 
intervjuerna och var menad att ge en bild av hur intervjupersonen reflekterar över hur han/hon 
påverkas av eller påverkar systemet. I flera fall föregås svaren av en längre tystnad vilket inkluderas i 
transkriberingen i syfte att återskapa intervjun så pass korrekt som möjligt. Några av dimensionerna 
nämns direkt eller indirekt i dessa citat. Där de nämns skrivs de ut i anknytning till citatet. 

VILKA BEGRÄNSNINGAR SER DU I DITT ARBETE?  

[Tystnad 8s] “Vilka svåra frågor ni har, det är inget man går omkring och 
tänker på, vilka begränsningar man har. Den viktigaste och mycket som 
diskussionen vi har haft de senaste åren - en viktig begränsning är att vi … 
jobbar i demokratibranschen. /.../ Jag har en expertkunskap och jag har 
naturligtvis privata, politiska uppfattningar ... men ibland är det så att 
politiken tycker någonting annat än vad jag tycker. … Om de sätter upp 
målet här och jag privat tycker att det är där. Det jag har lön för, det är att 
visa hur jag på bästa sätt enligt PBLs och miljöbalkens paragrafer … når dit. 
/.../ Jag kan inte göra precis som jag vill men … vem kan det inom samhällsplanering? /.../ 
[I Kina] kan någon partipamp bestämma allt och så river man av husen, skyfflar undan folk, 
gräver upp och bygger skyskrapor … Jag skulle inte vilja vara den personen för herregud 
vilket ansvar. [I Kina] kanske det är obegränsat med pengar. Här är det väldigt begränsat 
[med pengar].” [5] 

Citatet ovan är det enda där intervjupersonen explicit uttrycker att begränsningar inte är något som 
han/hon har reflekterat över. Det visade sig genom hela intervjustudien att frågan kring begräsningar 
ofta ledde till längre tystnader vilket kan uttolkas som att det är en fråga vilken intervjupersonen inte 
funderat på tidigare. Ett antal intervjupersoner var mycket svåra att citera pga. att svaren var röriga, 
bestående av ofullständiga meningar, vilket kan tolkas som att de inte reflekterat över sina 
begränsningar. De citat som följer är ett urval av de intervjuer där svaren var sammanhängande och 
lätta att följa. 

“[Tystnad 4s] Tja, vad är det för någonting? [Tystnad 4 sek] Vad är en begränsning? Vad 
skulle det kunna tänkas vara? Har du någon speciell tanke om vilken typ av begränsning 
det skulle vara? [Svar: “Jag kan tänka mig i din arbetsroll eller någonting helt annat] Det 

finns alla typer av begränsningar. /.../ Du behöver precisera frågan. Är 
det mina egna personliga begränsningar? Det kanske inte är det vi ska 

gå in på mest. [Frågan] är väldigt vid ställd. Den kan betyda många saker. Vi kan prata om: 
bättre chefer skulle ge si och så, fler tjänster skulle ge si och så, en bättre förståelse hos de 
på det och det kontoret skulle göra det mycket enklare. Det finns massor med tänkbara 
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begränsningar. Mer pengar skulle ge mig … större frihet att göra det jag ville. En bättre 
förmåga skulle göra något annat. Vad är begränsningar?” [22] 

“[Tystnad 7s] Begränsningar. Om man nu ska ta [ett av mina arbetsområden]. [Tystnad 4s] 
Det finns väl inte några begränsningar annat än det att det finns vissa 
saker man måste ta hänsyn till. Kulturminnen, arbetsmiljöfrågor osv. Och 
begränsningar kan vara att saker och ting inte är politiskt möjliga.” [1] 

“[Tystnad 15s] Jag skulle vilja omformulera frågan - om det är så att jag har upplevt att 
den modell vi jobbar efter innebär att jag har haft svårigheter så att säga, att föra fram ... 

de värderingar eller [det] som är av vikt så är svaret nej. Jag tycker inte 
det. Jag tycker att det funkar bra.” [21] 

Vi upplevde att några av intervjupersoner uppfattade frågan som för omfattande att svara på och 
gärna ville precisera vilken typ av begränsningar vi menade. Några pratade om potentiella 
begränsningar – saker som skulle kunna vara en begränsning, men som kanske inte är en 
begränsning för dem. Det gick att urskönja vissa skillnader i svaren, t.ex. att vissa inte ansåg sig vara 
begränsade utan endast tvungna att anpassa sig till den verklighet de arbetar i.  

“[Tystnad 5s] För mig själv eller för kontoret hur menar du? 
[Intervjuarens svar: “Båda, alla sätt möjliga”] [Tystnad 5s] Ja för 
resultatet som blir? eller? … För vad som faller ut av en plan?… Ja, det 

är klart att vi inte alltid tycker likadant och att det är politiska beslut, så är det … Jag vet 
inte om det är en begränsning för så ser det ut. /…/ Vi har ett politiskt styre. Det kan jag 
känna ibland att... det är vissa projekt som man kanske tycker inte borde ha blivit. 
[Tystnad 7s] Jag vet inte vad jag ska svara *skratt*.” [14] 

I efterhand kan vi reflektera över frågeställningen. Begränsningar kan tolkas som ett negativt laddat 
ord vilket kanske inte alltid är bekvämt att prata kring. Vissa omformulerar och benämner 
begränsningar, eller vad som i våra ögon begränsar deras arbete, t.ex. utmaningar eller 
förutsättningar.  

“[Tystnad 6s] Jag känner inte så stora begränsningar, jag hittar bara möjligheter *skratt*. 
Jag kommer aldrig ner på detaljplaneringsnivå ... i mitt arbete. Där kanske man stöter på 
en massa problem. Jag vet inte. Men jag tycker inte det finns några begränsningar idag 
utan det handlar om … att få ihop de [ekologiska, ekonomiska och sociala] perspektiven 
när man [gör] de här … översiktsplanerna. Att man inte bara utvärderar de 
miljömässiga konsekvenserna i en översiktsplanering utan man också tar 
in de ekonomiska aspekterna ... och de sociala [i översiktsplaneringen]. 
Sen är det ingen som har lyckats riktigt bra med att göra allt det här 
samtidigt … idag. Utan de gör det väldigt isolerat. Det skulle vara ett 
utvecklingsområde. /.../ Om du [t.ex.] sätter upp ett koldioxidmål och så ska du vikta det i 
betydelse i förhållande till tillväxt. Vad sätter du för vikt på det? Det är inte helt enkelt. 
Och ska du vikta de mot de sociala områdena, då kommer en dimension till och det är 
ingen som har lyckats ta fram en indikatormodell som riktigt klarar av att hantera de här 
[avvägningarna]. Men däremot kan man genom att utvärdera, konsekvensbedöma, det 
utifrån de tre olika perspektiven [ekologiska, ekonomiska och sociala] få en förståelse för 
vad det innebär. Det är den stora utmaningen som jag ser det i 
samhällsplaneringsprocessen. En annan utmaning är finansiering av infrastruktur och 
underhåll av infrastruktur.” [15] 
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Utifrån dimensionerna kan vi se att några teman som återkommer är politik, ekonomi och 
särintressen. Några av de intervjuade uttrycker mycket tydligt vad de anser som de största 
begränsningarna. Vår upplevelse är att dessa åsikter är starkt färgade av deras personliga värderingar 
och professionella erfarenheter.  

“... Jag tycker att det behövs mer planering - samhällsplanering. /.../ Det sitter fel politiker. 
Det är svårt att få utrymme för [planering]. I botten är det egentligen ... en politisk fråga ... 
 ett problem med den här nuvarande regimen är att politikerna lämnar ifrån sig väldigt 
mycket makt /.../ Tidigare när man hade den ... kommunala administrationen … då [var] 
det politikerna som [bestämde] … Om man upphandlar så bestämmer 
man bara summan som man ska få men om det blir något problem så … är 
inte [politikerna] ansvariga. Då skyller de på entreprenören … Då säger 
entreprenören - Det här är … det kontrakt vi har ... Så det blir bara ett 
mischmasch av alltihop. /.../ Men jag tycker inte jag har udda åsikter. Jag 
tycker bara att … jag har mer traditionella [åsikter] som var vanliga på från 
60- och 70-talet.” [11] 

“[Tystnad 10s] De begräsningar som finns är… [Tystnad 3s] De två 
största begränsningarna är nog, den ena begränsningen är tradition. 
Så har vi inte gjort förut eller så brukar vi inte göra eller den typen av 
saker eller - sådär gjorde vi för tjugo år sedan och det funkade inte då 

heller. Men då försöker man påtala att det har hänt rätt mycket runt omkring så idag 
kanske det skulle funka. Tradition är en begränsande faktor. Den andra riktigt 
begränsande faktorn är hur vi räknar pengarna. /.../ Det är hur man räknar kostnader, i 
vilken plånbok [kostnader] hamnar och hur man tar betalt som är problemet. Den som 
bygger har en jätteprispress på sig att bygga till lägsta pris. Sen kommer det någon som vill 
förvalta till lägsta underhållskostnad. Och om den som bygger inte har något ansvar för 
underhållet så blir inte underhållet riktigt så viktigt. Det kanske lyfts på dagordningen när 
man bygger. Gör man så här blir det otroligt högt underhåll och då kan man inte sälja det 
så dyrt men det blir ändå en underordnad fråga mot att hålla nere 
investeringskostnaden.” [18] 

Med tanke på att frågan är kopplad till begränsningar i intervjupersonens arbete är det inte konstigt 
att svaren oftast relaterar till deras profession. Det som är intressant är att svaren varierar mellan 
intervjupersonerna. Alla upplever olika saker som mer eller mindre begränsande.  

“[Tystnad 11s] En annan förutsättning varför jag tog det här jobbet var att det faktiskt 
fanns en budget. Det finns en diskussion här huruvida det är adekvat för en [min yrkesroll] 
att ha en budget eller inte en budget. De flesta av mina kollegor har i princip ingen budget 
annat än ströpengar: /.../ Jag skulle kunna göra mer med mer medel. Det 
andra som jag ser generellt som inte handlar om mitt område utan de 
flesta områdena. Det är att [vi arbetar i] en ganska snävt tilltagen 
organisation … Ju snävare man är i bemanning och organisation ju svårare blir det att 
bedriva utvecklingsarbete. Desto mer går tiden åt att rulla på det som snurrar.” [6] 

“[Tystnad 5s] En viktig begränsning är att tiden inte räcker till att göra, 
att fördjupa sig så mycket som man skulle vilja göra. Vi är ganska 
underbemannade här. Så att det är svårt och göra allt man skulle vilja 
göra och borde göra. /.../ Sen kan det vara en begränsning att vi inte 
har kapacitet personellt eller ekonomiskt att ha helt uppdaterade 
underlag i alla sammanhang. Det skulle kunna vara bättre. Sen är det 
naturligtvis en begränsning att … Ibland räcker inte argumenten. Hur 
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viktigt man än tycker att det man försöker föra fram är så når man inte mottagaren och då 
kommer inte frågor till sin rätt. /.../ Jag kan ta som exempel det här med gatusektioner för 
det är ju en så vanlig konfliktfråga … Man vill så gärna ha kakan och äta den. Stads-
byggnadskontoret vill ha den här trånga sektionen för att få en stadsmässig gata och så vill 
de ha stora trädvolymer. /.../ [Stadsbyggnadskontoret] och de på Gatu- och trafikkontoret 
kan tycka att jag kanske bara är tjurskallig som hävdar att det måste vara ganska breda 
ytor för trädplanteringar /.../ Då tycker de att jag ska vara snäll och kompromissa men de 
förstår inte riktigt att /.../ jag kan ju kompromissa med det men trädet kan inte 
kompromissa. Trädet blir ju i alla fall inte stort om hela tiden snöröjningsfordon kör av 
grenarna på det och det inte har tillräckligt stor jordvolym för att utveckla rötter. Då växer 
ju inte trädet. Det är ju en levande organism! /.../ Det har jag sagt tusen gånger säkert att - 
Det går inte, det blir inte stora träd /.../ om man inte ger det förutsättningar att växa och 
ger det plats men det verkar som att det inte går riktigt att gå med på för man vill ändå se 
framför sig den här gatan med de här stora trädvolymerna trots att det är trångt.” [10]  

“En väldigt tydlig begränsning är att det är väldigt forcerade tidsplaner, vilket ofta gör att 
allting ska hända samtidigt, vilket gör att man inte hinner med den här planeringen som är 
så viktig för oss. /.../ Antingen kommer vi på tåget för sent eller så kanske vi kommer på 
tåget i tid men det är så jävla bråttom så man hinner egentligen inte hitta den optimala 
lösningen utan det får bli nåt som är det bästa man hann med. /.../ Jag tror att det beror 
på att när man väl har beslutat om något så vill man se resultat direkt. 
 /.../ Det har nog ofta både marknadsmässiga aspekter, att det kanske är 
folk som står och vill flytta in och politiska aspekter att det är politiker 
som vill se saker hända under deras mandatperiod.” [12] 

Det finns två sätt att se på de olika svaren. Dels är det viktigt vad som sägs – svaren är intervju-
personens upplevelse om hur han/hon begränsas. Ett annat perspektiv är att reflektera över 
skillnaden mellan det som sägs och hur mycket eftertanke som ligger bakom svaren. Det är tydligt i 
flera citat, och uttrycks explicit i vissa, att frågan är oförberedd och svaret är något som de 
formulerar i stunden. Hypotesen bygger på precis detta – de flesta reflekterar inte över sin 
arbetssituation eller hur de påverkar och påverkas av andra delar av systemet. Det är svårt att veta 
om de svar som uppkommer verkligen är begränsningar. Eftersom många inte vet vilka 
begränsningar de har, gissar de vilka begränsningar de skulle kunna ha?  

Även om hypotesen här bekräftas vill vi belysa fler aspekter av vad vi lärt oss. Vi inser att det inte är 
en lyckad metod att fortsätta presentera citat och kommentera dem för att belysa vissa aspekter. Vi 
behöver någon annan metod för att beskriva systemet. Innan vi väljer denna metod gör vi en snabb 
återblick och försöker summera vad vi hittills lärt oss om systemet samhällsplanering. 

4.5. Generella slutsatser från intervjustudien 
Vi anser att hypotesen har bekräftats. Erfarenheterna från workshopen, det vi kan visa genom 
kvantifieringen samt sammanställningen av citat ger sammantaget en bild av att personer som 
arbetar inom samhällsplanering har ett alltför begränsat systemperspektiv. Detta besvarar även 
frågeställning 2. Vi har fortfarande inte svarat på frågeställning 3 – varför samhällsplanering 
praktiseras som den gör. För att göra det behöver vi en ny metod. En tillbakablick visar oss vad vi 
hittills kommit fram till. 
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SAMMANFATTNING  

Samhällsplanering är ett oerhört komplext system i ständig förändring. Visualiseringsförsöken skulle 
kunna utvecklas och användas för att beskriva delar av systemet. Metaforen skulle kunna byggas upp 
till en mer komplex illustration av systemet samhällsplanering. Pga. vår förhastade slutsats att 
workshopen var ett misslyckande valde vi bort metaforen. Ur den kvantitativa analysen kan vi dra 
vissa slutsatser kring hypotesen och vad dimensionerna egentligen är. Resultatet från den 
kvantitativa analysen är dock mycket känsligt. Det finns flera aspekter som gör att det är svårt att dra 
tillförlitliga slutsatser. Avsnittet kring intervjupersonernas svar på vilka begränsningar de har i sitt 
arbete är en bra metod att belysa en enskild fråga. Att använda denna metod för att försöka förklara 
varför samhällsplanering praktiseras som den gör skulle leda till en lång och oöverskådlig rapport.  

Det enskilt tydligaste resultatet var att alla intervjupersoner nästan uteslutande pratar utifrån sin 
egen yrkesroll eller sin egen verksamhet - en likhet blir att alla ser olika på samma sak. Vi upplevde 
att intervjuerna nästan uteslutande behandlade relativt ensidiga perspektiv på samhällsplanering - 
perspektivet som uppkommer av att utöva en viss profession. En orsak till detta skulle kunna vara att 
intervjuerna endast varade i drygt en timma.  

Konsulter berättade om hur viktigt deras arbete var - de har stor chans att påverka de projekt där de 
är med. Många av konsulterna såg sig själva som lämpliga för att ha rollen som ”den övergripande 
planeraren”. Samtidigt såg många av konsulterna just konsultrollen som sin yttersta begränsning, de 
gör de uppdrag de får. Stort ansvar ligger på beställaren som måste ställa krav på t.ex. 
hållbarhetsaspekter för att de skall behandlas i projekten.  

De kommunala tjänstemännen marginaliserade ofta konsultens roll. De anser i stora drag att 
konsulter gör det som kommunen inte hinner med själva. Tjänstemännen anser att konsulterna utför 
sitt arbete professionellt och korrekt, resultatet blir ofta till belåtenhet. Inom kommunen finns en 
känsla av att de befinner sig där beslut fattas, nära maktens centrum.  

Från både konsulter och tjänstemän framkommer bilden av en erfarenhetsbaserad bransch utan 
systematiska verktyg vare sig för planering eller för utvärdering. Det är svårt att prata generellt om 
vad som är ett lyckat projekt och hur en uppföljning skall gå till.     

Forskarna beskrev sin roll som att de står utanför systemet och inte direkt påverkar samhälls-
planeringen. En reservation för aktionsforskning som går ut på att interagera med andra aktörer 
inom samhällsplanering. Intressant är kanske att utifrån kvantifieringen konstatera att forskarna inte 
bidrar med fler dimensioner än vare sig konsulter eller tjänstemän. Möjligen är det här ett tecken på 
akademin inte längre kan ses som den institution som innehar svaren på komplexa frågeställningar. 
Kanske finns en indikation på att omvärlden och systemen som betraktas blivit så pass komplexa att 
akademin måste ut i verkligheten och genom samverkan med andra aktörer lösa problem. Ett sådant 
förhållningssätt kommer att i grunden skaka om de föreställningar som finns inom den akademiska 
världen vad gäller objektivitet och att vara den aktör som granskar de andra aktörerna. 

Gemensamt, mellan forskare, konsulter och tjänstemän, var att de flesta hade lätt att prata om vad 
det fanns för brister i andra delar av samhällsplaneringen, speciellt kopplat till något relativt specifikt 
för deras eget ansvarsområde. När frågor kring deras egna begränsningar eller möjligheter skulle 
besvaras blev det svårare - i linje med konsulterna och tjänstemännen.  
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Kopplat till dimensionerna säger det ovanstående oss att: 

- Olika personer nämner samma dimensioner, men talar om dem på helt olika sätt. 
Perspektiven är färgade av profession, personliga värderingar, erfarenheter m.m. Detta har 
givit oss en nyanserad bild av dimensionerna.   

- Olika personer nämner olika dimensioner trots att vi ställer samma frågor. En slutsats kring 
detta fenomen är att systemet upplevs olika av olika personer.  

Vi kan konstatera att allting är, blir eller upplevs som olika. Systemet samhällsplanering består av 
personer som har olika syn på vad samhällsplanering är, gör olika tolkningar av samma dimension 
samt sätter samma dimensioner i olika kontexter. De har olika arbetsuppgifter och olika 
uppfattningar om både sin egen och andras yrkesroll. Allting blir olika beroende på vad som skall 
göras, när det ska göras, hur det ska göras, vem det skall göras av och var det skall göras. 

DIMENSIONERNA BEHÖVER ETT SAMMANHANG 

Dimensionerna är endast ord utan sammanhang. De går inte att beskriva endast som ord i en 
visualisering eller kvantifiering – det behövs en berättelse kring orden för att beskriva vad de innebär. 
Om vi går tillbaka till Kvale & Brinkmanns (2009) beskrivningar av olika sätt att presentera kvalitativa 
studier, se Kapitel 2.3., kan vi konstatera att vi provat nästan alla metoder de nämner. Enbart den 
journalistiska intervjun och berättelsen återstår. Den journalistiska intervjun passar inte för vår 
studie. För vilka situationer är det rimligt att använda en berättelse? Vi går tillbaka till Kapitel 2.3. där 
det står att: 

- Berättelser - Rapporten kan bli en narrativ återgivning av intervjuobjektens historier. Forskaren 
kan även strukturera intervjuobjektens historier enligt specifika berättarformer alternativt forma 
egna berättelser utifrån intervjumaterialet. Ifall egna historier formas av forskaren kan 
berättelsen anpassas för att förmedla huvudpoänger i materialet. Här finns goda chanser att få 
människor att förstå forskningsområdet genom ett berättande.  

Det passar bra in på vad vi vill göra. Vi vill belysa de aspekter vi tycker är viktiga genom att berätta 
om de dimensioner vi funnit. Om vi fortsätter att undersöka vilka olika typer av berättelser vi kan 
använda lyser en typ starkare än de andra: 

- Den impressionistiska berättelsen använder ett innovativt bruk av tekniker och stilar som särskilt 
kan belysa de kortvariga, komplexa och ambivalenta realiteter som studeras. Denna berättelse 
utvecklas händelse för händelse och liknar en läroprocess.  

Det vi vet om systemet samhällsplanering är att det består av kortvariga, komplexa och ambivalenta 
realiteter. Samhällsplanering är i ständig förändring – kortvarigt. Systemet består sannolikt av fler än 
133 dimensioner, vilka är svåra att beskriva – komplext. Allt är och blir olika i systemet – ambivalent.  

För att förstå systemet samhällsplanering behöver vi sätta dimensionerna i ett sammanhang. Vi 
behöver ge orden en mening. Detta gör vi genom en berättelse som utvecklas händelse för händelse. 
Vi ser berättelsen som en läroprocess - både för oss och för läsaren. I Kapitel 5 följer denna 
berättelse. 
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  Vad vet vi egentligen? 
Den disposition som visas i Figur 14 fungerar som en röd tråd genom detta kapitel. I fyra underkapitel 

försöker vi beskriva några av de länkar som finns mellan dimensionerna vi identifierat. Som tidigare 
nämnts är det inte ett försök att ge en helhetsbild eller att förklara systemets alla ingående element. 
Vi vill belysa några särskilt intressanta aspekter inom samhällsplanering som utkristalliserat sig under 

examensarbetet.  
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5. EN BERÄTTELSE OM SAMHÄLLSPLANERING 
Den här berättelsen skall förmedla vår bild av samhällsplanering och ge en inblick i varför 
samhällsplanering praktiseras som den gör.  

Vi försökte på ett flertal olika sätt kategorisera dimensionerna och ge dem ett sammanhang, vilket vi 
beskrev i Kapitel 4. Under alla våra försök letade vi efter en passande tematisering för hela systemet. 
Vi lyckades aldrig. När vi istället beslutade oss för att skriva den här berättelsen insåg vi att det var 
orimligt att inbegripa alla våra dimensioner i berättelsen.  

Genom en intuitiv diskussion oss emellan bestämde vi oss för fyra begrepp som fick bli de 
huvudpoänger vi ville förmedla i vår berättelse. Dessa fyra begrepp blev: systemperspektiv, 
kommunikation, behov och planering. 

Vi började med systemperspektiv, det begrepp som är centralt i det här examensarbetet. Varför är 
det svårt att arbeta utifrån ett systemperspektiv? Det finns ett antal orsaker som försvårar 
användningen av ett systemperspektiv. Dessa orsaker berättar vi om i Kapitel 5.1.  

Kommunikation blir viktigt eftersom samhällsplanering är ett socialt konstruerat system. Hur talar 
olika aktörer med varandra och vad är det som bestämmer hur interaktionen inom systemet sker? 
Här finns indikationer på att dolda strukturer påverkar samhällsplaneringen. Detta beskrivs i Kapitel 
5.2.  

Vi var intresserade av att försöka beskriva var behovet för någonting inom samhällsplanering 
uppstår. Möjligtvis finns förklaringen till varför vi uppfattar systemet som godtyckligt, irrationellt och 
subjektivt där? Det finns indikationer att samhällsplaneringen byter arena, från en politisk till en 
ekonomisk. Kanske förändrar det vad som utgör behovet, se mer i Kapitel 5.3.   

Till sist ville vi sammanfatta vad planering är, hur det praktiseras och om planeringen lyckas med det 
som den är tänkt att utföra. Vi har funnit klara indikationer på att ett antal orsaker gör att samhälls-
planering blir otydligt, subjektivt och irrationellt. Dessa orsaker beskrivs i Kapitel 5.4.       

Figur 14 är en disposition för den kommande berättelsen. Vi skapade denna disposition för oss själva, 
huvudsakligen för att inte tappa bort oss själva i berättandet. Det är nämligen lätt att göra det när 
man ska diskutera samhällsplanering.   

 

5.1. Systemperspektiv  Sektorisering  
Formell 

 Processer 
Informell 

     

5.2. Kommunikation  Person  Objektivt  Forskning
Profession Subjektivt Praktik

     

5.3. Behov  Problemformuleringsprivilegiet  Offentligt  Ansvar Privat
     

5.4. Planering  Visioner – Genomförande –
Förvaltning  Resultat  Uppföljning 

 

 
Figur 14: Disposition för Kapitel 5.
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Denna disposition hade kunnat se annorlunda ut, vilket hade lett till en annan berättelse. Systemet 
samhällsplanering är komplext. Systemet kan, ironiskt nog, liknas vid en stad. Allting hänger samman 
men är ändå uppdelat. Det finns flera sätt att färdas mellan olika punkter i staden, den här 
berättelsen och dispositionen är vår färdväg mellan punkterna i vår stad – vår bild av systemet 
samhällsplanering.  

För att illustrera vad vi menar med val av färdväg och systemets komplexitet har vi i Figur 15 
konstruerat en annan disposition. Samma begrepp diskuteras men med en annorlunda disposition. 
Hur hade vår berättelse blivit om vi istället valt den här vägen?  

 
1 2 3 4 
  

Systemperspektiv Sektorisering 
Formell 

Processer 
Informell 

  

Kommunikation Person Objektivt Forskning 
Profession Subjektivt Praktik 

  

Behov Problemformulerings-
privilegiet 

Offentligt Ansvar Privat
    

Planering Visioner – Genomförande 
– Förvaltning Resultat Uppföljning 

 
 

 

Det går att argumentera att vi skapat en ”felaktig” disposition eftersom begrepp som kan framstå 
som centrala för andra aktörer utelämnats. Vi vill återigen påpeka att det är vår bild – vår disposition. 
Vår förhoppning är att det här kapitlet skall ge insikt i varför samhällsplanering praktiseras som det 
gör - utifrån de begrepp och den disposition som här används. 

  

Figur 15: Tankeexperiment att vända på Figur 14.
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”För att fånga in de olika 
hållbarhetsdimensionerna, den ekologiska, den 
hälsomässiga, den ekonomiska och den 
sociokulturella krävs systemsyn och 
systemtänkande.” (Formas, 2004:11) 

“Jag tillhör ju den första generationen som 
spelade Civilization eller Sim City /…/ Petar man 
någonstans i systemet får man genomslag någon 
annanstans.” [18] 

“I alla sammanhang måste gränsdragningar för 
att göra “helheten” hanterbar - mellan 
stadskärna och övrig stad, mellan stad och 
region, mellan berörda och icke-berörda aktörer, 
mellan relevanta och icke-relevanta sektorsfrågor 
etcetera. Det betyder samtidigt att alla 
definitioner av helheter i praktiken utesluter 
några aspekter.” (Tornberg, 2009:73) 

“[Syftet med att få folk att tänka bredare är] 
naturligtvis att få en bättre slutprodukt. /.../ 
Samtidigt är det svårt att hålla många bollar i 
luften.” [17] 

5.1. Systemperspektiv 

Vilket systemperspektiv? Vad behöver vi ta hänsyn till? 

En tydlig, allmän definition av vad systemperspektiv, eller vad 
som ofta kallas helhetssyn, innebär finns inte idag (Tornberg, 
2009). Tvärtom verkar begreppet helhetssyn vara kopplat till det 
delsystem som är aktuellt att diskutera, aldrig till hela systemet, 
dvs. samhällsplanering. Det kan talas om att öka helhetssynen i 
kommunen, i en stadsdel eller att ett visst projekt skall ta ett 
”helhetsgrepp”. Vi behöver fråga oss varför samhällsplanering 
blir bättre av ett bredare systemperspektiv? 

Vi har visat varför vi anser att samhällsplaneringen präglas av ett 
begränsat systemperspektiv. De som arbetar med 
samhällsplanering arbetar sektoriserat och har svårt att 
identifiera systemets gräns, dess ingående element, hur 
elementen påverkar varandra och deras egen roll i systemet. 
Konsekvensen blir förmodligen att planeringen sker utifrån 
enskilda särintressen – den enskilda personens perspektiv blir styrande för planeringsarbetet. Finns 
det då något stöd bland dem som arbetar med samhällsplanering för att ett bredare 
systemperspektiv är något att eftertrakta? Vem gagnas av en sådan utveckling? 

SEKTORISERING, SÄRINTRESSEN OCH SAMVERKAN  

Bland de personer som arbetar med samhällsplanering finns en allmän bild av att ett system-
perspektiv är av godo. Ibland beskrivs systemperspektiv med andra ord, t.ex. ”sektorsöverskridande”, 
”helhetssyn” (Tornberg, 2009) eller ”hela-staden-perspektiv” (Boverket, 2010b).  

Sektoriseringen och det ökade antalet aktörer inom 
samhällsplaneringen är antagligen starkt sammankopplade. 
Samtidigt har antalet professioner ökat, vilket i sin tur gett fler 
särintressen att beakta i planeringen. Sektoriseringen ökar 
risken för att planeringen blir suboptimerad genom att separata 
aktörer fokuserar på sitt eget ansvarsområde. T.ex. kan ett 
byggnadsprojekt bli lyckat sett ur ett perspektiv men misslyckat 
sett ur ett eller flera andra perspektiv. Genom samverkan och 
ett ökat systemperspektiv kan suboptimering undvikas vilket 
kan ge bättre slutresultat. Frågan blir vem som skall omfatta 
detta systemperspektiv? 

Det finns ett behov av en aktör som samlar ihop det ökade antalet särintressen för att ge en 
helhetsbedömning av olika planeringsfrågor. Professionen kan beskrivas som en övergripande 
planerare som skall kunna beakta och hantera alla ingående element i systemet. Detta kopplar an till 
samverkan. Formas (2007) vill ha en ”processledare” som håller i de öppna och breda samtal som 
eftersträvas i olika planeringsprocesser. Formas tycker att ”planeraren” kan vara en lämplig 
profession att axla denna mantel, vilket troligtvis är en bra idé. Frågan är bara vilken planerare? Med 
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“Jag tror att mycket har funkat [där jag arbetat] 
för att man har lagt ansvaret på en aktör. Om nu 
det är rätt eller fel att kommunen har haft det 
ansvaret /.../ det är en politisk fråga. Men en 
aktör har ju haft det ansvaret och då har det ju 
varit lättare att införa system som funkar /.../ och 
då tänker folk inte längre på att /.../ [om det 
slutar] funka på det vis som det gjort nu så blir 
det katastrof ganska snabbt.” [8] 

“Jag tror att det finns en nisch för ytterligare 
konsultgrupper, ett verksamhetsområde, att vara 
ett paraply /.../ spindeln i nätet, som katalysator 
som får de andra att jobba åt rätt håll. /.../ Jag 
har inte träffat någon som svarar upp mot de 
krav jag skulle ställa på en sådan person.” [23] 

ett ökat antal aktörer och professioner är det inte en aktör eller profession som planerar. Kanske 
behöver vi fundera över vem som egentligen planerar? 

Vilken profession som skall tillskrivas rollen som den övergripande planeraren är inte självklart. 
Beroende på vem som tillfrågas framstår olika professioner som lämpliga för att axla rollen som den 
övergripande planeraren. Flera personer i intervjustudien 
uttrycker att deras egen profession är lämplig. Därigenom skulle 
flera professioner kunna tillskrivas rollen, t.ex. fysiska planerare, 
samhällsplanerare, arkitekter eller ingenjörer med inriktning 
mot samhällsplanering. Kanske kan den övergripande 
planeraren inte förväntas ha kompetens inom alla professioner 
utan endast ha kunskap om vilka aspekter som skall inkluderas i 
helhetsbedömningen. Det här skapar problem – det finns ingen 
tydlig bild av vem som bär ansvaret för att praktisera 
systemperspektivet.  

En otydlig ansvarsfördelning kan ge flera konsekvenser. 
Antingen avsäger sig alla ansvaret eller så tillskriver sig flera 
ansvaret. Bägge dessa konsekvenser skapar problem – där ingen 
tar ansvar och pekar på varandra faller frågor mellan stolarna 
och där flera tar ansvar för samma sak uppstår en stor 
otydlighet i planeringen.  

Vi ställer oss frågande till varför någon skall ha ansvar för att praktisera systemperspektivet. Vi ser 
behovet av att alla som arbetar med samhällsplanering breddar sitt systemperspektiv. Genom att 
använda systemperspektivet som utgångspunkt kan vi automatiskt skapa möjligheter till 
kommunikation mellan olika aktörer och nivåer. Kommunikation är en central del i att bredda 
systemperspektivet. När en aktör som utgör en del av systemet inte kommunicerar vad den arbetar 
med blir det svårt för andra att förstå den delen av systemet som utgörs av den aktören.  

Oavsett vilken profession som kan tillskrivas rollen som den övergripande planeraren måste de 
förhålla sig till det demokratiska systemet. Politiker skall ta beslut kring planer, bygglov, kommunens 
organisationsstruktur, budget m.m. Vad kan vi kräva av våra politiker - är det kanske politiken som 
skall praktisera systemperspektivet? 

PLANPROCESSEN OCH MEDBORGAEINFLYTANDE 

Den kommunikation som behövs för att motverka sektorisering, bristande helhetssyn och 
suboptimering skall uppnås genom samverkan, det framgår av såväl forskning som myndigheter. 
Precis som för systemperspektiv finns ett antal synonymer till samverkan, bl.a. samarbete och ”det 
goda samtalet”.  

När olika professioner och institutioner finner arenor och former för samtal förbättras 
planeringsprocessen genom att problem och käpphästar diskuteras och löses gemensamt. Flera 
personer i intervjustudien påtalar vikten av att ”komma in tidigt” i planeringen för att kunna 
informera om de förutsättningar som gäller för ett visst projekt, sett ur deras perspektiv. Vi har 
under examensarbetet blivit förvirrade av detta ”tidigt”, för när är tidigt om vi ser till samhälls-
planeringen som helhet? För ett enskilt projekt kan det kanske vara enklare att föreställa sig när 
detta ”tidigt” är. 
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”Ibland medlar man inte - i slutändan är det 
stadsbyggnadskontoret som sätter ner foten och 
säger att ”nu blir förslaget så här!”.” [5] 

“Ibland kan det också vara så att man kommer på 
- nu har vi gjort en plan, nu ska den här 
miljöbedömas, Här! Miljöbedöm det här! - Det är 
inte så processen ska gå till men det kan vara så 
den fungerar. Då får man en färdig plan som man 
ska miljöbedöma … Syftet är ju ändå att man ska 
kunna påverka planen, att den ska få en bästa 
möjliga utformning ur ett miljöperspektiv.” [13] 

Det står ju alltid exploatören fritt att utforma en 
process med stora inslag av deltagande, men om 
man från lagstiftaren ser medborgerligt 
inflytande som ett värde i sig, måste det beväpnas 
med överklaganderätten.  

Man kan också fundera över när den “ineffektiva” 
planprocessen blir ett politiskt problem. Möjligen 
inträffar det när den genomsnittliga 
genomförandetiden blir längre än en 
mandatperiod.” (Granath, 2006:46) 

“Idag kan du säga att det sker ett antal processer 
där man inte egentligen har någon dialog med 
varandra. Och då får man [att] alla använder sitt 
maktmedel. Sakägaren genom att försöka försena 
processen /.../ och fastighetsägaren genom att 
försöka få ut lite mer markvärde.” [7] 

Genom samverkan kan synergier mellan olika särintressen identifieras, s.k. ”win-win situationer”. 
Samtidigt kan konflikter mellan olika särintressen lyftas tidigt i planeringsprocessen. Detta minskar 
risken för suboptimering och slutresultatet blir bättre.  

Det finns faror med samverkan, framförallt i tidiga skeden. Vad 
händer när alla kommunala förvaltningar förutom t.ex. 
miljökontoret bjuds in att delta i en informell samverkans-
process? Är det inte troligt att denna förvaltning använder sina 
formella maktmedel via remisser och yttranden för att visa sitt 
missnöje? Samverkansprocesser kan leda till att fokus flyttas 
från sakfrågan till en slags maktkamp. Fler deltagare medför 
antagligen att utanförskapet blir större för den som utelämnats.  

Karlbro (2007) poängterar tydligt att planprocessen är en 
balansgång mellan att vara effektiv och demokratisk. Vi har i 
intervjustudien fått klara indikationer att besluten i den formella 
planprocessen som regleras av PBL har förskjutits till föregående 
informella planeringsprocesser för att effektivisera. Här spelar 
samverkan en viktig roll igen. I den formella planprocessen finns 
inget forum för samverkan mellan olika aktörer för att 
praktisera ett systemperspektiv. Därför har kommunerna och 
övriga inblandade ofta förlagt samverkan till en föregående 
informell planeringsprocess. I en ”effektiv” formell planprocess 
är alla samrådsinstanser, förutom medborgarna, redan tillfrågade innan processen påbörjas. På det 
viset försäkrar man sig om att inga (eller väldigt få) yttranden kommer från de remissinstanser som 
måste kontaktas. 

Det går här att urskönja en tydlig skillnad som inte är självklar för alla; planprocessen är den formella 
processen vars förfarande regleras av PBL medan planeringsprocessen är den informella process som 
föregår planprocessen. 

Den informella planeringsprocessen kan förmodligen se olika ut. 
Den kommunala organisationen varierar och därigenom 
kommunens arbetssätt. I vissa kommuner finns ett stort 
kommunalt markinnehav, i andra ett stort privat markinnehav. 
Vidare varierar arbetssättet hos de olika entreprenörerna, 
konsultbolagen och exploatörerna. Det finns inget 
standardiserat förfarande för hur den informella planeringen 
skall gå till. Det här kan skapa svårigheter i att dra lärdomar från 
andra projekt och skapar stor otydlighet i systemet. Eftersom 
den informella processen inte på något sätt är standardiserad 
ökar sannolikt godtyckligheten i systemet ytterligare. 

Processförskjutningen ger konsekvenser för de demokratiska inslagen i PBL. Den formella plan-
processen bygger på ett starkt medborgarinflytande vilket i sin tur grundar sig i överklaganderätten. 
Att kunna överklaga är medborgarnas maktmedel för att försena, förändra eller avbryta plan-
processen.  
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“Samrådet kommer väldigt sent i processen. /.../ 
De [politiker och tjänstemän] har kallat till ett 
samråd. Så var det någon granne till mig som 
ställde sig upp och sade - Är det här samråd? Det 
verkar inte finnas någonting vi kan påverka. - Då 
sade en lokal tjänsteman - Ja, det är lite synd att 
det kallas just för samråd för det är ju så att det 
mesta är redan klubbat” [2] 

“För några år sen var det väldigt mycket att 
politikerna trodde att man skulle tjäna på att inte 
blanda in störande element ifrån miljösidan eller 
från någon annan sida som ruckar på planerna. 
Man har trott liksom att det skulle gå snabbare 
om man kunde köra över folk. /.../ Man lever 
ibland i någon slags tro att - Om man inte lyfter 
på locket så är locket stängt. Men det kommer ju 
efteråt, det blir överklaganden, det blir protester. 
Det fungerar helt enkelt inte.” [1] 

“Det som är problemet är ju lagstiftningen 
egentligen där samrådsförfarandet inte är något 
egentligt samråd utan bara för att bekantgöra 
för grannarna. /.../ Som närboende eller berörd 
har du ju väldigt lite inverkan på planeringen. 
/.../ Ett offentligt möte, man kallar och sitter en 
kväll två timmar /.../ där en eller två personer 
från allmänheten kommer, det är ofta samma 
personer och ofta politiker från början. Folk 
kommer inte in och [medborgare] förstår inte 
planeringen förrän det nästan är bygglovsskede ... 
Det är en skendemokrati egentligen i ett 
samrådsförfarande.” [1] 

Förskjutningen mot informella processer leder till att mycket 
redan är förutbestämt när en plan blir föremål för samråd. 
Medborgarna får begränsade möjligheter att påverka. Större 
projekt gör det svårare för medborgarna. Ett projekt av stor 
omfattning med många tongivande aktörer som redan 
diskuterat, kommit överens och beslutat att bygga något är 
viktigt att förankra politiskt. Ingen vill lägga resurser på något 
som inte blir av. Eftersom medborgare representeras av 
politiker är det hos politikerna medborgarnas möjlighet att 
påverka ligger. När politiker är involverade tidigt i den 
informella processen, utan krav på medborgarinflytande, blir 
det svårt för medborgare att påverka i den formella processen. 

Vid samrådsmöten om ett planärende är det allt som oftast 
kommunala tjänstemän (vid större projekt deltar ibland 
representanter för andra aktörer som är med i projektet) som 
presenterar och skall stå till svars för planen. Dessa tjänstemän 
har inget beslutsmandat. Det är politiker som beslutar huruvida 
en plan skall antas. Tjänstemännen kan endast informera om 
hur planen ser ut och varför den ser ut som den gör. 
Samrådsmöte med medborgarna borde kanske kallas för 
informationsmöte istället.  

Politiker skall företräda medborgarna. Samtidigt måste de visa 
”goda” resultat under sin mandatperiod för att bli omvalda. Vår 
mening är inte att måla ut politiker som själviska eller onda men 
det uppstår problem när de som beslutar för allmänheten har 
ett egenintresse i vad de beslutar. Transparensen är inbyggd i 
det demokratiska systemet för att ge medborgarna insyn och för 
att undvika att egenintressen inte styr samhällsutvecklingen. 
Denna transparens existerar i den formella planprocessen men 
det är inte alltid där besluten idag fattas.  

Vi kan konstatera att samhällsplanering inte praktiseras som det är tänkt i PBL. Snarare görs stora 
ansträngningar för att undvika den formella planprocess som PBL beskriver. I Figur 16 visar vi hur 
dagens samhällsplanering praktiseras, kopplat till medborgarnas reella och upplevda möjlighet att 
påverka. Vi gör inga anspråk på att Figur 16 till fullo överensstämmer med verkligheten, den är 
främst ett verktyg för att diskutera ett intressant ämne.  
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Medborgarnas möjlighet att påverka  

Reell påverkan 

Upplevd möjlig påverkan

Planeringsprocess Planprocess Bygg / Användning 

Högt inflytande 

Lågt inflytande 

Samråd 
Yttranden

Utställning
Överklagan

Yttranden

Det är sannolikt att det finns skillnader i graden av inflytande under de två olika planerings-
processerna samt under byggskede och användning. Vi kan tänka oss att medvetenheten om den 
informella planeringsprocessen är låg, vilket gör att varken reell eller upplevd möjlig påverkan 
existerar. Genom den formella planprocessen existerar säkert skillnader mellan den reella och den 
möjliga möjligheten att påverka, vilket kan leda till frustration och besvikelse. I användningsfasen 
förvaltar de boende sin bostad och tror sannolikt att de i stor utsträckning kan påverka sin egen 
livsmiljö. Detta kan vara villfarelse då mycket redan är bestämt genom planeringen av byggnaden, i 
vilken de boende haft litet eller inget inflytande.  

SAMMANFATTNING 

Det existerar ingen enhetlig tolkning av begreppet systemperspektiv. Dessutom praktiseras generellt 
ett alltför begränsat systemperspektiv inom samhällsplanering. Genom samverkan skall bl.a. de 
problem som sektoriseringen medför försöka motverkas - mindre suboptimering ger bättre resultat 
genom ett bredare systemperspektiv. Det saknas forum för samverkan i den formella planprocessen i 
PBL vilken samtidigt anses ”ineffektiv”. Konsekvensen blir att de som arbetar med samhällsplanering 
i stor utsträckning har förskjutit planeringen till en informell process där medborgare har begränsad 
insyn och litet inflytande. I detta har syftet med PBL glömts bort – effektiviseringen av processen står 
i direkt konflikt med många av de demokratiska värderingar som PBL bygger på. Slutsatsen blir att 
samhällsplanering inte praktiseras som det är tänkt i PBL.   

  

Figur 16: Beskrivning av samhällsplaneringens processer kopplat till medborgarinflytande. 
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“I Sverige är kanske den största utmaningen [med 
samverkan] att ... det finns en slags trade-off 
mellan att ha ett väldigt långtgående precisa 
avtal … och att flera synsätt ska tas in. Det är inte 
omöjligt men [om] vi är tre personer och vi skall 
komma överens om hur vi ska bygga om Slussen 
och vi tycker ungefär likadant kan vi kanske göra 
en väldigt precis plan. /.../ Det har en tendens att 
bli mindre och mindre precist ju mer synsätt som 
tas in om vi har en regel om att vi ska nå någon 
slags konsensus. Om vi inte har den regeln /.../ så 
[är det] mycket möjligt att vi kan ha en väldigt 
precis … långtgående styrningsform - en plan som 
kan förverkligas. Men om ... vi ska nå konsensus, 
…ha en gemensam vision finns det tendenser att 
[planen blir] ganska urvattnad, konceptuell” [2] 

“Det heter stadsbyggnadskontoret och det gör ju 
att folk tror att [de] bygger saker men det gör 
[de] inte alls, [de] bygger ingenting. Men det är ju 
ett etablerat ord för den verksamhet [som bedrivs 
där]. Och [stadsbyggnadskontoret] håller [sig] 
inte bara till staden, [de] håller [sig] till landet 
också. Och varje kommun har sina namn. Det är 
väl viktigare vad man gör än vad man heter 
ändå?” [5] 

 “Kommunikativ planering har på senare år varit 
en trend inom planeringsteori och -praktik i 
Sverige, liksom i flera andra länder. Viktigt att 
notera är dock att konkreta erfarenheter pekar 
på att det i realiteten sällan är en jämlik och 
demokratisk kommunikation som skapas i dessa 
så kallade kommunikativa processer. Den 
kommunikativa planeringsteorin hanterar inte de 
maktstrukturer och -mekanismer som gör att 
olika grupper har/får olika förutsättningar att 
göra sin röst hörd i planeringsprocessen. Det finns 
forskning som visar på maktaspekter i 
planeringens samråd, exempelvis är medborgare 
alltid i en svagare ställning jämfört med 
professionella tjänstemän och andra experter 
eller organiserade intressen. Det är stor skillnad 
på kommunikativ planering i teorin och i 
praktiken. Är det över huvud taget möjligt att 
skapa “det goda samtalet” där alla parter är 
jämbördiga och där inga maktaspekter påverkar 
processen och interaktionen.“ Forskare citerad i ett samtal mellan forskare och planerare i Orrskog (2008:21) 

5.2. Subjektiva sanningar 

Hur kan vi samverka? 

Som tidigare nämnts förespråkas samverkan som en metod för 
att motverka sektorisering och för att vidga systemperspektivet 
hos de personer som arbetar med samhällsplanering. Det finns 
olika ansatser för hur samverkan skall gå till – det finns olika 
former för samverkan.  

Den rationella planeringen, vilken menar att det objektivt går att 
besluta vad som är ”det enda rationella”, har kritiserats hårt. Ur 
kritiken har den kommunikativa planeringen vuxit fram. Alla de 
särintressen som genomsyrar planeringen skall i den 
kommunikativa planeringen bejakas. Ömsesidig respekt mellan 
särintressena skall leda till en kommunikativ rationalitet. Efter 
förhandlingar mellan aktörerna skall förståelsen för varandras 
synsätt leda till ett konsensusbeslut. (Khakee, 2000) Inom 
akademin diskuteras det huruvida konsensus är ett realistiskt 
mål. Förutsättningen för konsensus är ett samtal där 
maktstrukturer inte finns, vilket i praktiken framstår som 
orealistiskt. Oavsett krävs en större förståelse för varandras 
perspektiv och vad samverkan egentligen handlar om. 

MODEORD OCH FÖRVÄNTNINGAR 

Själva begreppet samverkan är inte i sig särskilt intressant men 
de effekter som uppstår vid samverkan är intressanta. Visioner 
och strategier för samhällsplanering beskrivs ofta med begrepp 
som långsiktigt hållbart och god livsmiljö m.m. Dessa begrepp 
fyller en funktion, speciellt kopplat till konsensusbegreppet och 
samverkan. Det är lätt att komma överens om något som alla 
håller med om, t.ex. att en långsiktigt hållbar livsmiljö är viktigt. 
Det råder således konsensus kring att en långsiktigt hållbar 
livsmiljö är ett bra mål, oavsett aktör. Samtidigt kan det råda 
meningsskiljaktigheter angående vad en långsiktigt hållbar 
livsmiljö innebär. Det råder således enighet om att det är bra 
med en långsiktigt hållbar livsmiljö - så länge ingen försöker 
definiera vad det betyder.  

Det stora problemet blir att olika aktörer inte är överens när 
något ”hållbart” ska konkretiseras. Detta problem förstärks av 
sektoriseringen där olika begrepp ges en innebörd specifik för 
en viss bransch eller en profession. Hållbar livsmiljö betyder inte 
samma sak för en arkitekt, en fysisk planerare eller en ekolog. 
Sannolikt betyder det inte ens samma sak för två arkitekter. Vad 
är syftet med att använda sådana begrepp?   
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“De sociala värdena är mer trendiga att prata 
om. Jag tror att folk börjar bli trötta på begreppet 
biologisk mångfald. Så att ska man nå fram med 
sitt budskap så är det bättre för mig att prata om 
att - Det här är viktigt för stadslivet, det är viktigt 
för de människor som bor här. Men sen har de 
ekologiska värdena en annan tyngd i 
lagstiftningen och ett annat stöd. Är det en 
rödlistad art eller är det någonting som det finns 
ett EU-direktiv om, då gäller ju det. Då måste man 
ta hänsyn till det.” [10] 
”Dom andra har tagit över… if you can´t beat 
them, join them. /…/ Dom har snott begreppet i 
egna syften.” [Kommentar:] ”Med ”dom andra” 
avses i citatet de ekonomiska intressena och 
politikerna och att projekt legitimeras genom 
användningen av hållbar-hetsbegreppet”. Håkansson (2005:161) citerar en planerare och kommenterar utsagan. 
”Båda grupperna [planerare och miljötjänste-
män] önskar att politikerna ska ta större ansvar, 
och både planerare och miljötjänstemän ger flera 
exempel på att politikerna däremot helst ser att 
de förslag som läggs fram för politiska beslut har 
sammanjämkats mellan tjänstemännen. De flesta 
har upplevt krav på att ”vara sams”, men 
konstaterar att det inte alltid är möjligt.” 

Vi ser dessa begrepp som ”modeord” - begrepp som kan fyllas 
med subjektivt innehåll för att passa en viss aktör eller viss 
situation. Att använda sig av dessa modeord kan vara 
kontraproduktivt. Om två, eller flera personer tror att de pratar 
om samma sak (samma ord eller begrepp) men menar olika 
saker (orden och begreppen har olika innebörd) uppstår 
missförstånd. Det mest talande exemplet är att försöka 
definiera innebörden av samhällsplanering, stadsplanering, 
stadsbyggnad, samhällsbyggnad och fysisk planering. Vad är 
skillnaden mellan dessa begrepp?  

Semantiska problem genomsyrar flera delar av systemet. 
Modeord som hållbar utveckling, klimatneutral och tillväxt 
används i marknadsföringssyfte eller för att dra uppmärk-
samheten från sakfrågor (Håkansson, 2005). Det verkar som att 
innebörden av olika begrepp konsekvent tolkas för att passa ett 
särintresse, kanske beroende på sektoriseringen och de 
traditioner som den för med sig.  

Vi har genom intervjustudien förstått att samverkan och 
konsensusbyggande ofta är metoder för att nå bättre resultat i 
enskilda planeringsprojekt. Relativt lite fokus läggs på 
arbetsgruppens dynamik. Det var vad vi försökte fokusera på i 
vår metafor, se Kapitel 4.2. En arbetsgrupps sammansättning av 
kompetenser, professioner och personer är antagligen helt 
avgörande för resultatet av olika samhällsplaneringsprojekt. 
Personliga och professionella egenskaper blandas ihop. 
Dessutom har vi uppfattat att det inte finns någon diskussion 
kring maktstrukturer och andra dolda mekanismer i olika 
projektgrupper.  

Egna erfarenheter 
Under vårt kandidatsarbete planerade vi ett studiebesök till Kiruna för att intervjua bussbolaget, stadsbyggnadskontoret 
samt LKAB (den största privata arbetsgivaren och, lite elakt, anledningen till att Kiruna existerar). I kontakten med LKAB 
stötte vi på problem. Den person vi kom i kontakt med för att prata om kollektivtrafik hävdade bestämt att ”LKAB har 
ingenting med Kirunas kollektivtrafik att göra”. Ett märkligt påstående eftersom det senare visade sig att LKAB har ett årligt 
möte med stadsbyggnadskontoret och bussbolaget för att diskutera just kollektivtrafiken. 

Under det här examensarbetet hände samma sak när vi skickade ut förfrågningar för intervjuer. Följande svar får tala för sig 
själv: ”Jag har varit bortrest en tid men såg mejlet och tror att jag vidarebefordrade det till de i vår [arbetsgrupp] som 
sysslar med stadsplanering, själv ägnar jag mig åt byggnader” 

Ett sista exempel är när vi satt och pratade med några yrkesverksamma inom fysisk planering och frågade vad skillnaden 
mellan dem och landskapsarkitekter egentligen var. En svarade intuitivt: ”Men det är självklart!” vilket följdes av en 
utläggning som inte var helt självklar. Samtidigt reagerade övriga som inte var överens om vad skillnaden var och vad de 
egentligen arbetade med. 
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“Power concerns itself with defining reality rather 
than with discovering what reality “really” is. This 
is the single most important characteristic of the 
rationality of power, that is, of the strategies and 
tactics employed by power in relation to 
rationality. Defining reality by defining 
rationality is a principal means by which power 
exerts itself. This is not to imply that power seeks 
out rationality and knowledge because 
rationality and knowledge are power. Rather, 
power defines what counts as rationality and 
knowledge and thereby what counts as 
reality. /…/ Our study of politics, administration, 
and planning in Aalborg shows rationality to be a 
discourse of power. Rationality is context-
dependent, the context often being power. 
Rationality is penetrated by power, and it 
becomes meaningless, or misleading - for 
politicians, administrators, and researchers alike 
- to operate with a concept of rationality in which 
power is absent.” (Flyvbjerg, 1998:227) (Ingen fetstil i orginal.) 

Vad skulle ske om deltagarna redogjorde för sina förväntningar och föreställningar kring ett projekt 
första gången en arbetsgrupp möts? Om vi föreställer oss att en arbetsgrupp initialt redogör för sina 
personliga premisser för projektet, samtalar om vilka maktstrukturer som finns i gruppen och 
klarlägger ansvarsfördelningen. Vad händer då med projektet? Är inte det enda sättet att skapa en 
miljö där den kommunikativa rationaliteten existerar - att diskutera just de saker som omöjliggör 
konsensusbyggandet? Om svårigheterna med den ideala kommunikativa planeringen redogörs för de 
som arbetar inom samhällsplanering kommer de sannolikt ha svårt att acceptera en sådan form av 
planering. Maktstrukturer, förutfattade meningar och personliga agendor är typexempel på vad som 
hålls utanför den professionella dialogen. Men kanske är det just dessa ämnen som behövs i den 
professionella dialogen för att någon slags kommunikativ rationalitet skall kunna uppnås? Om den 
kommunikativa planeringen eftersträvas ser vi behovet av att ta fram verktyg och metoder för att 
lösa upp maktstrukturer utan att direkt behöva tala om dem. 

Att uppnå konsensus genom kommunikativ rationalitet förutsätter att det inte existerar några 
maktstrukturer. Vi hävdar att samhällsplanering är fullt av maktstrukturer, t.ex. mellan olika aktörer 
och inom projektgrupper. Vad händer då med den kommunikativa planeringen – vem bestämmer 
vad det ska råda konsensus kring? 

RATIONALITET ÄR INTE ALLTID RATIONELLT 

Makt och rationalitet är två starkt sammankopplade begrepp 
som påverkar samhällsplaneringen. Flyvbjerg (1998) beskriver 
hur dessa två begrepp dominerar ett samhällsplaneringsprojekt 
i Danmark. Här framgår tydligt att det inte är självklart vad som 
är rationellt. Det som presenteras som ett rationellt beslut kan i 
själva verket vara ett subjektivt beslut som, med hjälp av olika 
verktyg, har rationaliserats. Flyvbjerg (1998) beskriver hur 
beslutsfattare beställer ”objektiva” undersökningar för att 
rationalisera beslut som är baserade på subjektiva åsikter och 
idéer.  

Vi ser en koppling till förskjutningen av beslut i planerings-
processen. Besluten som fattas i den formella processen är 
förutbestämda och remissyttranden fungerar som juridiska 
rationaliseringar av besluten som är fattade i den informella 
processen. Den kommunikativa planeringen blir en form av 
rationaliseringsprocess för alla aktörer i arbetet. Samtidigt 
försvagas möjligheten att påverka denna process utifrån när 
aktörerna i gruppen definierar problemet, löser problemet och 
beslutar om lösningen är lämplig.   

En intressant paradox uppstår när samtliga professionella aktörer inom samhällsplaneringen 
förutsätts vara objektiva. Vid samverkan och kommunikativ planering kan vi tänka oss att det inom 
gruppen snabbt bildas en intern subjektivitet. Denna gruppkänsla skapar ett klimat som gör att 
gruppen blir samspelt och hittar effektiva former för samarbete. Vad händer med den objektivitet 
som de olika planerarna skall bidra med? 
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“Man kan gilla [Förbifart Stockholm] eller man 
kanske inte gillar den. Det är ju en politisk 
ståndpunkt ... till viss del. Vi lever väldigt mycket i 
politikens värld /.../ Hade vi bytt majoritet nu i 
Stockholm hade förmodligen ... inte förbifarten 
varit eller man hade haft en folkomröstning eller 
någonting. /.../ Det finns de här gamla rävarna på 
trafikkontoret som är rätt roliga. För det har ju 
varit skifte … varje mandatperiod. Då [säger de] - 
Här har jag en blå hög och här har jag en röd hög 
och nu har vi skifte så nu tar vi den röda högen … 
Då fortsätter vi där vi var förra gången. De [på 
Trafikkontoret] har blivit lite luttrade. *skratt*” [16] 

Även om man tolkar begreppet ”helhetssyn” i mer 
pragmatiska termer som att ”inbegripa det som 
låter sig överblickas” måste man samtidigt 
beakta att vad som låter sig överblickas i högsta 
grad är subjektivt. Varje anspråk på helhetssyn 
har därför influerats av rådande makt-
förhållanden och är därigenom politiskt. (Tornberg, 2009:75) 

En av planerarna beskriver hur politikerna blir 
frustrerade av att få för mycket beslutsunderlag. 
Hon menar att politikerna ofta redan har en 
uppfattning om vad de vill göra, eller hur något 
ska göras. När sedan planeraren lägger fram 
”mängder av professionella utredningar” kanske 
underlaget visar att den subjektiva, kanske 
känslomässiga uppfattningen politikern har i 
frågan inte stämmer överens med underlagen. (Håkansson, 2005:166) 

En norm inom samhällsplanering är att planerarna skall bidra med sin professionella kompetens, inte 
sina personliga åsikter. Personliga och ideologiska värderingar skall inte spela in i bedömningar och 
utvärderingar av olika planer. De skall försöka framställa bästa möjliga objektiva underlag för beslut. 
Frågan blir då naturligtvis, objektivt bästa för vem? Och vem bestämmer vad som är det objektivt 
bästa?  

Vi har genom intervjustudien funnit att planerarna ofta 
anpassar sig efter den rådande politiska majoriteten. Det finns 
indikationer på att planerarna inte lägger fram planer som de 
vet att politikerna inte gillar. Kanske beror detta på att det finns 
en kontinuerlig informell dialog mellan tjänstemän och politiker 
- planerarna vet härigenom vilka planer som kommer godtas av 
politikerna och jobbar därför med dessa planer. Vad händer i så 
fall med planerarnas objektivitet? Planerarna producerar planer 
som är det objektivt bästa för den politiska majoritet som för 
tillfället styr. En slags pragmatisk anpassning av objektivitet 
vilken kan framstå som direkt subjektiv. Vi ställer oss frågande 
till varför idealet om objektivitet fortfarande dominerar 
samhällsplaneringen när politikerna kan välja att ignorera det. 
Varför försöker planerarna vara objektiva i ett system som är baserat på subjektiva åsikter och 
ideologier?  

Här finns en förklaring till varför svårtydliga begrepp och modeord används för visioner och mål. Utan 
konkreta och mätbara mål är det svårt att säga att en lösning är bra eller dålig. Därigenom blir det 
svårt att veta vad som är den objektivt bästa lösningen på ett problem. Tolkningsgraden av olika 
lösningar ökar för beslutsfattaren ifall det är svårt att 
prognostisera de konsekvenser en lösning får. Finns heller ingen 
systematiserad uppföljning blir det teoretiskt ännu svårare att 
diskutera utfallet av en lösning, framförallt i ett längre 
tidsperspektiv.  

Här kan vi identifiera en mycket viktig brist i det demokratiska 
systemet. Vilken politiker är intresserad av att det finns verktyg 
som redogör för vilka effekter ett beslut får? Politikernas 
handlingsutrymme minskar drastiskt när det går att redovisa 
dessa effekter. Tydliga mål, bra verktyg för att prognostisera 
effekter och en systematiserad uppföljning kan göra rollen som 
politiker mycket svårbemästrad. Samtidigt ökar det antagligen 
tydligheten i varför en lösning är bättre än en annan. Genom 
tydligare mål, bättre prognostisering och en systematiserad 
uppföljning skulle samhällsplaneringen bli tydligare, mindre 
irrationell och mer objektiv. 

Ökad samverkan kan ge liknande effekter. En vältrimmad 
arbetsgrupp av planerare som samverkar får sannolikt ett bättre 
grepp kring helheten och en förståelse för vilka effekter en 
lösning kan ge. Återigen frågar vi vad planeringen skall ha som mål - skall planeringen tillfredställa 
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“Forskare vill inte bli så precisa, de slingrar sig. 
De vill gärna prata generellt och abstrakt men 
när man försöker få dem att bli konkreta så blir 
de rädda för det ingår liksom inte riktigt i deras 
roll. Så det är ju ändå [kommunen] som måste 
göra tolkningen och bli konkreta. [Forskarna] vill 
inte exakt säga - vad eller hur stor eller hur bred 
korridoren måste vara för att den ska funka. Det 
blir för komplext för dem. De kan inte svara på 
det enkelt. Och [kommunen] måste ju ha det 
enkelt ändå. [Kommunen] måste ju generalisera 
för att det ska funka i det praktiska. /.../ Det [är] 
inte så enkelt att bara tanka ur forskarna massa 
kunskap och omsätta det på en karta.” [10] 

“...spelteori [handlar om att] man är intresserad 
av hur folk fattar beslut om hur mycket tid och 
energi de ska lägga på någonting. T.ex. när ni 
frågar mig om jag kan göra en intervju - ta min 
tid, min tid är dyrbar. Jag kunde ha använt tiden 
till någonting annat, och det [handlar om] 
beslutet jag tar om jag ska tacka ja till den här 
[intervjun], ska jag ställa upp? Och även när jag 
sitter här, hur mycket ska jag engagera mig? Vem 
skickar jag till mötet? Det är också en typisk 
fråga som kommer upp [i spelteori]. /.../ [I] 
Stockholm Stad är det inte Sten Nordin som går 
till alla [möten]. Vem de delegerar till [mötet] är 
också en signal om hur de värdesätter processen.” [2] 

den rådande politiska majoriteten, utgöra ett objektivt underlag eller se till att vara i linje med 
nationella mål? Vad kan vi förvänta oss av samhällsplaneringen som den ser ut idag? 

MANDATPROBLEMET 

Ett intressant fenomen vi kommit i kontakt med under studien kallar vi mandatproblemet. När 
representanter för olika organisationer skall träffas och ta beslut är det centralt att analysera vilket 
mandat representanterna har. På ett möte med aktörer som har olika stora beslutsmandat finns 
stora risker att processen blir ineffektiv. De aktörer som inte har tillräckligt beslutsmandat från sin 
egen organisation kommer behöva gå tillbaka till sin organisation för att förankra beslutet. Om ett 
beslut inte överensstämmer med organisationens ursprungliga utgångspunkt behöver organisationen 
tid för att bestämma vad de tycker i frågan. Vid nästa möte 
kanske beslutet ändras igen vilket leder till att processen 
upprepar sig. Det är därför viktigt att vid möten tidigt klargöra 
vilket mandat som finns att besluta hos de olika 
mötesdeltagarna.  

Mandatproblemet är starkt kopplat till de förväntningar 
deltagarna har inför mötet. Under ett möte som alla tror skall 
leda till beslut finns höga förväntningar. Om mandatproblemet 
uppstår kan besvikelsen bli stor om inget beslut kan fattas. 
Sannolikt utvärderar organisationer hela tiden hur pass viktigt 
ett möte är och ser till att skicka person som har rätt mandat för 
just det mötet. Att skicka en person utan mandat kan vara ett 
effektivt sätt att försena en process och hindra att beslut fattas, 
vilket blev effekten av LKABs agerande i Kiruna, se Egna 
erfarenheter på sid. 55. 

STRUKTURELLA PROBLEM INOM SAMHÄLLSPLANERING 

Subjektivitet betyder inte nödvändigtvis individuell subjektivitet. En grupp av individer, en institution 
eller en organisation kan skapa en intern subjektivitet – en intern normbildning. Denna normbildning 
skapar traditioner och värden som sedan förknippas med organisationen. Inom organisationen 
formas och används begrepp som får speciell betydelse för den 
aktuella organisationen. Detta är ofta ett resultat av bakom-
liggande traditioner. Akademin är ett tydligt exempel där den 
interna normen säger att forskare skall vara objektiva och ”stå 
utanför” det som betraktas. Detta skapar problem för sam-
verkan mellan akademi och praktik. För praktiken framstår det 
som att akademin aldrig värderar någonting som bra eller dåligt. 
Intressant är naturligtvis att planerarna också skall producera 
objektiva beslutsunderlag och inte värdera vad som är bra eller 
dåligt.  

Det traditionella och från naturvetenskapen framväxta 
förhållningssättet att vara objektiv blir problematiskt inom 
system vilka inte är naturvetenskapligt beskaffade. Det behövs 
nya metoder och verktyg för att förstå de mekanismer som 
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verkar inom samhällsplanering. Samhällsplanering är varken ett naturvetenskapligt, tekniskt eller 
socialt konstruerat system. Samhällsplanering är en blandning av en mängd olika system. Att angripa 
systemet med enbart naturvetenskapliga metoder kommer aldrig ge hela sanningen. Det behövs 
särskilda metoder anpassade för att studera samhällsplanering. 

Då även akademin är starkt sektoriserad omöjliggörs den typ av forskning som behövs för att förstå 
systemet samhällsplanering. Vi kan notera att det verkar svårt att få pengar för inter-disciplinär 
forskning, vilken är essentiellt för att arbeta med samhällsplanering. Det behövs fler perspektiv, olika 
professioner, nya metoder och mer resurser för att förstå samhällsplanering som ett system. Tidigare 
resonerade vi kring hur tydligare mål, bättre prognostisering och systematisk uppföljning kunde 
innebära inskränkningar i politikers beslutsvidd. Vi frågar oss om det är rimligt att tro att politiker 
kommer att stödja forskning som innebär att deras egen roll förändras?  

SAMMANFATTNING 

Vi har identifierat en trend vilken pekar mot ökad samverkan i form av konsensusbyggande - 
kommunikativ planering. Genom att bejaka flera olika intressen skall bättre beslut kunna fattas. Det 
stora problemet är att konsensusbeslut till stor del kräver samtal mellan objektiva parter, utan 
särintressen eller maktstrukturer. Samhällsplanering är starkt präglad av subjektivitet, särintressen 
och maktstrukturer grundade i politiken och i förlängningen i vårt demokratiska system. Om 
konsensus är idealet bör de maktstrukturer som finns inom samhällsplaneringen identifieras och 
diskuteras. Att så inte sker är starkt beroende av traditioner knutna till planerarrollen och att 
professionella aktörer förväntas vara objektiva. Vi har diskuterat en intressant paradox vilken innebär 
att det för beslutsfattare (politiker) kan vara irrationellt att professionella aktörer ökar sin kunskap 
om systemet och sitt systemperspektiv. Politiker vill sällan ha underlag för beslut vilka går emot deras 
ideologiska grundvärderingar. Slutsatsen blir att det behövs verktyg vilka kan radera ut dessa 
maktförhållanden på ett sätt som inte stöter sig med de traditioner och tabun som finns.  

Även forskningen behöver bli mer inter-disciplinär för att kunna hantera ett system såsom 
samhällsplanering. Många akademiska institutioner är idag sektoriserade sinsemellan men även 
internt. Ett forskningssamhälle vilket i sig självt är sektoriserat och präglat av bristande system-
perspektiv får sannolikt svårt att analysera ett komplext system såsom samhällsplanering. Slutsatsen 
blir att det behövs nya verktyg och metoder för att främja mer övergripande forskning – 
systemforskning.   
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”Det är ju nästan en filosofisk fråga på något 
sätt… Var samhällsbyggandet börjar? I ett 
samhälle pågår samhällsbyggandet hela tiden. 
/…/ Aha! En idé har dykt upp. Man kanske kan 
säga att samhällsbyggandet börjar när någon får 
en idé!” [9] 

”Jag kan inte riktigt bedöma det men jag har väl 
en uppfattning om att /…/ alla kommuner verkar 
vilja växa, det är en inneboende… Vad ska man 
säga? Att vara en avfolkningskommun är ju något 
negativt - så att vara en tillväxtkommun måste 
därmed bli något positivt.” [12]  

“Man skulle kunna likna oss planerare vid 
dörrvaktsgorillor. Vi står i dörren och bestämmer 
om vem som får komma in på krogen. Vi gör 
bedömningar om gästerna i kön bedöms kunna 
uppföra sig som önskat, spendera tillräckligt 
mycket pengar utan att bli för fulla och ställa till 
bråk. Vi släpper in dom vi tycker håller måttet och 
stänger ute andra. Gästerna är alltså byggbolag 
eller andra entreprenörer som kommer med 
initiativ och vill in på banan. Politikerna är krog-
ägaren som bestämt vilket koncept krogen ska ha 
och vi ser till att krogen håller detta koncept och 
inte spårar iväg i oönskad riktning” 

[Forskare:] “Intressant liknelse. Detta gäller väl 
för städer som Stockholm där det finns en kö. I 
Mjölby har de ingen kö, på såna ställen skulle 
planeraren snarare kunna liknas vid “inkastare”.” Samtal mellan planerare och forskare i Orrskog (2008:67) 

5.3. Behov & styrsätt 

Alla kommuner vill väl växa? 

Vi har under examensarbetet försökt reda ut var behovet för 
planering uppstår. Vi kan genom intervjustudien konstatera att 
det är väldigt svårt att ge ett exakt svar. Behovet skiljer sig från 
projekt till projekt. Vi undrade i inledningen vad det är som gör 
att saker blir som de blir. Varför påbörjas vissa projekt men inte 
andra? Kanske är det kopplat till att förstå var behovet 
uppkommer? 

Under intervjustudien har vi fått några olika förklaringar till var behovet uppstår. Dessa förklaringar 
kan koncentreras till att någonting händer huvudsakligen på grund av två anledningar. Antingen finns 
en politisk vilja att förändra någonting eller så vill markägare tjäna pengar genom exploatering av sin 
mark.  

Ett annat svar kan vara att samhällsplaneringsprojekt skapar behov för varandra. Planerar någon för 
en ny arbetsplats uppstår diskussioner kring nya transportlösningar som i sin tur genererar ny handel 
vilket arbetsplatsen kan dra nytta av. Denna planeringskarusell blir snabbt omfattande och komplex. 
Vi har fått uppfattningen att en orsak till denna planeringskarusell är att projekt ofta behandlas 
enskilt, istället för att planera mer storskaligt. Planeringen kan ske i separata processer för 
arbetsplatser, transportlösningar, handelsplatser m.m. Ett 
bredare systemperspektiv och gemensamma planerings-
processer kan kanske utnyttjas för att hitta systemlösningar.  

Kommunerna är inriktade på att öka sin attraktionskraft. På 
strategisk nivå finns i de flesta kommuner ett tydligt 
tillväxtperspektiv där kompetensförsörjning och 
befolkningsökning är centralt för kommunens överlevnad. Ett 
sätt att beskriva en ökad attraktionskraft är genom ökad 
livskvalité och goda livschanser vilka skall locka människor till 
kommunen. God livskvalité kan definieras som de tjänster som 
kommunen kan erbjuda sina medborgare - t.ex. dagis, 
äldreboenden och kommunikationer. Goda livschanser innebär 
bl.a. en tillgänglig arbetsmarknad där det är lätt att få 
anställning.   

Kommunens utveckling kan ske i samarbete med näringslivet för 
att hitta synergier. På strategiska möten rörande kommunens 
utveckling medverkar ibland personer högt upp i berörda 
organisationer, där företrädare för näringslivsfrågor dominerar. 
Stadsbyggnadskontoren verkar inte ha en tongivande roll i detta 
strategiska arbete. Samhällsplanering kan användas som ett 
verktyg för att skapa behov på platser. Miljonprogrammen är ett 
exempel där samhällsplanering användes för att på ett 
strategiskt plan besluta var människor skulle bo. Alternativet är 
att kartlägga behov, dvs. undersöka var människor vill bosätta sig. Kommuner använder inte då 
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“Man kan inte åtgärda sociala problem med fysisk 
planering - men man kan förstärka sociala 
problem med fysisk planering (ex. Förbifart Stock-
holm som går under marken i grönområden och 
över mark vid miljonprogrammen).” Citerad planerare i Orrskog (2008:45) 

“Det är inte tjänstemännen som ska samman-jämka sig och fatta de svåra besluten, det är faktiskt politikerna som har det uppdraget.” Citerad miljöstjänsteman i Håkansson (2005:166) 

samhällsplaneringen som ett instrument för att öka sin 
attraktionskraft, snarare ligger fokus på funktioner (såsom dagis 
och äldreboende) och tillväxt (genom sysselsättning och 
arbetsplatser).  Samhällsplanering kan sedan få i uppgift att se 
till att det finns lokaler att tillgå. Det finns utrymme för att 
samhällsplanering kan få en större roll att tillsammans med 
representanter för näringsliv och andra sektorer utforma 
strategier för attraktiva livsmiljöer.   

VEM HAR RÄTTEN ATT FORMULERA ETT BEHOV? 

Inom samhällsplanering finns ett stort antal aktörer som har olika särintressen, vilket vi diskuterat i 
Kapitel 5.1. Vilken av dessa aktörer äger egentligen problemformuleringsprivilegiet - vem har rätten 
att definiera vad som är ett behov? 

Försöker vi identifiera den ursprungliga aktören hamnar vi i ett cirkelresonemang. En aktör får ett 
uppdrag av en aktör som fått ett uppdrag av en aktör. Vem är egentligen den ursprunglige aktören? 
Vi upplever att personer som arbetar inom samhällsplanering uppfattar problemformulerings-
privilegiet till sin närmaste beställare. Från intervjustudien och litteratur har vi konstaterat att 
konsulter tycker att uppdragen kommer från beställaren (ofta 
kommunala tjänstemän) och kommunens tjänstemän tycker att 
uppdragen kommer från politikerna. Båda två ser att behovet 
formuleras av ”steget framför” i ordningen. Både konsulter och 
tjänstemän resonerar att det är politikerna som försöker 
tillgodose allmänhetens behov.  

Vi upplever länkarna mellan konsulter, kommunala tjänstemän, politiker och forskare enligt 
illustrationen i Figur 17. Det uppstår ett glapp när någon av dessa aktörer ska förstå medborgarnas 
behov. Vems ansvar är det? Vi vill poängtera att Figur 17 inte på något sätt skall ses som en sanning 
utan snarare som en illustration att diskutera kring. 

 

 

 

  

 

 

Inom akademin finns en uppfattning om att en tredelning av aktörer förfogar över rätten att 
formulera sina egna behov. Tredelningen består av:  

- Den som äger marken och vill utveckla den.  
- De sakägare som påverkas av en förändring. 
- Allmänna intressen, företrädda av politiken.  

Figur 17: Illustration över hur olika aktörer inom samhällsplanering tolkar var ett behov uppstår. 

Politiker Tjänstemän Konsulter 

Medborgare 
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? 



61 
 

“Jag tänker inte lägga mig i politiken jag 
konstaterar bara att politiken är sådan i [min 
kommun], och det är dem vi jobbar åt. /.../ Det är 
ju en icke-planering skulle jag vilja säga. Om man 
inte planerar utan man släpper fram byggnader 
där någon vill. Då är det ju en icke-planering. Då 
är det ingenting som jag jobbar med utan då är 
det en bygglovsfråga direkt.” [5] 

Det hade sett helt annorlunda ut om man hade 
fått planera bara som man ville. /.../ Man hade 
inte alls beaktat miljön, Det hade blivit mera 
utifrån hur mycket bostäder som får plats i ett 
område - hur kan vi optimera det här? /.../ Många 
miljöaspekter hade man valt att blunda för eller 
hade aldrig reflekterat över.” [13] 

“Överlåter man åt exploatören att dra upp 
riktlinjerna och bestämma för mycket så är det 
risk att det blir suboptimering.” [1] 

Det finns klara kunskapsluckor inom svensk samhällsplanering i hur denna tredelning och 
maktförhållandet dem emellan utvecklats. Det leder till att de som arbetar med samhällsplanering 
dagligen stöter på denna tredelning utan insikt i hur problemen tacklats tidigare. Detta gör 
samhällsplanering till en relativt ”ohistorisk” bransch eftersom tredelningen ständigt återkommer. 
Det finns dessutom en bristande dokumentation och forskning kring specifika planeringssituationer, 
vilket gör att samma problem återkommer i flera projekt. Mer reflektion och utvärdering kan säkert 
bidra till att öka kunskapen om denna tredelning och de förhållanden som råder mellan aktörerna. 
Eftersom dessa förhållanden inte är klarlagda kan alla tre aktörerna uppleva att resultatet av en 
planprocess blir ”orättvist” utifrån deras eget perspektiv. Vad är en rimlig fördelning av makt och 
ansvar mellan dessa tre aktörer och vem skall besluta det?  

Det är lätt att identifiera vem som äger marken. Det är svårare att förstå vilka som påverkas samt 
huruvida politiker verkligen företräder allmänna intressen. Det är intressant att fundera över vem 
som skall äga rätten att definiera vem som påverkas av en förändring i markanvändningen och vilka 
kriterier som skall gälla för att bli sakägare. Sannolikt kan svaret på vilken av de tre aktörerna som 
innehar problemformuleringsprivilegiet ligga i att analysera maktfördelningen dem emellan.  

Även olika professioner konkurrerar om rätten att formulera behovet. Ekonomer och företrädare för 
näringslivet står starka i denna konkurrens, på bekostnad av andra områden. Företrädare för miljö 
har svårt att hävda sig i debatten. Långsiktiga och hållbara mål prioriteras lågt i jämförelse med 
ekonomiska och kortsiktiga värden (Formas, 2007).  

PLANERINGSINIATIVET 

PBL skall reglera avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen, vilket egentligen är vad ovan 
nämnda tredelning handlar om. Dessa allmänna intressen, ”samhällsintressen”, blir inte tillgodo-
sedda om markägare får förfoga oinskränkt över sin mark (Granath, 2006). Centralt i debatten blir 
markinnehavet och de skillnader som uppstår i drivkrafter och 
konsekvenser beroende på vem som äger marken. Även 
Boverket (2009) tydliggör att markinnehav är det enskilt 
viktigaste styrmedlet en kommun kan förfoga över. Att 
kontrollera markinnehavet ger möjlighet att styra stads-
utvecklingen. 

Som nämnts i inledningen till Kapitel 3 har det skett en 
förskjutning av kapital och initiativ från offentlig verksamhet till 
den privata byggsektorn. Vårt samhälle står inför förändringar 
som medför stora utmaningar samtidigt som det ställer nya krav 
på metoder för planering. Vi måste förhålla oss till att samhälls-
utvecklingen är präglad av ett alltmer avreglerat och marknads-
orienterat förhållningssätt (IVA, 2010). 

Den socialdemokratiska välfärdsplaneringen har blivit ifrågasatt 
av nyliberala kritiker som vill minska det offentliga inflytandet 
över planeringen. Återkommande argument är att en för stark 
offentlig planering hindrar en dynamisk stadsutveckling, 
företagsetableringar och begränsar möjligheten till mångfald 
(Khakee, 2000). Det offentligt styrda systemet ses som 
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[Tidigare] var det ju väldigt förutseende 
samhällsplanering men sådant kallas socialism 
idag, och det får man inte göra. /.../ [I slutet på 
60-talet var] det var ett annat 
samhällsplaneringssystem på andra ideologiska 
grunder från det samhällsplaneringssystem som 
vi har idag som är mer individinriktat, det andra 
var mer solidariskt. Då hade kontoren, 
stadsbyggnads- eller planeringskontoren, en helt 
annan status. Det börjar väl komma tillbaka lite 
nu, det är fler och fler som inser att den s.k. 
marknaden /…/ inte löser någonting, den skapar 
bara mer problem” [11] 

“Det absolut sämsta är när man säger 
“marknaden får lösa det” - Då har man själv 
idiotförklarat sin egen roll i det hela. Då vill man 
ju inte påverka alls om man hänvisar till 
marknaden. Då har man ingen ambition alls. /.../ 
Då tycker jag man har avsagt sig visionen att 
utveckla ett samhälle” [18] 

“Just markförvärv kan ibland vara lite kontro-
versiellt. Det är en sådan här höger/vänster fråga 
inom politiken. Inte bland tjänstemän tror jag. 
/.../ En sådan här symbolfråga att ”- Inte ska 
kommunen köpa mark?” kan politiker ibland 
säga. De har liksom fått för sig att det är samma 
som socialistiskt beteende eller socialistisk politik 
/.../ Det är ingen intressant fråga [för tjänste-
män] för det är inte det som påverkar … vad man 
professionellt tycker utan det är mer yrkes-
mässigt grundade synpunkter att vi borde köpa 
mark för vi vet att det behöver staden ha för att 
kunna växa.“ [3] 

“Jag tror att mycket har funkat för att man har 
lagt ansvaret på en aktör. Om nu det är rätt eller 
fel att kommunen har haft det ansvaret /.../ det är 
en politisk fråga. Men en aktör har ju haft det 
ansvaret och då har det ju varit lättare att införa 
system som funkar /.../ och då tänker folk inte 
längre på att /.../ [om det slutar] funka på det vis 
som det gjort nu så blir det katastrof ganska 
snabbt.” [13]  

ineffektivt och alltför ”övervakande” i mening av individuell 
frihet. Marknaden förväntas ge större valfrihet. Omvänt gäller 
att marknaden kan ses som cynisk, ineffektiv och orättvis. En 
planering styrd i det offentliga systemet kan kontrolleras via det 
demokratiska systemet och därigenom fungera som garant för 
att gemensamma resurser vårdas och fördelas rättvist (Cars & 
Söderlind, 2008).  

Vi menar att en avreglerad marknad ger företag och andra 
institutioner ett ökat spelutrymme på bekostnad av det politiska 
inflytandet. En konsekvens kan bli att diskussionen kring 
markanvändningen kommer att skifta arena. Den politiska 
arenan förminskas och ersätts med en marknad där kapital-
intensiva aktörer styr. En konsekvens av det här kan bli att de 
demokratiska inslagen i planeringen minskar. Istället för att 
planeringen handläggs i en offentlig planprocess med 
offentlighetsprincip och transparens hamnar företag som 
opererar i privat regi i centrum. Hos privata företag finns ingen 
offentlighetsprincip.  

Boverket (2002) rapporterar om minskade resurser i 
kommunerna, främst genom kompetensbortfall och under-
bemanning. Även IVA (2010) konstaterar att kommunerna 
under två decennier dränerats på resurser samtidigt som 
lagstiftningen förändrats för att successivt ge större ansvar till 
byggherrar och exploatörer. Denna förskjutning av ansvar leder 
antagligen till större mandat för aktörer som agerar på den 
privata marknaden. Fortsätter denna utveckling kommer 
antagligen kortsiktiga ekonomiska intressen att få större 
utrymme i planeringen.  

KONSEKVENSER AV OLIKA STYRSÄTT 

Pendeln verkar ha svängt från en stark offentlig styrning till en 
mer marknadsorienterad samhällsplanering. Vad är skillnaderna 
på dessa två styrsätt, kopplat till det som PBL idag avser att 
utföra?  

I Boverket (2007) diskuteras strategier för att uppnå målen i 
God Bebyggd Miljö, vilka är beskrivna i Kapitel 3. Boverket 
beskriver fyra olika scenarion, vilka skiljer sig från ett uppsatt 
referensscenario. Referensscenariot är uppbyggt utifrån att inga 
större förändringar sker i vårt samhälle vad gäller initiativet i 
planeringen. Det skall poängteras att Boverket finner det osannolikt att målen uppnås i 
referensscenariot. De fyra scenarierna som analyseras varierar i två parametrar, offentlig reglering / 
ostörd marknad samt lokal förankring / omväxling och konsumtion. Boverket konstaterar att endast 
de två alternativen som innehåller inslag av offentlig reglering har större möjligheter än 
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“Om företag A vill ha ett nytt kontor och så ska de 
hyra det av företag B som då låter företag C 
bygga det hela och företag C i sin tur upphandlar 
48 olika företag att göra det och sen driftas hela 
den här anläggningen av företag E så är det 
företag E som har kontrollen på ventilations-
system och styrningar och sånt. Och sen när det 
här företaget som köpte upp det hela bestämmer 
själva över vilken kontorsutrustning de har eller 
vilken belysning de vill ha på butikssidan. Det är 
lite svårt att hitta en ansvarig /.../ Det är väldigt 
upphugget.” [18] 
”Grunden för all samhällsplanering, och den 
legala styrningen av samhällsbygget, är att det 
finns någon slags allmänna intressen, samhälls-
intressen, som inte kan tillgodoses om markägare 
får förfoga oinskränkt över sin mark.” (Granath, 2006:35) 
”Ett strategiskt markinnehav är det kraftfullaste 
styrmedlet en kommun kan ha. Att äga marken i 
planerade exploateringsområden ger en 
möjlighet att kunna styra stadsutvecklingen.” (Boverket, 2010b: 41) 

referensscenariot att uppfylla målen för God Bebyggd Miljö. Boverket bedömer att det är en fördel 
om samhället har möjlighet att reglera både mark- och vattenanvändning.  

Boverket (2002) har även sammanställt en studie om hur olika styrsätt påverkar stadsutvecklingen 
vad gäller trafik och bebyggelse, se Tabell 2.  

Tabell 2: Slutsatser kring stadsutveckling vid offentlig och privat styrning (Boverket, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ska poängteras att studien som tabellen hänvisar till är 
baserad på utländska städer, trots det kan den vara intressant 
även för svensk samhällsplanering. 

En offentlig styrning verkar ge större möjligheter att uppfylla de 
nationella krav som finns vad gäller den byggda miljön. Fokus 
ligger på energianvändning och transportsektorn. Här syns 
tydligt att de stadstyper som uppkommer vid offentlig styrning 
är fördelaktiga, mycket beroende på god kollektivtrafik och lågt 
bilberoende. Frågan blir vilken sorts stad vi vill ha? 

Vid en avreglering är det troligt att antalet aktörer ökar. Fler 
aktörer leder till förlängda kedjor mellan beslut och utförande, 
vilket gör det svårt att få överblick. Dessutom leder fler aktörer 
som skall ta ansvar för samhällsplaneringen till större otydlighet 
kring vem som har ansvar för vad. En mer marknadsorienterad 
planering skulle ställa stora krav på nya arbetsformer, 
klarläggande av ansvar och verktyg för uppföljning och kontroll. 
Om kommunala organisationer ersätts med enbart en eller ett 
fåtal privata aktörer, vad blir då skillnaden mot ett kommunalt 
planmonopol? Att en sådan situation uppstår på lokal nivå är 
antagligen mer sannolikt än på regional eller nationell nivå, 
starkt kopplat till markinnehavet. Privata bolag kan köpa upp en 
stor del av marken i en region och därigenom få en särställning 
på den lokala marknaden. 

Markinnehavet får förmodligen en central roll, där olika bolag kan dominera och styra 
stadsutvecklingen. En sådan utveckling kan få problem att uppfylla PBLs grundläggande värderingar 
vad gäller inflytande, demokrati, rättvisa och fördelningspolitiska mål. 

Bebyggelse och transport i städer med stark 
offentlig styrning 

Bebyggelse och transport i städer med stort 
inflytande av privata intressen 

• Kompakt stadsform 
• Integrerad bostads- och 

verksamhetsstruktur 
• Stor koncentration i huvudcentrum 
• Hög boendetäthet 
• Strukturerad lokalisering av 

verksamheter 
• Väl anpassat gatunät för både bil-, 

kollektiv-, och gång- och cykeltrafik 
• Radiella resmönster 
• Lågt bilberoende 

• Utspridd stadsform 
• Separerad bostads- och 

verksamhetsstruktur 
• Utspridda centrum 
• Låg boendetäthet 
• Ostrukturerad lokalisering av 

verksamheter 
• Transportsystemet baserat på mer än 

90 procent bilhandel 
• Utspritt resemönster 
• Högt bilberoende 
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“Den som bygger en kåk för bostadsrätts-
upplåtelse, den sticker ju efter två år, när garanti-
tiden är slut, och så sitter en bostadsrättsförening 
intet ont anande och har ingen aning om hur de 
har lagt vattenledningar under marken och har 
inte förstått att det är de som ska sköta gemen-
samma gator och ledningar förrän efter 8-12 år 
när detta plötsligt behöver åtgärdas. /.../ 
[Bostadsrättsföreningen] kommer in när loppet 
är kört redan. De bildas när kåken är byggd i 
stort sett eller är på väg att byggas, den är redan 
projekterad /…/ De människor som ska bo i huset, 
de finns så att säga inte än. Det ger ju anledning 
till eftertanke /.../ om man kan på något vis 
försvara de kommande boende i huset. /…/ om 
det finns någon slags möjlighet att bevaka deras 
intressen.” [3] 

Offentliga myndigheter kan komma att begränsas till att kontrollera aktörerna på marknaden, dvs. bli 
ett tillsynsorgan. Avtal mellan ansvariga myndigheter och privata aktörer kommer att formuleras för 
att definiera vad de privata aktörerna skall utföra. Hur skall ett sådant avtal se ut? Vilka kriterier ska 
det innehålla och hur ska myndigheten försöka förklara i PBL förekommande begrepp som ”jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden” och ”god och långsiktigt hållbar livsmiljö”? 

För medborgarna är det redan svårt att förstå vem som har 
ansvar för planeringen. Skulle planprocessen förbättras ur ett 
demokratiskt perspektiv om en privat aktör är den planerande 
aktören? Med tanke på att offentlig verksamhet styrs av 
offentlighetsprincipen kan det bli problematiskt att få samma 
rätt till insyn i ett bolag i privat regi. 

Dagens plan- och planeringsprocess gör det svårt att fördela 
ansvaret sett över en byggnads livstid. Vad gäller bostäder är de 
personer som skall befolka byggnaden inte med i vare sig 
utformning eller planering. Förvaltningen är en väsentlig del av 
en byggnads livscykel, det framstår som underligt att fokus 
ligger enbart på planerings- och byggnadsskede. Om de 
personer som skall bo i en byggnad får vara med i dessa 
processer är det sannolikt att driftskostnader, livsmiljö, 
energianvändning m.m. får högre prioritet . 

SAMMANFATTNING 

Det är väldigt svårt att svara på var behovet av ett samhällsplaneringsprojekt uppkommer. Det är 
lättare att identifiera vilka drivkrafter som ligger bakom samhällsplanering. Kommunerna vill erbjuda 
attraktiva livsmiljöer och satsar på tillväxt och en tillgänglig arbetsmarknad. Samhällsplanering 
används som ett verktyg för att uppnå dessa kvaliteter. Vi kan identifiera tre typer av aktörer som var 
för sig har rätten att formulera sina behov: markägare, berörda sakägare och allmänheten. Dessa 
behov står ofta i konflikt med varandra. Eftersom kunskapen är dålig om hur dessa tre behov 
interagerar uppstår problem som kan skapa missnöje och frustration i många planeringsprojekt. I 
stort sett alla projekt måste handskas med avvägningen mellan de olika behoven från de tre olika 
aktörerna.  

Svensk samhällsplanering har skiftat mot ett mer marknadsorienterat förhållningssätt. Framförallt 
Boverket konstaterar att det antagligen leder till att det blir svårt att uppfylla många av de nationella 
målen för den byggda miljön. En offentlig styrning ses som ett alternativ med större möjligheter att 
kunna uppnå målen.  Ett ökat privat inflytande minskar antagligen de demokratiska inslagen i 
planprocessen samtidigt som markinnehavet får än större betydelse för att kunna styra stads-
utvecklingen, framförallt på lokal nivå. Genom intervjustudien och i flera avhandlingar ser vi en 
genomgående uppfattning att marknaden inte är ett bra verktyg för att styra samhällsplaneringen. 
Slutsatsen blir att en mer marknadsorienterad planering sannolikt leder till att flera av de aspekter 
vilka PBL syftar till att främja istället motverkas.  
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”Den fysiska samhällsplaneringens roll uppmärk-
sammas i dag av många som allt viktigare. Men 
till skillnad från många andra länder saknar 
Sverige en övergripande fysisk planering med 
helhetsperspektiv på regional och nationell nivå. I 
stället präglas det svenska planeringssystemet av 
fragmentering med bristande samordning som 
följd.” (IVA, 2010:7) 
Det fattas även ofta ett resonemang om varför 
kommunen accepterar avsteg från översikts-
planen när en ny detaljplan antas. Vidare anges 
att genomförandebeskrivningarna ofta är 
otillräckliga. Syftet med dessa är bland annat att 
redovisa hur ansvaret för genomförandet ska 
fördelas och ytterst att öka insynen i hur 
skattepengar ska användas. Genomförande-
beskrivningarna ska även ge stöd för politikerna 
som slutligen ska fatta beslutet att anta planen. (Boverket, 2007:15) 

5.4. Visioner för planering 

Vilka mål skall samhällsplanering uppfylla och hur väl uppfylls målen? 

Vi upplever att samhällsplanering präglas av subjektiva intressen, irrationella beslut och otydlig 
ansvarsfördelning. Vår bild av samhällsplanering har stärkts i rapporter från Boverket, avhandlingar vi 
läst och forskningsprojekt såsom Staden i Fokus. Trots detta står svensk samhällspanering högt i kurs 
internationellt och marknadsförs som en framtida svensk exportvara. SymbioCity10 utgör en stor 
svensk plattform för marknadsföring av svensk samhällsplanering. Intressant är att vi under hösten 
uppfattat det som att det Sverige säljer är systemlösningar och 
helhetssyn kopplat till planeringsprocesserna. Det kopplas även 
starkt till miljö- och hållbarhetsarbete. 

För att utvecklas måste de problem som finns inom svensk 
samhällsplanering identifieras. IVA (2010) beskriver att Sverige, 
till skillnad från många andra länder, helt saknar en samman-
hållen samhällsplanering ur ett systemperspektiv på nationell 
och regional nivå. Även om PBL innehåller direktiv för region-
planering ligger störst fokus på den kommunala översikts-
planen. Översiktsplanen används inte heller i alla kommuner. 
Enligt en enkätstudie hade 60 % av kommunerna aktualitets-
prövat sin översiktsplan år 2004. Av dessa 60 % anger endast 28 
% att planen var aktuell. (Svenska Kommunförbundet, 2004).  

En konsekvens blir att det uppstår problem när stora nationella 
infrastrukturprojekt skall integreras i regional och kommunal 
planering. Det saknas en aktör som skall samordna intressen för 
de olika geografiska nivåerna. Det kan liknas vid vad vi 
diskuterade tidigare – det saknas en övergripande planerare. En 
av orsakerna till detta kan vara det kommunala planmonopolet 
vilket har stärkts ända sedan efterkrigstiden. Samtidigt sätts visioner och mål på nationell nivå för hur 
samhällsplaneringen skall utvecklas. Det blir upp till de lokala beslutsfattarna att omsätta de 
nationella målen och visionerna i lokala strategier och tillämpningar vilket skapar långa kedjor mellan 
visioner och utförande. Dessa kedjor innefattar många olika aktörer vilket kan ge problem med 
tydlighet och ansvarsfördelning.  

Dessutom kan de nationella målen av många uppfattas som otydliga och flummiga. Många av de 
modeord vi diskuterade tidigare används för att beskriva de nationella målen, det talas om 
”långsiktig hållbar utveckling” och ”goda livsmiljöer för framtida generationer”. Dessa modeord har 
sällan några klara och entydiga definitioner vilket medför att de kan omtolkas för att passa de lokala 
förutsättningarna. Detta kan i sig vara önskvärt då alla kommuner har olika förutsättningar. Eftersom 
det lokala självstyret är starkt finns en uppfattning om att nationella riktlinjer skall omsättas till 
handling i kommunerna. Problemet uppstår när de lokala beslutsfattarna ska omsätta de nationella 
visionerna och målen till handling. Det kan vara svårt att veta om alla lokala åtgärder tillsammans 
uppfyller de nationella målen. Det blir även svårt att mäta om det inte finns någon strukturerad 

                                                            
10 Läs mer på http://www.symbiocity.org 
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“... Men sen finns de här konkreta situationerna 
när det står en byggherre och vill bygga på en 
parkeringsplats. Och du har de här konkreta 
sakerna att ta tag i som [t.ex.] buller och 
medborgarinflytande /.../ Det är inte säkert att 
detaljplaneskedet och översiktsplanen alltid 
matchar varandra. Det är en sådan där process-
dimension - hur man går vidare från att 
formulera strategier till att göra något konkret - 
att genomföra det. En annan [processdimension] 
är det här ... mellan stadsplanering - ett ansvar 
som ligger på kommunerna - och … infrastruktur-
planering - de nationella, storskaliga projekten 
som är ett nationellt ansvar. /.../ Det är ett starkt 
planmonopol i Sverige så [kommunerna] får 
bestämma väldigt mycket samtidigt som de 
nationella projekten många gånger inte alls går 
att diskutera … lokalt [inom] en kommungräns. 
/.../ Det är så himla tydligt [med Botniabanan] - 
man lägger ner … många miljarder på att 
investera i en ny järnväg utmed kusten uppe i 
Norrland … - att vissa lokala frågor [får stort 
inflytande]. I t.ex. Umeå har man stora problem i 
diskussionen om Botniabanan mellan naturvårds-
intressen och Banverket [nu Trafikverket]. En 
process [Botniabanan], som är av så stort 
samhällsintresse att man är beredd att investera 
så många miljarder i det, kan försenas ganska 
många år pga. /.../ [att] det uppstår en mot-
sättning mellan sådant som är väldigt specifikt 
för en viss plats och ... infrastrukturplaneringen. [19] 

”Vi har en roll som samordnare att spela… 
Styrmodellen här, som man försöker hålla väldigt 
indirekt /…/ i det läget blir det väldigt svårt att 
redovisa till [aktör] den samlade effekten av 
åtgärder från alla. /…/ Men sen att lägga ihop 
det… Nästa steg är att om jag skulle be varje 
organisation skicka in sina siffror skulle jag till 
stor del dubbel- eller trippelräkna.” [6]  

metod. Det blir en avvägning mellan att besluta på nationell 
eller lokal nivå, där båda alternativen har sina fördelar och 
nackdelar. Vem skall ha rätten att formulera problem och 
vem ska lösa dem?  

KOMMUNAL PLANERING 

Det kommunala planmonopolet kan ifrågasättas. Är det bra 
att samhällsplanering sköts på lokal nivå och hur lokalt ska 
det skötas? Regional planering, dvs. planering över kommun-
gränserna, framstår idag som ett viktigt verktyg för att 
förbättra samhällsplaneringen (IVA, 2010). Kanske är 
Sveriges kommuner för små för att hantera komplexiteten 
inom samhällsplanering? Kanske räcker det med att 
samordningen kommuner emellan ökar för att nå nationella 
mål och bidra till en bättre samhällsplanering? 

Kartan är ett av de viktigaste verktygen inom samhälls-
planering. Kanske finns många av de problem som existerar 
med samverkan och traditioner inbyggda i just kartan. 
Samhällsplaneringen anpassar sig efter geografiska gränser, 
tydligast i det kommunala planmonopolet. Är dessa skarpa 
geografiska gränser verkligen lämpliga för samhälls-
planeringen? Det är troligt att de effekter som samhälls-
planeringen skapar, genom t.ex. trafik, miljöeffekter och 
resemönster, inte känner av dessa skarpa geografiska 
gränser.  

Ett tydligt exempel är området Bergshamra i Solna som 
ligger inkilat mellan två stora trafikleder, E4 och E18. 
Bergshamra angränsar till både Stockholm Stad och 
Danderyds kommun, se Figur 18 för karta. Solna Stad har 
ansvaret för planeringen i Bergshamra men det som byggs i 
Bergshamra ger konsekvenser för både Stockholm och 
Danderyd såväl som andra närliggande kommuner. 
Dessutom ligger ansvaret för trafiklederna, E4 och E18, hos 
Trafikverket. Vem har egentligen rätt att ha en åsikt kring 
planeringen i Bergshamra? Vilka effekter skulle 10 000 nya 
bostäder i Bergshamra ge? Ett utvecklat systemtänkande och bättre verktyg skulle förmodligen ge 
förutsättningar för att bättre förstå effekterna i hela systemet. 
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”Den valsituation kommunen kan hamna i när det 
gäller propåer om etablering av externa köp-
centra är ett annat välkänt dilemma. Om den ena 
kommunen skulle avstå från en etablering av 
hänsyn till den lokala handeln och förut-
sättningarna att upprätthålla servicen i stads-
delarna, är det inte osannolikt att etableringen i 
stället sker i grannkommunen. Och risken för 
negativa effekter i den egna kommunen kan vara 
nästan lika stor ändå.” (Boverket, 2010b:69) 

 

Figur 18: Karta över Bergshamras läge. 

Ett annat exempel är problematiken kring externa handels-
centra. Under intervjustudien upplevde vi att i stort sett alla 
deltagare ansåg att externa handelscentra (stormarknader som 
ligger utanför tätorten i en kommun) i princip alltid är dåliga ur 
ett samhällsplaneringsperspektiv. Externa handelscentra präglas 
ofta av dåliga kommunikationer för kollektivtrafik som leder till 
ett ökat bilberoende. Samtidigt är hyrorna lägre än i tätorten, 
vilket leder till att de stärker sin konkurrenskraft gentemot 
tätorten som i sin tur leder till att fler rör sig ifrån tätorten för 
sina inköp. Varför beviljar då kommuner att externa 
handelscentra byggs?  

Vi har förstått att exploatörer vilka är intresserade av att bygga externa handelscentra kan sätta en 
kommun i en sorts utpressningssituation. Om en kommun säger nej kan exploatören gå till grann-
kommunen istället. Vilken sida om kommungränsen handelscentrat hamnar spelar ingen roll för 
exploatören men för kommunen betyder det arbetstillfällen och skatteintäkter som annars skulle gå 
till grannkommunen (Boverket, 2010b). Det resulterar i ett konkurrensförhållande kommunerna 
emellan som egentligen inte gagnar någon av dem. Däremot gagnas exploatören. 

Frågan är vem som betalar priset för dessa externa handelscentra? Istället för att handeln stannar 
inom stadskärnan där det ofta finns goda kommunikationer tvingas konsumenterna att resa, vilket 
kräver transporter. Efterfrågan i stadskärnan minskar och affärer kan tvingas slå igen eller kraftigt 
höja priserna. Det skapar en ond cirkel då ännu färre vill handla i stadskärnan om utbudet av affärer 
minskar och priserna höjs. Istället för att medborgarna går eller cyklar till affärer används bilen. 
Konsekvensen blir ökad bränsleförbrukning och ökad belastning av vägnätet. Både 

© www.openstreetmap.org 
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“Tittar du på både regionala strategier och 
utvecklingsplaner och ... kommunernas 
utvecklingsplan så pratar man om hållbar 
utveckling och hållbar tillväxt men många gånger 
landar det i de konkreta åtgärderna som är lätta 
att ta på. Man initierar någon utbildning eller 
man främjar miljöteknikföretag eller någonting 
så man gör det man kan.” [15] 
“Staten och kapitalet. Den tycker jag är klockren! 
Om man kan få staten och kapitalet att sitta i 
samma båt och ro så att svetten lackar, då är det 
ett lyckat projekt” [4] 

bränsleförbrukning och slitage av vägnätet landar på konsumenten, via bränsle till bilen och 
kommunalskatt. Ökade transporter leder dessutom till ökad miljöpåverkan, som sällan kompenseras. 
Ett effektivare transportsystem är dessutom en av nycklarna för energi och klimatpolitiken. Frågan är 
om det samhällsekonomiskt är lönsamt att tillåta externa handelsplatser? 

VEM BESTÄMMER VAD SOM ÄR LYCKAT? 

Det är intressant att studera hur samhällsplanering är tänkt att 
utföras. Oavsett nivå (nationellt, regionalt, kommunalt, eller 
enskilda projekt) formuleras ofta en vision som omsätts i mål. 
Sedan formuleras strategier för att nå målen. Dessa strategier 
skall sedan konkretiseras i handling. Detta kan avspegla de olika 
planerna som regleras i PBL. Regionplan och översiktsplan 
fungerar som strategiska dokument som inte är juridiskt 
bindande. Här samlas företrädare för olika särintressen och 
diskuterar samhällsplanering i ett längre tidsperspektiv. Även 
om själva dokumentet ofta är fyllt av modeord och visioner är 
arbetsprocessen med översiktsplanen viktig för att få till 
samverkan. Dokumentet i sig är inte det viktiga, det är 
processen som leder fram till dokumentet. Detaljplanen kan 
motsvara strategin och byggfasen är konkretiseringen av en 
strategi.  

En intressant fråga är vem som följer hela processen från regionplan och översiktsplan till 
tillämpning/genomförande. Vi diskuterade tidigare problemet med ansvar i användningsfasen för 
t.ex. en byggnad. När fler aktörer deltar genom processen blir det svårare att följa beslutsvägen och 
klarlägga ansvarsfördelningen. 

En fråga vi snuddat vid tidigare är hur visioner och mål följs upp och utvärderas. Hur mäts resultatet 
och vem har ansvar för uppföljningen - vad är ett lyckat resultat? Vi kan tänka oss att ett lyckat 
resultat skulle kunna definieras som ett resultat som uppfyller de mål och visioner som satts upp. För 
att jämföra resultatet mot målen och visionerna och därigenom bestämma om det man utfört är 
lyckat eller ej behövs systematisk utvärdering. Mål kan i bästa fall vara mätbara men visioner är ofta 
mer abstrakta och svårtmätta. Det är vanligt att inte planera för en utvärdering av målen när de sätts 
upp vilket leder till svårigheter när målen väl skall mätas. Vi har identifierat fyra orsaker som kan göra 
att det blir svårt att veta huruvida ett projekt är lyckat: 

- Att visioner och mål för projektet inte är formulerade enligt standardiserade verktyg, t.ex. 
S.M.A.R.T11. 

- Att arbetet inte sker i en standardiserad process utan i informella processer utan formell 
dokumentation vilket minskar transparensen. Om plan- och planeringsprocessen varierar 
från projekt till projekt blir tillvägagångssättet otydligt.  

- Att empirisk kunskap till stor del används för att göra konsekvensbeskrivningar och genom 
det utelämna standardiserade kvalitativa och kvantitativa metoder.  

                                                            
11 S.M.A.R.T. är ett verktyg för att formulera mål som är Specific, Measuralbe, Achievable, Realistic och Time-
bound (Specifika, Mätbara, Uppnåeliga, Realistiska och Tidssatta). 
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”Det finns ingen systematisering av 
[uppföljningen]. Det finns inga rutiner för 
[uppföljningen] att tala om. Det är upp till den 
enskilda tjänstemannen.” [22] 

“Vi har pratat om att titta på fler planer - hur 
blev det sen? Och det har vi inte gjort. Hur gör vi 
det? Och [hur] får vi pengar? Och vem gör det? 
/.../ Det skulle vara spännande att se hur det 
verkligen blir. Samtidigt är det så här att när man 
mäter buller, det är lite knepigare, när man 
beräknar [bullernivån] blir det ofta mera rätt [än 
när man mäter]. Det kan bli en väldigt konstig 
dag om man går ut och mäter. Just den dagen var 
det och det.” [14] 

”…man hjälper någon att sätta någon sorts krav 
på området för att nå en vision man har för hela 
området. Och sen ska någon följa upp den 
visionen eller de målen man satt. Någon... 
*skratt*. Man kan säga att Hammarby Sjöstad är 
ett bra exempel. /.../ Där sprang man iväg och 
hade väldigt höga ambitioner och mål som 
kanske inte exploatörerna var riktigt med på. 
Man hade kanske inte så tydliga krav på vad som 
skulle vara mätbart … och sedan i efterhand hade 
man nästan svårt att hitta målen när man skulle 
utvärdera. Resultatet blev ganska mediokert får 
vi lov att säga, vad det gäller energi-
[förbrukningen] i Hammarby Sjöstad.” [18] 

- Att det saknas en standardiserad och systematisk uppföljning anpassad att utvärdera de mål 
som satts upp. 

Hammarby Sjöstad i Stockholm nämns ofta som ett lyckat samhällsplaneringsprojekt – där finns 
hållbara lösningar som tillgodoser sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Pandis & Brandt 
(2009) betonar i en utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering (beställd av Stockholm Stads 
stadsledningskontor) vikten av de ambitiösa visioner och mål som sattes upp för stadsdelen. 
Integrationen av miljöfrågor i planeringen var centralt för att projektet skulle präglas av ett 
systemperspektiv.  

Pandis & Brandt (2009) visar även på avsaknaden av systematisk 
uppföljning. Det finns inga data för att utvärdera miljö- eller 
energifrågor. Hur vet vi då att Hammarby Sjöstad var ett så 
lyckat projekt som det ofta beskrivs vara? Det resultat som 
uppvisas är de siffror som det projekterades för. Det fanns t.ex. 
krav på en energianvändning på 60 kWh per kvadratmeter 
(vilket 2007 reviderades till 80-100 kWh per kvadratmeter). Det 
är projekteringsdata som sedan spridits och marknadsförts utan 
att någon har utvärderad vad den faktiska energianvändningen 
är per kvadratmeter. Pandis & Brandt visar att energi-
användningen skiljer sig avsevärt från de uppsatta målen. Den 
genomsnittliga energianvändningen ligger på mellan 142 och 
165 kWh per kvadratmeter. Vi ställer oss starkt frågande till 
denna brist på systematisk uppföljning och undrar om andra 
samhällsplaneringsprojekt ger liknande resultat. 

Ur andra aspekter verkar Hammarby Sjöstad ha varit ett lyckat projekt i det avseende att system-
perspektivet var bredare än vid något annat svenskt samhällsplaneringsprojekt under samma tid. 
Kretsloppstänkande och systemsyn har präglat projektet vilket lett till att stadsdelen fått en tydlig 
miljöprofil.  

Hur ser uppföljningen ut i svensk samhällsplanering? Under 
intervjustudien fick vi bilden av att det idag saknas 
systematiserad uppföljning på alla plan inom svensk samhälls-
planering. Vi har uppfattat att det kostar för mycket. Vår 
slutsats blir att svensk samhällsplanering, i avsaknad av 
systematiserad uppföljning, till stor del är erfarenhetsbaserad. I 
projekt efter projekt sätts visioner och mål upp men ingen 
utvärderar om de uppfylls. I kombination med visioner om 
hållbarhet och andra modeord blir det ännu svårare - hur 
bedöms det om modeorden uppfyllts? Det kan dock vara svårt 
att veta när det är rimligt att utvärdera ett projekt. Om en 
byggnad skall stå i 100 år, när är det rimligt att utvärdera 
resultatet? Här finns en stark koppling till att använda precisa 
och tidssatta mål för att få klara direktiv för utvärderingen.  

Vi har fått uppfattningen att det är upp till den enskilda 
planeraren att följa upp sina projekt utanför ordinarie arbetstid. 
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I kommunala organisationer kan det tänkas att någon slags ”naturlig uppföljning” sker eftersom 
planerarna ofta bor i staden och kan iaktta de lösningar som finns. Däremot kan konsulter arbeta i 
flera parallella projekt i olika kommuner. När projektet är avslutat finns inga direktiv om att åka 
tillbaka till kommunen för att utvärdera resultatet - det får konsulterna sällan ersättning för. Det 
verkar som att varken beställare eller kund prioriterar utvärdering, vilket sannolikt drabbar hela 
systemet. Ingen verkar ha ansvaret för att utvärderingen, kanske beroende på de långa kedjor som 
finns mellan visioner och utförande. 

Kanske är detta en stor anledning till att samhällsplanering förblir erfarenhetsbaserad. Kanske finns 
en risk att det byggs upp en känsla av att man tror att man lär sig vad som händer av en viss lösning 
när det i verkligheten händer något helt annat. En systematisk uppföljning skulle kunna leda till 
större kunskap kring hur samhällsplaneringsprojekt faller ut. Utvärdering och uppföljning är centralt 
för att kompetensutveckla och fortbilda personer som arbetar med samhällsplanering!   

SAMMANFATTNING 

I Sverige sker samhällsplanering utifrån ett antal grundvärderingar. Det lokala självstyret är starkt, 
främst kopplat till det kommunala planmonopolet. Det uppstår problem när visioner skall omsättas i 
konkreta åtgärder, dvs. när övergripande planering skall omsättas till ett konkret projekt. Översikts-
planer skall omsättas till fördjupade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner och olika bygg-
projekt. Ingen verkar följa hela processen från de övergripande visionerna och målen till genom-
förande och förvaltning. Samma problem verkar existera när nationella infrastrukturprojekt skall 
behandlas i regional planering och sedan föras över till den kommunala översiktsplanen. Beror det på 
att många kommuner inte arbetar aktivt med sin översiktsplan? 

När mål och visioner sätts upp saknas verktyg för att följa upp dessa vilket leder till att svensk 
samhällsplanering saknar systematiserad uppföljning. Konsekvensen blir en erfarenhetsbaserad 
bransch utan standardiserade förfaranden. Tillsammans bidrar de uppsatta målen, frånvaron av 
beräknade resultat och systematisk uppföljning till att samhällsplaneringen blir otydlig och 
erfarenhetsbaserad. Vi ställer oss starkt frågande till hur det går att uttala sig om huruvida ett projekt 
är lyckat eller ej när resultatet inte jämförts med de mål som ställts upp. Vi frågar oss också hur det 
är tänkt att de som arbetar inom samhällsplanering skall kunna utveckla sitt arbetssätt när de inte 
ges möjlighet att systematiskt utvärdera sitt arbete. Slutsatsen blir att samhällsplanering saknar 
standardiserade verktyg, metoder och processer samt någon form av systematiserad uppföljning. 
Detta gör det oerhört svårt att avgöra vad som är ett lyckat projekt och vidare blir konsekvensen att 
samhällsplanering är en erfarenhetsbaserad, ohistorisk bransch.  
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6. SLUTSATSER 
I det här kapitlet skall vi redogöra för de slutsatser vi dragit kring hur och varför samhällsplanering 
praktiseras som det gör i Sverige. Dessa slutsatser skall även ses som svaret på vår fjärde fråge-
ställning, Vilka förutsättningar finns för att ett systemperspektiv i större utsträckning ska kunna 
praktiseras inom samhällsplanering? 

SYSTEMPERSPEKTIVET ÄR ALLTFÖR BEGRÄNSAT 

Genom examensarbetet har vi inte funnit någon källa som beskriver samhällsplanering som ett 
system. Ingen verkar veta var systemgränsen går, vilka de ingående elementen är, hur de olika 
elementen påverkar varandra eller vad deras egen roll i systemet är. Vi har förstått att samhälls-
planering är ett oerhört komplext system. Systemet är i ständig förändring och de som arbetar inom 
systemet praktiserar ett alltför begränsat systemperspektiv.  

För att samhällsplanering skall kunna utvecklas ser vi behovet av att flera aktörer breddar sina 
respektive systemperspektiv. För att så skall kunna ske krävs intresse och vilja från de som arbetar 
inom samhällsplanering att förstå vilka effekter deras arbete har på systemet och hur andra delar av 
systemet påverkar dem. Det räcker inte med att en enskild aktör breddar sitt systemperspektiv – det 
krävs ett skifte genom hela systemet. Vi tror att ett utökat systemperspektiv är den enskilt viktigaste 
faktorn för att lyckas nå de nationella miljö- och hållbarhetsmål vi har i Sverige. 

DET BEHÖVS NYA METODER OCH VERKTYG FÖR FORSKNING OM 
SAMHÄLLSPLANERING 

Systemperspektivet brister även inom dagens forskning. De akademiska institutionerna är alltför 
sektoriserade för att på ett rimligt sätt kunna angripa ett system som samhällsplanering. Vi behöver 
nya metoder för att få naturvetenskap och samhällsvetenskap att samverka och erbjuda förklarings-
modeller för systemet. Samhällsplanering är varken ett naturvetenskapligt eller samhälls-
vetenskapligt system – det behövs nya metoder för forskning kring samhällsplanering ur ett system-
perspektiv. Det räcker heller inte med en metod. Forskningen behöver ske på en mer övergripande 
nivå där inte bara forskare är involverade. Det behövs fler aktörer för att reda ut vad samhälls-
planering egentligen är. Tillsammans kan aktörerna reda ut hur systemet samhällsplanering är 
beskaffat – var systemgränsen går, vilka de ingående element är och hur de ingående elementen 
påverkar varandra.  

På grund av vårt sektoriserade samhälle ser vi initialt behovet av att använda flera olika metoder som 
belyser samhällsplanering utifrån olika perspektiv. Vi behöver presentera samma sak på flera olika 
sätt för att nå alla olika aktörer på ett sätt som de förstår. Sedan kan vi anstränga oss för att 
sammanföra de perspektiv och språk som idag skiljer dessa aktörer åt. 

DET FUNGERAR INTE SOM DET ÄR TÄNKT I PBL 

Samverkan har lyfts fram som en lösning för att komma åt problemen med bristande system-
perspektiv och sektorisering. Det saknas forum för samverkan i den formella planprocessen. 
Samtidigt anses den formella planprocessen som ineffektiv. Detta är två orsaker till att planeringen 
förskjutits från den formella planprocessen till föregående informella processer. Detta får 
konsekvenser för tydligheten, transparensen och effektiviteten inom samhällsplanering. 
Samhällsplaneringen glider iväg från det som den är tänkt att leva upp till. Samhällsplaneringen 
praktiseras inte som det är tänkt i PBL.  
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DET ÄR SVÅRT ATT BEDÖMA VAD SOM ÄR LYCKAT 

Det är mycket svårt att bedöma vad som är ett lyckat projekt eller vad som är en bra planerings-
process inom samhällsplanering. Det enda som verkar vara gemensamt är att allting är olika. Vi har 
identifierat fyra orsaker till att det blir svårt att veta om ett projekt är lyckat och skapar känslan av att 
allt är olika: 

- Planeringsprocesserna ser olika ut i olika organisationer.  
- De mål och visioner som sätts upp använder konsekvent modeord, som t.ex. hållbar 

utveckling och tillväxt, vilka omtolkas i olika led av planeringen – innebörden är olika.  
- Det finns inga standardiserade verktyg för utvärderingar och konsekvensbedömningar inom 

planeringen och ibland används inga alls.  
- Det saknas systematisk uppföljning rakt igenom systemet. 

För att öka tydligheten, objektiviteten och rationaliteten inom samhällsplanering behöver vi nya och 
standardiserade processer, tydliga och mätbara mål, bättre verktyg för prognostisering av effekter 
samt systematiserad uppföljning.  

SAMHÄLLSPLANERING ÄR EN OHISTORISK BRANSCH 

På grund av ovanstående slutsats blir samhällsplanering en erfarenhetsbaserad bransch som är svår 
att förstå för utomstående. Eftersom samhällsplanering är nära kopplad till demokrati och med-
borgare är denna otydlighet olämplig. Mer kunskap om effekter av olika planeringslösningar och en 
systematiserad utvärdering skulle höja planeringskompetensen och ge bättre resultat. Det behövs 
verktyg för att kunna identifiera och få kunskap från både lyckade och misslyckade lösningar. 

SAMHÄLLSPLANERING ÄR INTE ETT OBJEKTIVT SYSTEM 

Samhällsplanering är ett system som är starkt kopplat till den politiska världen. Eftersom politiker är 
de som fördelar resurser till t.ex. kommunala förvaltningar och forskning kan det vara svårt för 
tjänstemän och forskare att uttrycka sig politiskt. De riskerar att bli förfördelade av politiker som inte 
delar deras ideologiska värdegrund. Vi ställer oss frågande till hur professionella aktörer inom 
samhällsplanering kan förväntas vara opolitiska i ett system präglat av politisk ideologi. Vi 
ifrågasätter också den ”objektivitet” som idag existerar inom systemet.  

MARKNADSORIENTERAD PLANERING LEDER TILL EN ”ICKE-PLANERING” 

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

Internationella studier såväl som studier från Boverket visar på att en samhällsplanering styrd av den 
privata marknaden motverkar både ”goda sociala levnadsförhållanden” och ”en god långsiktig hållbar 
livsmiljö” enligt de mål som finns för God Bebyggd Miljö och de nationella miljömålen. Det har även 
påvisats att en mer marknadsorienterad planering leder till kortsiktiga lösningar vilket är i direkt 
konflikt med planering ”för kommande generationer”. En marknadsorienterad planering kan 
möjligtvis styrka avsikten att ”beakta den enskilda människans frihet”.  
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Vi upplever, främst genom intervjustudien, att de som arbetar inom, forskar kring eller utreder 
samhällsplanering generellt inte förespråkar utförsäljningar och avregleringar av offentligt styrda 
verksamheter kopplade till reglering av mark- och vattenanvändning.   
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7. EN ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR SAMHÄLLSPLANERING 
Vi är tillbaka i Kiruna. I sex månader har vi försökt förstå de mekanismer som ligger bakom 
busslinjekartan. Det här examensarbetet har utan tvekan gett oss större inblick i varför den ser ut 
som den gör. På något vis känns det mer logiskt än någonsin att den där busslinjen snirklar sig fram 
så som den gör. Busslinjekartan utgör egentligen den perfekta bilden av ett system påverkat av en 
blandning av de dimensioner vi identifierat. Vi hade kanske tur när vi valde kollektivtrafiken i Kiruna, 
den var antagligen en perfekt inkörsport till samhällsplanering - hela systemet i miniformat. 

Linjekartan är subjektiv eftersom den baserats på en trettioårig erfarenhetsbaserad planering utan 
utvärdering. Den är formad av en tradition att inte samverka och en tydlig sektorisering har gjort att 
åsikter om hur den skall förändras inte uppmärksammats. Den är resultatet av en politik som inte är 
intresserad av kollektivtrafik och en kommunal organisation dränerad på resurser och kompetens.   

Busslinjen är otydlig i sitt utförande, det är fullkomligt omöjligt att förstå hur bussen går genom att 
titta på kartan. Själva planeringsprocessen är lika otydlig, det var svårt att förstå varför besluten blev 
som de blev. Det finns en tydlig blandning av personliga och professionella åsikter. Och vems ansvar 
är det att linjen ser ut som den gör? En politisk ovilja, argument som inte räckte till hos planerarna, 
medborgare som inte hade möjlighet till insyn eller LKAB som inte engagerade sig i frågan?  

Hur pass irrationell linjen är kan vara svårt att uttala sig om, det beror nog på vem som tillfrågas. När 
vi frågade representanter för bussbolaget blev det diplomatiska svaret att det fanns utrymme för 
förbättringar. För någon som inte är intresserad av kollektivtrafik eller planering kan det verka 
rationellt att inte lägga resurser på att förbättra kollektivtrafiken. För någon som är intresserad av att 
se om lokala lösningar är rätt strategi för att uppnå nationella mål framstår det som rationellt att 
utvärdera varför kartan ser ut som den gör. 

Ironiskt nog påminner förmodligen vår egen resa genom det här examensarbetet om busslinjekartan. 
Det har varit svårt att säga var vi började och var vi slutade. Vi har åkt i cirklar och hamnat i åter-
vändsgränder. Hela tiden har vår resa präglats av otydlighet och en svårighet att säga vart vi varit på 
väg.  

7.1. Avslutande reflektioner 
Vi har under examensarbetet haft möjligheten att närvara vid Delegationen för hållbara städers 
erfarenhetsseminarium, forskningsprojektet Staden i Fokus slutseminarium, ett slutseminarium för 
en processledarutbildning på Sweco samt en workshop för forskningsklustret Design och teknik för 
hållbar byggd miljö på KTH.  

Under framförallt seminarierna för Delegationen för hållbara städer och Staden i Fokus har vi gått 
igenom en tankeprocess. Den börjar med en förvåning av att samma problem hela tiden återkommer 
och ingen verkar ha en lösning. Sedan följer ett stadium av arrogans och självuppfyllande där vi anser 
att det här examensarbetet kan lägga grunden för att på riktigt ta tag i frågorna kring helhetssyn och 
systemtänkande. Sedan följer en irritation över att andra inte har kommit längre. Den samlade 
erfarenheten och kompetensen på dessa seminarier verkar inte kommit längre än vad vi gjort på 6 
månader. Slutligen konstaterar vi att vår ålder och brist på erfarenhet sannolikt gör att vi över-
reagerar samt att vi antagligen inte har tillräcklig pondus i debatten för att bli hörda. Vi vill fram 
mycket fortare än vad systemet tillåter. Legitimitet och status måste byggas upp innan någon lyssnar. 
Vi vill vara tydliga med att vi själva inte sitter på någon lösning men vi inser vikten av att det här 
ämnet tas upp i debatten och tillåts ta plats. 
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Vårt examensarbete är långt ifrån tillräckligt för att belysa hela systemet samhällsplanering. Det 
skulle behövas flera personer som tillsammans under en längre tidsperiod försöker belysa systemet 
samhällsplanering i sin helhet. Med personer från olika bakgrunder, personliga egenskaper, 
professionella åsikter och ideologiska ståndpunkter kan kanske systemet samhällsplanering belysas 
på ett sätt som både systemet och vi medborgare förtjänar. Som vi sagt är samhällsplanering en 
blandning av alla tillgängliga system. Var finns representanter för dessa system i dagens samhälls-
planering? Var är beteendevetarna, statsvetarna, ekonomerna, filosoferna, militärerna, juristerna, 
humanisterna m.m.? Vi hoppas naturligtvis att våra resultat och vår arbetsprocess kan fungera som 
inspiration till ett större projekt. 

I ett projekt menat att belysa samhällsplanering som ett system vill vi återigen poängtera vikten av 
att försöka presentera resultatet på ett så differentierat sätt som möjligt. Olika individer i olika delar 
av systemet förstår systemet på olika sätt. Hur resultatet presenteras är centralt och vi tror inte det 
finns ett sätt att presentera det på som kommer vara gångbart för alla. En ökad användning av 
visualiseringar kan vara ett ytterst viktigt redskap för att initiera diskussionen. Vår nuvarande 
sektorisering måste brytas för att försöka skapa bättre system.   

Under examensarbetet, framförallt genom intervjustudien, har vi fått höra att de frågor vi försöker 
besvara är otroligt omfattande och det vi vill åstadkomma kanske är ett alltför ambitiöst projekt för 
att vara ett examensarbete. Denna skepsis till att angripa systemet kan säkert vara en förklaring till 
varför ingen tagit ledartröjan och börjat arbeta med det här.  

Vi har upplevt arbetet som mycket omfattande och vår ovilja att avgränsa oss har antagligen lett till 
den förvirring som uppstått vid olika tidpunkter i arbetet. Vi har hela tiden haft svårt att precisera 
vad det är vi egentligen arbetat med på samma sätt som vi haft svårt att definiera vad dimensionerna 
egentligen är.  När vi började gräva djupare i ämnet samhällsplanering såg vi kopplingar till alla 
möjliga frågor och att bestämma vad som var relevant för arbetet och vad som inte var relevant har 
varit otroligt svårt. Det är även det som har gjort detta arbete otroligt roligt och intressant. Vi har fått 
insikt i många fler frågor än vad vi från början trodde vi skulle få.  
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7.2. Förutsättningar för samhällsplanering genom SWOT-analys 
I examensarbetet har vi valt att främst belysa de problem och brister vilka samhällsplanering står 
inför. Vi vill påpeka att vi inte tycker att allting är dåligt. Svensk samhällsplanering fungerar, ur många 
perspektiv, sannolikt mycket bra internationellt sett.  

Vi vill ge en mer nyanserad bild av svensk samhällsplanering. Vi har därför gjort en förenklad variant 
av en SWOT-analys, se Figur 19. Vi vill försöka identifiera de styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
som utgör förutsättningarna för att i större utsträckning praktisera ett systemperspektiv. Vi gör inga 
anspråk på att vi lyckats inkludera alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är vår samlade 
bild av vilka förutsättningar som finns för att praktisera ett bredare systemperspektiv inom 
samhällsplanering.  

En del av det som ingår i SWOT-analysen diskuteras i examensarbetet medan andra saker är 
baserade på andra upplevelser eller egna reflektioner. Vi väljer därför att markera de aspekter som 
inte diskuteras i examensarbetet med en asterisk.  

 

 

Styrkor 
- Stor kompetens inom enskilda 

professioner 
- Flexibelt system 
- Gott anseende internationellt 
- Stark miljölagstiftning* 
- Syftet med PBL 

Svagheter 
- Begränsat systemperspektiv 
- Sektoriserat 
- Avsaknad av standardiserade verktyg 

och processer 
- Brist på uppföljning 
- Glapp mellan praktik, juridik och 

forskning 
- Otydliga mål och visioner 
- Brist på ödmjukhet professioner 

emellan* 
- Generellt dålig förståelse för PBL* 

Möjligheter 
- Medvetenhet om att det finns 

problem 
- Ambitiösa mål och visioner 
- Eldsjälar kan förändra* 
- Billigare teknik* 
- Goda ekonomiska förutsättningar* 
 

 

Hot
- Systemets komplexitet och dess 

ständiga förändring 
- Erfarenhetsbaserad bransch 
- Initiativförskjutning till marknaden 
- Tabun (ideologier, person/profession) 
- Politiska agendor 
- Svårt att få pengar till tvärsektoriell 

forskning 
- Målen för en ”god bebyggd miljö” 

uppfylls sannolikt inte 
Figur 19: SWOT-analys av samhällsplanering. 
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7.3. Erfarenheter från examensarbetet vad gäller handledning  
Vår projektgrupp har bestått av fem personer med olika bakgrunder. En av våra handledare på KTH 
har en naturvetenskaplig bakgrund medan den andra har en samhällsvetenskaplig bakgrund. 
Samtidigt är vår handledare på Sweco mer praktiskt lagd. Detta har satt sina spår i arbetet. Sannolikt 
hade ingen av oss ensam kunnat skriva det här arbetet. Vi har agerat i en process mycket liknande 
den som eftersträvas genom den kommunikativa planeringen. Olika perspektiv och viljor har kämpat 
om rätten att formulera behov och problem. Vi upplever att samtalen inom gruppen varit befriade 
från dolda agendor och maktutövning vilket lett till ett samtalsklimat där kommunikativ rationalitet 
uppstått.  

Däremot går det att diskutera ifall vi uppnådde konsensus i diskussionerna inom projektgruppen. Vid 
vissa tillfällen accepterade helt enkelt våra handledare att vi hade ett annat perspektiv. Detta 
betyder inte att våra handledare alltid tyckt att vårt perspektiv varit det mest lämpliga. Vår process 
har antagligen mer kommit att bli en kompromiss – alla har vi varit tvungna att göra eftergifter för att 
få ihop det här examensarbetet.  

Vi kan även i vår egen process påtala vikten av att få in fler perspektiv i en dialog för att lyckas nå bra 
resultat. Samtidigt har dessa olika perspektiv ibland varit problematiska för oss. När tre handledare 
har tre olika åsikter – pratar tre olika språk - som var för sig är rationellt grundade utifrån det 
perspektiv de företräder är det svårt att veta vilket som skall prioriteras. Vår lösning var egentligen 
relativt enkel - istället för att endast skriva utifrån vad vi tyckte var viktigt försökte vi infoga våra 
handledares synpunkter. Vi försökte länka samman vårt eget med de tre handledarnas perspektiv 
vilket medförde att rapporten blev betydligt längre än vi från början tänkt.  

7.4. Förslag till vidare forskning 
Under examensarbetet har vi stött på flera områden där vi ser nödvändigheten av ytterligare 
forskning. Vi skall kort beskriva några av dessa. 

- Har förskjutningen från formell till informell process verkligen effektiviserat planeringen? Att 
undersöka genomsnittstiden för projekt som genomförs inom ramarna för den formella 
planprocessen och projekt som använder en föregående informell planeringsprocess för att 
effektivisera den formella planprocessen.  

- Hur vanligt är det att en kommun äger mark i en annan kommun? Och vad har det för 
konsekvenser?  För de som arbetar inom samhällsplanering är det uppenbarligen inte konstigt att 
Stockholm stad t.ex. äger mark i Botkyrka kommun – så har det varit länge. Vi ställer oss frågande 
till en sådan modell. Om en exploatör vill bygga något i Botkyrka kommun, är det då rimligt att de 
ska köpa marken av Stockholm stad? Och vad ställer Stockholm stad för krav på ett projekt i 
Botkyrka kommun? 

- Hur mycket betalar kommuner i ränta till privata banker idag? Vi har förstått att det är vanligt att 
kommuner lånar stora belopp för samhällsplaneringsprojekt av privata banker pga. att 
kommunerna själva inte har tillräckliga finansiella resurser. Hur mycket ränta betalar Sveriges 
kommuner varje år till privata banker? Finns det andra modeller för att finansiera kommunala 
samhällsplaneringsprojekt? 

- Varför byggs egentligen externa handelscentra? Vi beskrev i Kapitel 5.4. en del av problematiken 
kring externa handelscentra och vår upplevelse att i princip alla i vår intervjustudie ansåg externa 
handelscentra som dåligt ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Varför byggs då dessa 
handelscentra? Vem gagnas? Och vem tar besluten att låta dessa handelscentra byggas? 
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- Var står de som arbetar inom samhällsplanering ideologiskt? Ett tabubelagt område inom 
samhällsplanering är att diskutera de professionellas politiska åsikter. Men vad tycker egentligen 
de som skall vara experter? Och är det lämpligt att dessa experter skall vara opolitiska i en 
bransch starkt präglad av den politiska majoriteten? 

- Vad kostar ett genomsnittligt detaljplaneärende? Hur skiljer det sig mellan kommuner? Och hur 
skiljer det sig om planering sköts inom kommunen eller läggs ut på konsult? Konsultrollen blir allt 
viktigare genom dräneringen av kommunens planerarkompetens. Vad ger det här för effekter 
både för planeringsprojekten och samhällsekonomiskt? Hur mycket kompetens bör kommuner 
hyra in och hur mycket bör de ha inom sin egen organisation? 

- Hur vanligt är det att kommunala tjänstemän även sitter i beslutande nämnder? Alla har möjlighet 
att kandidera för olika politiska poster i det svenska demokratiska systemet. Händer det att de 
tjänstemän som skall planera även sitter i den nämnd vilken de svarar mot som tjänsteman? Om 
svaret är ja, hur lämpligt är det? 

- Vilka effekter har den kommunikativa planeringen på maktstrukturer? Den kommunikativa 
förhandlingsplaneringen framhålls idag som ett sätt att komma till rätta med sektoriseringen inom 
samhällsplanering. Men vad är konsekvensen av detta? Förskjutningen av formella processer till 
informella kan leda till oväntade maktkluster och en cementering av de maktstrukturer vi har 
idag, vilket är precis motsatsen till vad som behövs för kommunikativ rationalitet.  

- Hur förändras bilden av vilka värden i PBL som är viktigare än andra över tid? PBL beskriver ett 
antal värden vilka vi skall planera efter – aspekter som skall tas i åtanke. Men hur viktas dessa 
aspekter över tid? Ett exempel är att undersöka hur t.ex. ”planera för krigsföring” realiseras i 
dagens samhällsplanering? 

- Hur har avregleringen av byggmarknaden och ett mer marknadsorienterat förhållningssätt 
påverkat möjligheterna att lyckas med det som PBL är tänkt att utföra? Har det skifte som skett 
inom samhällsplanering från offentlig till privat finansiering inverkat på t.ex. möjligheten till 
rättvisa och goda levnadsförhållanden? Vad är det som förändras av ett större inflytande från den 
privata marknaden? En samhällsekonomisk konsekvensanalys av detta med fokus på de 
kärnvärden som PBL innehåller vore nyttig för att förstå de mekanismer som verkar. 
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BILAGA 2. INTERVJUMATERIAL 

KONTROLL (FRÅGOR FÖR ATT UPPFYLLA SYFTE) 

Syn på samhällsplanering 
1. Vad är ett samhälle för dem? 
2. Hur är samhällsplanering definierat? 
3. I vilken mån tänker de i system? Vilka system? 
4. Vad är det som driver förändring i ett samhälle? 

Yrkesroll 
5. Hur ser personer från olika professioner eller verksamhetsområden på sin yrkesroll i 

förhållande till samhällsplanering? 
6. Planerar de med hänsyn till sin egen roll i samhället eller efter dem som de planerar för?  
7. Hur kopplar de sin yrkesroll till de effekter som uppstår av deras arbete? 

Arbetssätt 
8. Hur ser deras arbetssätt ut?  
9. Var i den “övergripande” planeringsprocessen kommer de in? 
10. Vilka begränsningar finns i arbetet? Funktionalitet, ekonomi, miljö m.m.? 

Kommunikation / Interaktion 
11. Vilka samarbetar / interagerar de med i arbetet? 
12. Vilka effekter uppstår av deras arbete? 

INFO INNAN INTERVJUN (SYFTE, ETISKA ASPEKTER M.M) 

- Innan vi börjar intervjun vill vi berätta om syftet med vårt examensarbete och med intervjun. 
Vi vill redan nu uppmärksamma dig om alternativet att vara anonym då vi kommer att 
använda dina åsikter som källmaterial i examensarbetet. Vi undrar ifall du godkänner att vi 
spelar in intervjun? Detta ljudmaterial kommer inte att vara tillgängligt för någon annan än 
oss två. 

- Syftet med examensarbetet är att undersöka förutsättningarna att arbeta med 
samhällsplanering på ett mer övergripande vis. Detta ska vi undersöka genom att bedriva ett 
flertal intervjuer med personer från olika grupper. 

- Rent praktiskt så kommer vi att ställa ett par frågor som vi samtalar kring. Vi har reserverat 
de sista tio minuterna till att försöka sammanfatta och ge dig möjligheten att verifiera det du 
sagt under intervjun för att säkerställa att vi uppfattat dina åsikter korrekt. Vi kommer även 
att ge dig möjligheten att verifiera dina uppgifter ytterligare en gång innan vi publicerar 
slutrapporten. 

- Innan vi börjar, har du några frågor? 
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INTERVJUMALL 

Inledande frågor 
• I vilket sammanhang bestämde du dig för att arbeta på ...? 

o Kan du berätta om hur det kommer sig att du arbetar på ...? 
o Kommer du ihåg när du bestämde dig för att arbeta på ...? 
o I vilket sammanhang började du arbeta på ...? 

• Kan du berätta om hur du arbetar med samhällsplanering? 
o Hur ser ditt dagliga arbete ut? 

• På vilket sätt tror du att ditt arbete påverkar samhällsplanering i 
stort? 

o Kan du se några effekter som ditt arbete har på 
samhällsplanering i stort? 

• På vilket sätt känner du att ditt arbete får genomslag / hörsammas? 
o Vilka begränsningar ser du i ditt arbete? 
o Ser du några begränsningar i ditt arbete? 

• Vilka är de viktigaste aspekterna av ditt arbete? 

Uppföljande frågor 
• Notera viktiga ord och ställ korta frågor 
• Verifiering på det direkta samtalet. “Så du tycker att...?” 

Sonderande / specificerande frågor 
• Sonderande - Säg inte vad du vill att han/hon ska beskriva. Använd 

istället den/det(detta. T.ex. “Kan du berätta mer om detta?” 
• Specificerande - Ställ lite mer krävande frågor som riktar sig mot 

honom/henne. T.ex. “Vad gjorde du då?”, “Hur kände du då?” 

Direkta / Indirekta frågor 
• Direkta - För att få svar på saker som saknas.  
• Indirekta - Fråga hur andra skulle gjort eller hur han/hon tror att 

andra tänker. 

Tolkande frågor 
• Klargörande - Verifiering av tidigare delar av intervjun. T.ex. “Är det 

så att...?” “Menar du att? 
• Spekulativa frågor - Öppna för reflektion. T.ex. “Kan du se något 

samband med...?” 

Ord
System
Hållbar

Yrkesroll
Övergripande

Samhälle
Drivkraft

Förändring
Effekter

Beslut
Interaktion
Samarbete
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MALL FÖR VERIFIERINGSBREV 

Verifiering av intervju 
Intervjuperson:  
Intervjuare: Johan Dahlberg & Johan Högström 
Tid:  
Plats:  
Innan du läser: 

Vi hoppas naturligtvis att vi lyckats med att fånga upp det du sagt under intervjun på ett så 
korrekt sätt som möjligt. Just för att undvika att någonting har blivit fel så ber vi dig 
återkomma till oss ifall du känner att vi missuppfattat någonting du sagt eller att vår 
återgivning på något annat sätt inte avspeglar hur du ser på det som vi har frågat om.  

Vi ser gärna också att du svarar på några frågor kring själva intervjun, se nedan. Maila helst 
kommentarer på återgivningen och svaren på frågorna till jdahl@kth.se eller 
johan.dahlberg@gmail.com 

Slutligen vill vi tacka för att du tog dig tid med den här intervjun. Den har betytt mycket för 
vårt arbete och kommer att bli än viktigare under hösten. Vi hoppas naturligtvis att du är 
intresserad av den slutgiltiga rapporten som kommer vara klar i slutet av januari. Återigen, 
tack för din medverkan! 

Vänligen 

Johan Dahlberg och Johan Högström 

 
Frågor kring intervjun 

1. Hur uppfattade du intervjun? (Struktur, frågor, koppling till ditt arbete) 

2. Har denna intervju fått dig att fundera över din yrkesroll och/eller ditt arbetssätt? 

3. Tycker du att den information du fick innan intervjun var tillräcklig? 

4. Övriga kommentarer 

 
Återgivning:
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BILAGA 3: DIMENSIONER 
Dimensioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

"Plocka körsbär" x 
Acceptans x 
Aktörer x x x x 
Ansvar x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Avtal x x x x x x 
Bakgrund x 
Bebyggelse / trafik x 
Behov x x x 
Benchmarking x 
Beställare / Kund x x x 
Beteende x x x 
Bygga / Förvalta x x x x x x 
Byggnadstyp x 
Byråkrati x 
Demokratin x x x x x x x x x 
Drabbar / drabbas x x x 
Drift / Ägande x x x 
Drivkrafter x x x x x x x x x x x 
Ekonomi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Erfarenhet x x x x x 
Fastighetsägartyp x 
Filter x x x 
Formell / Informell x x x x x x x x x x x x x x x 
Forskningstyp x x x x x x x 
Funktioner x x 
Förankring  x x x x 
Föreställning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Förväntningar x x x 
Förändring x x x x x x x x x 
Gehör x x x x x x x x x x x x x 
Generationsperspektivet - sprida kostnader på lång sikt x 
Generalisera / Konkretisera  x 
Genomförande x x x x x x 
Gestaltning  x x 
Goda exempel x x x 
Hamstersyndromet x
Historik x x x x x x 
Homogenitet (Blandstaden / medborgare) x x x x 
Hållbarhetsvärden x x x x x x x 
Ickeplanering  x 
Ideologi x x x x x x x x x x x 
Inlåsningseffekter x x x 
Integration / segregation x x x x x 
Intern / Extern x x x x x x 
Intern normbildning x x x x x x 
Juridiken x x x x x x x x x x x x x 
Juridiskt bindande x x 
Jäv x x 
Klusterproblemet x x x 
Kommunikation  x x x x x x x x x 
Kompetens (kompetensförskjutning) x x x x x x x x x x x x 
Komplexitet x x x x 
Kompromiss x x x x x x x 
Konflikter x x x x x 
Konsensus x x x x x 
Kravställning x x x 
Kunskap x 
Kvalitet x x x 
Kvantitativ - Kvalitativ x x x x 
Ledarskap  x 
Legitimitet x x x 
Maktfördelning x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Mandatproblemet  x x x 
Markanvändning x x x x x x x x x x x x x 
Medborgare x x x x x x x x 
Media x 
Moden x x x x x 
Myndighetsutövning x x x 
Mål och visioner x x x x 
Många bäckar små x 
Nationellt / kommunalt x x x x x x x x 
Naturliga begränsningar (fysiska lagar) x x 
NIMBY  x x x x 
Nybyggnad / Tillbyggnad / Ombyggnad / Omvandling x x 
Nyckelfrågor x x 
Objektivitet x x x x x 
Offentligt / Privat x x
Organisationsstruktur x x x x x x x x x x x x 
Otydlighet x x x x x x x x x 
Person / profession x x x x x 
Personberoende x x x x x x x x x x x x x x x 
Planaktualitet x
Planeringssyfte x
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Dimensioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Platsberoende x x x x x x x x x x x x 
Polarisering x 
Politik x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Potential x x 
Prioritering x x 
Problemformuleringsprivilegiet x x x x x x 
Processberoende x x x x 
Projektstorlek x x x x 
Prägling x 
Rationalitet / Rationalisering x x x x x x x x x 
Relativitet  x x x x x x x x 
Respekt x 
Resurs x x x x x x x 
Retorik x
Risker  x x 
Rättvisa  x 
Samarbete x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Sektorisering x x x x x 
Semantik x x x 
Situationsbaserat x 
Självuppfattning  x x x x x x x x x x x x 
Specialist / Generalist x x x x x 
Stadstyp x x 
Status x x x x x x x x 
Stereotyp / platsanpassad x x 
Strategi / tillämpning x o x x x x x x 
Styrmodell x
Suboptimering x x x 
Synergieffekter x x 
Särintressen (Triangeldramat) x x x x x x x x x x x x x x 
Teknisk utveckling  x x x
Teori / praktik x x x x 
Tiden (Avvägning mellan genomarbetat och 
byråkratiskt)  

x x x x
  

x x x 
 

x x 
  

x 
  

x x x 
 

x 

Tillväxt x x x x x x x 
Toppstyrning x
Tradition x x x x x x x x x x 
Transaktionskostnader x x 
Transparens  x x
Trender x 
Tröskeleffekten x 
Uppföljning x x x x x x x x x x x x x x 
Upplevelse / verklighet x x x x x x x x x x 
Utbildning x x x x x x x x 
Verksamhetsområden x x x x x x x x x x x x 
Verktyg x x x x x x x x x x x x x 
Välfärd x x 
Värderingar x x x x x x x x x x x x x 
Yrkesroller / Professioner x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Ålder  x x x x 
ÖP / DP x x x x x x x x x x x x x x Reducerad lista
Acceptans 
Aktörer 
Ansvarsfördelning 
Bebyggelsetyp 
Behov 
Benchmarking 
Beställare / Kund 
Beteende 
Byråkrati 
Demokrati 
Drivkrafter 
Ekonomi 
Erfarenhet 
Formell / Informell 
Från strategi/vision till tillämpning 
Funktioner 
Förankring  
Fördom 
Förväntningar 
Gehör 
Genomförandefokus 
Globalt / Lokalt 
Goda exempel 
Historik 
Homogen / Heterogen (t.ex. stadstyp / befolkning) 
Ideologi 
Inlåsningseffekter 
Integration / segregation 
Intern / Extern 
Juridik 
Jäv 
Kommunikation  
Kompetens  

Komplexitet 
Kompromiss 
Konflikter 
Kravställning 
Kunskap 
Kvalitet 
Kvantitativ - Kvalitativ 
Ledarskap  
Legitimitet 
Maktfördelning 
Markanvändning 
Medborgare 
Media 
Myndighetsutövning 
Mål och visioner 
Naturliga begränsningar (fysiska lagar) 
Nybyggnad / Tillbyggnad / Ombyggnad / Omvandling 
Nyckelfrågor 
Objektivitet / Subjektivitet 
Offentlig / Privat 
Organisationsstruktur 
Person / Profession 
Personberoende 
Personlig bakgrund 
Personligt / professionellt filter 
Planaktualitet 
Planera / Bygga / Förvalta 
Planeringssyfte 
Platsberoende 
Politik 
Potential 
Prioritering 
Projektstorlek 

Prägling 
Påverkar / Påverkas (vem/vad/hur)  
Respekt 
Resurser 
Risker  
Samarbete  
Sektorisering 
Semantik 
Självuppfattning  
Specialist / Generalist 
Status 
Stereotypa lösningar / Platsanpassade lösningar 
Suboptimering 
Synergieffekter 
Teknisk utveckling  
Tiden 
Transaktionskostnader 
Transparens  
Uppföljning 
Upplevelse / Verklighet 
Utbildning 
Verksamhetsområden 
Verktyg 
Värderingar 
Yrkesroller / Professioner 
Ålder  
Översiktsplan - FÖP - Planprogram - Detaljplan 
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BILAGA 4. 5 KAP. 7 § PBL - VAD PBL HÖGST FÅR REGLERA 
1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § första stycket, 6 § första stycket 1 och 4 b, 8 § 

första och tredje styckena samt 9 § första och andra styckena, 
2. den största omfattning i vilken byggande över och under markytan får ske och, om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till bostadsförsörjningen eller miljön, även den minsta omfattning i 
vilken byggandet skall ske, 

3. byggnaders användning och för bostadsbyggnader andelen lägenheter av olika slag och 
storlek, 

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra anläggningar och tomter, då det 
också får bestämmas om 
a) varsamhet för att precisera kraven i 3 kap. 10 §, 
b) skydd för byggnader som avses i 3 kap. 12 § och för tomter som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, 
c) rivningsförbud för byggnader som avses i 3 kap. 12 §, och 
d) andra ändringar av byggnader än tillbyggnader, i den mån det finns utrymme för att 
bestämma om detta enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 § lagen (1994:847) 
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., 

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge, 
6. användning och utformning av allmänna platser som kommunen inte skall vara huvudman 

för, då det också får bestämmas om skydd för sådana platser som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, 

7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser, 
8. placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda viss mark eller byggnader 

för parkering samt skyldighet att anordna utrymme för parkering, lastning och lossning enligt 
3 kap. 15 § första stycket 6, 

9. tillfällig användning av mark eller byggnader, som inte genast behöver tas i anspråk för det 
ändamål som anges i planen, 

10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik- och väganordningar, 
11. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen och, om det finns särskilda 

skäl, högsta tillåtna värden för störningar genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller 
annat liknande som omfattas av 9 kap. miljöbalken, 

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av gemensamhetsanläggningar, och 
13. skydd för sådana allmänna platser som kommunen är huvudman för och som är särskilt 

värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
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BILAGA 5: CASEMATERIAL TILL WORKSHOP 
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Beskrivning av företaget Film i Öst AB 
Film i Öst AB är ett produktionsbolag inom filmbranschen. Det är organiserat enligt organisationskartan i Fel! Hittar 
inte referenskälla. ovan. Företaget har klubbat både en policy och en strategi för sin verksamhet.  

Policy 
Filmerna som Film i Öst AB producerar skall vara av hög kvalité och inneha ett kreativt värde samtidigt som 
ekonomin och möjligheterna till goda relationer till marknaden ska beaktas. Arbetsformen skall internt vara öppen, 
transparent och ha tydlig vikt på konsensusbegreppet.  

Strategier 
För att värna kvalité och det kreativa värdet så har chefen för den kreativa avdelningen (idéchefen) tillfogats mandat 
att besluta om huruvida ett inkommande manus innehar den kvalité som Film i Öst AB kräver. Idéchefen har även 
mandat att tillsätta den regissör som han/hon bedömer är lämplig för det specifika projektet.  

För att säkra ekonomiska aspekter och marknadsrelationer skall ett färdigt förslag cirkuleras i verksamheten samt 
med berörda externa aktörer innan det antas av ledningsgruppen. Detta gynnar även inriktningen på konsensus där 
så många åsikter som möjligt skall få chans att göra sig hörda, i syfte att undvika kostsamma oförutsedda effekter. 

Gemensam berättelse 
Marknadschefen på Film i Öst befinner sig på en fest, där han träffat sonen till en känd manusförfattare. Efter ett tag 
landar konversationen i att även sonen är i filmbranschen och just blivit färdig med ett manus som han själv tror kan 
bli något riktigt bra. Marknadschefen håller med och ber sin nya bekantskap att skicka över manuset till Film i Öst då 
”det kanske kan bli något”.  

En vecka senare så ringer det hos marknadschefen, det är manusförfattaren som vill sälja in sin idé. Marknadschefen 
hänvisar till företagets policy om att det är idéchefen som har ansvar för vilka manus som skall behandlas och ber 
därför manusförfattaren att skicka manuset till idéchefen. Nästa morgon ligger således manuset i idéchefens 
brevkorg. Idéchefen tar med sig manuset in på rummet och startar sin dator, där han hittar ett mail från 
marknadschefen. Mailet upplyser idéchefen om att han fått ett brev från manusförfattaren och att det kan vara värt 
att titta närmare på.  

Idéchefen, som har en god relation med marknadschefen, öppnar kuvertet och börjar skumma igenom manuset. Det 
är ett drama som utspelar sig i modern tid och fokuserar på kommunikation mellan människor och de oförklarliga 
effekter som kan uppstå genom att någon säger något vid ett speciellt tillfälle. Lite Woody Allen, tänker idéchefen. 
Efter genomläsningen står det klart att manuset är förenligt med företagets policy. Manuset är dock långt ifrån klart 
och allt arbete med scenografi, ljud, ljus, rekvisita, m.m. återstår. Idéchefen resonerar slutligen att det inte borde bli 
några problem med ledningen då marknadschefen säkerligen förankrat manuset där.  

Nästa steg blir att hitta en lämplig regissör för det kommande projektet. Utifrån en snabb genomsökning i huvudet 
dyker ett namn upp. Perfekt, det här blir bra, tänker idéchefen och ringer regissören som blir intresserad av 
projektet. Samtidigt går ett informationsbrev ut till cheferna för de olika avdelningarna där de uppmanas att 
informera sina anställda om det nya projektet och att de anställdas expertis eftersöks i den projektgrupp som 
kommer att bildas av regissören. 

Någon vecka senare möts regissören och representanterna för de olika avdelningarna. Alla avdelningar är 
representerade, förutom personen från Rekvisita, som blivit sjuk. Det blir ett möte med både nya och gamla 
bekantskaper. Projektgruppen, som nu läst igenom manuset, har ett givande möte där vissa orosmoln dyker upp. 
Bland de problem som dyker upp kan nämnas att det kommer krävas tillstånd att filma i tunnelbanan där några 
scener utspelar sig, att en scen är väldigt grov och kan få problem med censuren samt att manuset är väldigt 
beroende av vädret. Representanten för Casting uttrycker en oro för att det kan bli svårt att fylla vissa biroller, då 
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dessa kräver mycket av skådespelarna. I filmens, enligt regissören, enskilt viktigaste scen behövs också en mycket 
stark spotlight, vilket Film i Öst för tillfället inte äger. Medarbetaren från Ljud & Ljus beklagar att chefen för sin 
avdelning håller hårt i pengarna och ber därför att få gå tillbaka till sin avdelning innan beslut om spotlighten kan tas. 
Mötet stannar upp och regissören undrar när gruppen kan vänta sig ett svar. Oklart, säger medarbetaren från Ljud & 
Ljus, då chefen är på semester och återkommer först vecka därpå. Dessutom tror medarbetaren att hans chef vill ha 
en kopia på manuset för att avgöra om det kan lösas på något annat sätt. Övriga avdelningar tar med sig sina 
hemläxor och bestämmer att de träffas igen om två veckor.  

Två dagar innan det planerade mötet blir idéchefen uppringd av chefen för Ljud & Ljus som undrar varför regissören 
behöver en så stark spotlight när det är enklare att flytta scenen till en annan plats. Han uttrycker också en viss 
skepsis till huruvida det här är ett projekt för Film i Öst. Idéchefen noterar flitigt eftersom chefen för Ljud & Ljus har 
lång erfarenhet i branschen och har stort inflytande i ledningsgruppen. Idéchefens nästa samtal blir med regissören, 
som självklart inte vill kompromissa om sin idé, det är ju filmens viktigaste scen! Regissören blir förvånad över att 
chefen för Ljud & Ljus inte pratat med honom direkt. Det här är väl regissörens ansvar? Idéchefen förklarar att det 
här inte ligger inom hans mandat, eftersom Ljud & Ljus har en egen budget. Regissören ber då idéchefen att ta 
frågan till ledningsgruppen, där kan de väl bestämma?  

Två dagar senare återfinns alla projektdeltagare på mötet, med en ny spotlight. Medarbetaren från Ljud och Ljus blir 
förvånad men tycker att det är skönt att det löst sig. Resterande problem har även de rett upp sig då det har 
upprättats kontakter både med SL (som ger tillstånd för att filma i T-banan) och med Biografbyrån (som har hand om 
censuren). Båda dessa har indikerat att en formell ansökan om tillstånd kommer att beviljas. Det råder god stämning 
i gruppen. Regissören bestämmer sig för att arbetet är klart och kontaktar idéchefen för att få tillstånd att 
distribuera det nu produktionsklara materialet inom verksamheten samt till de aktörer som berörs externt.  

Materialet skickas nu iväg till strategerna, avdelningscheferna och till företagsledningen för åsikter och 
godkännande. Resultatet av svaren är blandade, en del ställer sig frågande till en del tekniska detaljer, somliga 
undrar varför Film i Öst ska göra drama, andra är mer oroliga för om detta kommer uppskattas av publiken och den 
sista gruppen (med ett anonymt inlägg som handlar om maktutövning och toppstyrning) avfärdar hela projektet som 
idiotiskt. Vid ett sista möte går projektgruppen igenom alla åsikter och bestämmer sig för vissa små ändringar. Mest 
frågande är gruppen till vissa av de tekniska förslagen, där det märks att de som påpekat saker inte innehar den 
kompetens som gruppen besitter. Några reagerar på en fråga om vem som har ansvar för projektet ifall det inte går 
som det är tänkt. Gruppen konstaterar att den risken är relativt liten, gruppen har ju med sin kompetens och 
samlade erfarenhet faktiskt skapat något som är bra. Idéchefen kliver in i rummet och tar materialet med sig. ”Bra 
jobbat!”, hörs hans stämma i korridoren. 
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Case 1: Det första mötet 
Regissören har lyckats få ihop representanter från alla avdelningar, förutom personen från rekvisita. Men vad är det 
egentligen som avgör vad mötet kommer att behandla? Nedan är tre frågor och en beskrivning av personerna. 
Diskutera igenom frågorna efter de personbeskrivningar som ni nu har. När 10 minuter återstår av 
gruppdiskussionen (vi säger till) så byt till nästa personbeskrivning.  

Personbeskrivning 1 

Regissör 

Kvinna - 46 år - Fått 1 Oscar - Ingen formell utbildning - Favoritgenre: Drama 

Representant för Casting 

Man - 56 år - 20 år i företaget - Utbildad ekonom - Känner Foto sedan tidigare   

Representant för Ljud och Ljus 

Man - 24 år - Nyanställd - Son till VD - Favoritgenre: Skräck 

Representant för Foto 

Kvinna - 36 år - Tre utmärkelser i Cannes - Känner Casting sedan tidigare - Favoritgenre: Thriller 

Representant för Kostym & Smink 

Man - 34 år - Inhyrd - Facklig representant - Favoritgenre: Komedi 

Vi delade ut tre frågor att samtala kring, kopplade till personbeskrivning 1: 

- Vad är kopplingen mellan vilka frågor som tas upp och personerna i rummet? Varför? 
- Beroende på hur personerna är - med vilka förväntningar går de in i diskussionen?  
- Vilka är förväntningarna inom projektgruppen och varför? 

Personbeskrivning 2 

Regissör 

Kvinna - 24 år - Fått 1 Oscar - Ingen formell utbildning - Favoritgenre: Drama 

Representant för Casting 

Kvinna - 56 år - 20 år i företaget - Utbildad ekonom - Dotter till VD   

Representant för Ljud och Ljus 

Man - 46 år - Nyanställd - Känner Kostym & smink sedan tidigare - Favoritgenre: Skräck 

Representant för Foto 

Man - 36 år - Tre utmärkelser i Cannes - Facklig representant - Favoritgenre: Thriller 

Representant för Kostym & Smink 

Man - 34 år - Inhyrd - Känner Ljud & Ljus sedan tidigare - Favoritgenre: Komedi 

Vi delade ut två nya frågor att diskutera kring, kopplade till personbeskrivning 2: 

- Vad har hänt med förväntningarna nu? Finns det någon skillnad i hur mötet artar sig?  
- Vad har hänt med din egen tolkning av personen? Om du ändrat dig, varför? 
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Case 2: Vad hände egentligen? 
På festen där manusförfattaren och marknadschefen träffar varandra befinner sig också en välkänd skådespelare. 
Manusförfattaren erkänner att han skrivit huvudrollen för skådespelaren, som självklart blir smickrad. Skådespelaren 
verkar uppenbart intresserad och uttalar framåt kvällen att ”det här låter väldigt intressant, vi kan höras vidare!”. 
När idéchefen får manuset läser han att det är just den här skådespelaren som är påtänkt. Både i manuset och i 
mailet från marknadschefen bekräftas skådespelarens intresse, inga problem således. Regissören blir informerad av 
idéchefen att skådespelaren är intresserad och vid det första mötet för han vidare den informationen till 
representanten för Casting som i sin tur kontaktar skådespelaren. Skådespelaren låter fortsatt intresserad och blir 
glad av att Film i Öst tagit upp arbetet med manuset. Han vill dock vänta med ett definitivt besked tills han får läsa 
det färdiga arbetet. Arbetet fortgår och det är dags för revidering. En av personerna som får revidera den färdiga 
produkten är alltså den tänkta huvudrollsinnehavaren. När representanten för Casting två dagar senare ringer 
skådespelaren har han ångrat sig och vill inte delta. Panik utbryter.  

Till detta case delades följande frågor ut: 

- Vems ansvar är det (förutom skådespelarens) att situationen uppstått? 
- Vad är en trolig utgång av ett sådant här fall? Vem/Vilka blir ”syndabock” och varför? 
- Hur ser fördelningen ut mellan formellt och informellt ansvar? Hur uppkommer de två och vad ger det för 

effekter? 
- Hur skulle situationen kunnat undvikas? 
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BILAGA 6: ANTALET INTERVJUER VARJE DIMENSION NÄMNS I 
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Ideologi
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Upplevelse / verklighet

Demokratin
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Otydlighet

Rationalitet -…
Medborgare
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Strategi - tillämpning
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Forskningstyp

Hållbarhetsvärden
Kompromiss

Resurs
Tillväxt

Avtal
Bygga / Förvalta
Genomförande

Historik
Intern / Extern

Intern normbildning
Problemformuleringspriv…

Erfarenhet
Integration / segregation

Konflikter
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Objektivitet
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Sektorisering

Specialist / Generalist
Aktörer

Förankring 
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Mål och visioner

NIMBY 
Processberoende
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Projektstorlek
Teori / praktik

Ålder 
Behov

Beställare / Kund
Beteende

Drabbar / drabbas
Drift / Ägande

Filter
Förväntningar
Goda exempel

Inlåsningseffekter
Klusterproblemet

Kravställning
Kvalitet

Legitimitet
Mandatproblemet 

Myndighetsutövning
Semantik

Sub-optimering
Teknisk utveckling 

Funktioner
Gestaltning 

Juridiskt bindande
Jäv

Naturliga begränsningar …
Nybyggnad / Tillbyggnad …

Nyckelfrågor
Offentligt / Privat

Potential
Prioritering

Risker 
Stadstyp

Stereotypisk / …
Synergieffekter

Transkationskostnader
Transparens 

Välfärd
"Plocka körsbär"

Acceptans
Bakgrund

Bebyggelse - trafik
Benchmarking

Byggnadstyp
Byråkrati

Fastighetsägartyp
Generationsperspektivet

Generilisera / Konkretisera 
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Media
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Planaktualitet
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Polarisering

Prägling
Respekt
Retorik

Rättvisa 
Situationsbaserat

Styrmodell
Toppstyrning

Trender
Tröskeleffekten
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Forskare (6 st)
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