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Förord 
 

Detta arbete utgör det sista steget i min civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad med 

inriktning mot stadsplanering. Arbetet är baserat på en ursprunglig idé från Stockholms stad rörande 

byggandet av bostäder under de senaste decennierna, vilket snart utvecklades till att fokuseras på 

bostadsbyggandet i Stockholm ur ett översiktsplaneringsperspektiv. 

 

Ett stort tack riktas till min handledare Marcus Adolphson vid KTH:s avdelning för urbana och 

regionala studier, som under arbetets gång har bistått med mycket god handledning i form av 

värdefulla kommentarer, tips och råd. 

 

Tack till Michael Erman och Berit Göransson på Stockholms stads stadsbyggnadskontor, som tog fram 

den grundläggande idén och hjälpte till att hitta fram till inriktningen på arbetet. Tack även till Lina 

Sjölin på Sweco Eurofutures som bistod med de bostadsdata som arbetet grundar sig på.  

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min familj och mina vänner som alltid har stöttat och 

uppmuntrat mig!  
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Sammanfattning 

Sedan Plan- och bygglagen infördes år 1987 så har samtliga svenska kommuner haft översiktsplaner 

som fungerar som vägledande dokument för detaljplaneringen inom kommunen.  Stockholms stad är 

vid skrivandet av detta arbete inne på sin tredje översiktsplan, men någon djupare utvärdering av de 

två tidigare översiktsplanerna har aldrig gjorts. Denna rapport är därför en fallstudie av Översiktsplan 

99, och valet av denna plan grundar sig på att den ligger nära i tiden, men den är sedan ganska 

nyligen ersatt av en ny plan och är därför enkel att avgränsa tidsmässigt under åren 1999 till och med 

2010. Syftet med arbetet är att kvantitativt granska den bostadsbebyggelse som har skett i 

Stockholms stad under planens aktualitetsperiod och de av staden uppsatta stadsbyggnadsmålen 

sedda från ett bostadsperspektiv. De exakta frågeställningarna i arbetet lyder: 

 

 Hur pass väl har bostadsbebyggelsens utveckling följt Översiktsplan 99? 

 Till vilken grad har de uppsatta stadsbyggnadsmålen uppnåtts? 

 

Arbetet grundar sig på ett teoretiskt underlag som hanterar olika kunskaper inom planeringens steg 

från idé till slutligt resultat, de processer som påverkar planeringen samt demokrati inom 

planeringsvärlden. En historisk bakgrund till dagens planering ges genom en tillbakablick på hur 

Sveriges översiktliga planering har växt fram under århundradena, därefter presenteras Översiktsplan 

99 mer detaljerat med fokus på de stadsbyggnadsmål som staden satt upp. 

 

Den empiriska studien i arbetet grundar sig på data rörande nyproducerade bostäder i Stockholms 

stad, där en GIS-analys gett kvantitativa resultat i form av kartor och tabeller som beskriver det 

bostadsbyggande som skett i staden under Översiktsplan 99. Resultaten av analysen diskuteras med 

utgångspunkt i de teoretiska grunder som presenterats tidigare i arbetet och jämförs ur 

bostadsperspektiv utifrån översiktsplanens uppsatta stadsbyggnadsmål. Baserat på analysen och den 

efterföljande diskussionen dras sedan de slutsatser som svarar på arbetets frågeställningar.  

 

 

Nyckelord: Stockholm, översiktsplanering, idé, utfall, utvärdering 
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Abstract 
 

Since the Swedish Planning and Building Act was introduced in 1987, all Swedish municipalities have 

had comprehensive plans which work as guiding documents for the detailed planning within the 

municipalities. The City of Stockholm has currently reached its third comprehensive plan, but no 

deeper evaluations of the two previous comprehensive plans have been conducted. This report is a 

case study of Översiktsplan 99 (Comprehensive Plan 99), and the choice of this plan is based on its 

proximity in time and the fact that it was recently replaced by a new comprehensive plan, and it is 

therefore easy to define it time-wise between the years of 1999 and 2010. The aim of this work is to 

quantitatively examine the residential development that has taken place in the municipality during 

the period, as well as the urban planning aims that have been defined by the municipality. The 

objectives of the work are defined as  

 

• How well has the residential development in Stockholm followed Översiktsplan 99? 

• To what extent have the defined aims of the plan been achieved? 

 

The work stands on a theoretical basis which handles various planning skills within the stages from 

concept to final result, the processes that influence planning and also democracy within the field. A 

historical background to the current planning system is provided by a look back at how Sweden's 

comprehensive planning has evolved over the centuries. Thereafter Översiktsplan 99 is presented in 

more detail, with focus on the urban planning aims defined by the municipality. 

 

The empirical study of the work is based on data about new residential development in the 

municipality, where a GIS analysis has given quantitative results in the form of maps and tables which 

describe the residential development that has taken place in Stockholm. Based on the theoretical 

framework that was presented earlier in the work, the results of the analysis are discussed from a 

housing perspective and compared to the aims of the comprehensive plan. Finally, the conclusions of 

the report are based on the previous analysis and discussion. 

 

 

Keywords: Stockholm, comprehensive planning, idea, outcome, evaluation. 
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Introduktion 

Bakgrund 

Detta arbete har sin grund i en idé från Stockholms stads stadsbyggnadskontor. Stockholms stad 

planerar att bygga 100 000 nya bostäder fram till år 2030, varpå det fanns ett intresse att blicka 

tillbaka och se vad som har hänt på stadens bostadsmarknad under de senaste decennierna, vilken 

typ av bebyggelse som har uppförts och vad som karaktäriserar denna. Denna idé utvecklade sig 

efterhand till en granskning av bostadsbyggandet i Stockholms stad ur ett översiktsplaneperspektiv, 

vilket är vad denna rapport behandlar. 

 

1987 antogs den nya Plan- och bygglagen, där det instiftades att varje kommun skulle ha en 

översiktsplan som täckte hela kommunens yta (Notisum, 2012a). Översiktsplanerna, som inte är 

juridiskt bindande utan rent rådgivande, har funnits i det svenska plansystemet i mer än 20 år, men 

några djupare utvärderingar av de översiktsplaner som tagits fram har inte gjorts. Istället har många 

kommuner istället behållit sina ursprungliga översiktsplaner från tidigt 90-tal och godkänt dessa för 

ny användning vart fjärde år i sitt kommunfullmäktige utan att göra några förändringar till de 

daterade planerna (Regeringen, 2010).  

 

Stockholms stad antog sin första översiktsplan år 1990, och ersatte denna nio år senare med 

Översiktsplan 99, som detta arbete handlar om. I planen presenterades den huvudsakliga 

indelningen för markanvändningen i kommunen, och till detta hade fem stadsbyggnadsmål tagits 

fram som skulle ligga till grund för den utveckling som skulle ske i staden över de kommande åren 

(Stockholms stad, 1999). Grunddragen var att den nya exploateringen skulle ske i anslutning till redan 

existerande bebyggelse med goda möjligheter till användande av kollektivtrafik, och nya 

tyngdpunkter för uppförande av bostadsbebyggelse i form av utvecklingsområden skulle komma att 

uppföras i strategiska lägen nära innerstaden.     

 

Då översiktsplanen inte är ett juridiskt bindande dokument så är frågan till vilken grad de uppsatta 

strategierna efterföljs och om stadsbyggnadsmålen kan uppnås. Är översiktsplanen ett tillräckligt 

tydligt dokument för att styra planeringen i kommunen på en mer detaljerad nivå, och hur pass väl 

har utvecklingen i en snabbt expanderande kommun som Stockholm följt stadens vilja?   

 

Syfte och frågeställning 

Stockholm har växt snabbt sedan 1990-talet, och ett av översiktsplanens syften är att säkerställa en 

hållbar och kontrollerad utveckling av staden. Stockholms stad är i skrivande stund inne på sin tredje 

översiktsplan sedan översiktsplaneobligatoriet infördes med Plan- och bygglagen 1987, men några 

djupare analyser eller utvärderingar av de två första översiktsplanerna har aldrig utförts. Syftet med 

denna rapport är att på uppdrag av Stockholms stad undersöka hur bostadsutvecklingen i staden har 

skett ur en kvantitativ synpunkt, hur pass väl de uppsatta strategierna i översiktsplanen har efterlevts 

och till vilken grad målen har uppnåtts, med fokus på stadens andra översiktsplan, Översiktsplan 99. 

Arbetets huvudsakliga frågeställning kan därmed definieras som 
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Hur pass väl har bostadsbebyggelsens utveckling följt Översiktsplan 99? 

och 

Till vilken grad har de uppsatta stadsbyggnadsmålen uppnåtts? 

 

Dessa frågeställningar är nära besläktade, men skiljer på så sätt att den första tittar rent kvantitativt 

på antalet nya bostäder och var dessa har byggts i förhållande till stadens utpekade 

markanvändningsområden, medan den andra djupare analyserar andra aspekter som spelar in i 

stadsplaneringen, exempelvis utveckling och hantering av grönområden och handel. Till detta följer 

även naturliga följdfrågor rörande den sociala hållbarheten, då den berör de människor som redan 

bor i staden. Planens relevans ur ett medborgardemokratiskt perspektiv är därför av vikt, vilket också 

senare diskuteras i diskussionskapitlet. 

 

Avgränsning 

Då uppföljning av svenska översiktsplaner är ett relativt outforskat område så finns det stora 

möjligheter att undersöka många olika frågor och aspekter ur varierade infallsvinklar. Översiktsplaner 

är omfattande dokument som spänner över ett brett spektrum av stadsbyggnadsfrågor, varpå en 

avgränsning av arbetet måste ske i ett examensarbete som detta. Jag har därför valt att begränsa 

denna rapport till att enbart omfatta en fallstudie av Stockholms stads Översiktsplan 99. Anledningen 

till detta val är att Översiktsplan 99 ligger nära i tiden men ändå är ”avslutad” på så sätt att den har 

ersatts av den senaste översiktsplanen, ”Promenadstaden” från 2010. Av denna anledning är 

rapporten tidsavgränsad från och med år 1999 till och med år 2010. Den tidsmässiga avgränsningen 

gör det lättare att granska och analysera planen än den nuvarande (som ännu inte har hunnit ha 

särskilt stor påverkan då den inte har varit i bruk särskilt länge) ur ett stadsbyggnadsperspektiv, vilket 

sannolikt även ger tydligare och mer talande resultat. 

Översiktsplan 99 omfattar fem uppsatta stadsbyggnadsmål, där detta arbete kommer att fokusera på 

fyra av dessa ur ett kvantitativt bostadsperspektiv. Anledningen till att inte samtliga mål undersöks är 

baserat på de bostadsdata som har hanterats i denna studie, där målet som behandlar 

utvecklingspunkter i ytterstaden inte ansågs kunna stödjas av befintlig data.  

 

Disposition  

Rapporten inleds med ett kortare metodkapitel, där de grundläggande metoderna som använts i 

arbetet beskrivs. Därefter följer det teoretiska kapitlet, som ger en beskrivning av de olika 

planeringsteorier som har varit av aktualitet för denna uppsats. En mer tillämpad och fördjupad 

beskrivning av översiktsplanering i Sverige hanteras i det fjärde kapitlet, där både de historiska 

faktorerna likaväl som det juridiska regelverket beskrivs för en djupare förståelse av fallet som denna 

rapport tar upp. Därefter beskrivs huvuddragen i Översiktsplan 99 mer utförligt, där fokus ligger på 

de utpekade utvecklingsområdena och stadsbyggnadsmål som staden satt upp som en del av denna 

plan. I det empiriska kapitlet ges en mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet av den GIS-

analys som detta arbete grundas på, därefter presenteras de resultat som analysen gett. Resultaten 

diskuteras i förhållande till de stadsbyggnadsmål som staden satt upp samt till återkopplas till det 
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tidigare teorikapitlet, varpå rapporten sedan avslutas med slutsatser som återknyter till de 

ursprungliga frågeställningarna.   
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Metod 

Litteraturstudie 

För att skapa en teoretisk grund till arbetet har en litteraturstudie genomförts, vilken inkluderar både 

litteratur som hanterar generella planeringsteorier likaväl som mer beskrivande texter om 

översiktsplanering i Sverige. Med hjälp av litteraturstudien är det lättare att diskutera rapportens 

resultat ur olika perspektiv, vilket ger en fördjupad bild av området. Den litteratur som använts i 

rapporten har till största del varit i formen av böcker, men även vetenskapliga artiklar av intresse har 

ingått i studien för att analysera det uppkomna resultatet. Utöver detta har självklart översiktsplanen 

med dess tillhörande dokument varit värdefull då det är den som utgör studieobjektet i arbetet. 

De teorier som tagits upp i arbetet är från olika tidsepoker under 1900-talet, men har som 

gemensam nämnare att de på olika sätt kan kopplas till översiktsplaneringen och dess tillhörande 

aspekter, även om alla inte nödvändigtvis är rena planeringsteorier utan även behandlar andra 

samhällsfrågor.  

 

Fallstudie 

Som tidigare har nämnts så har jag valt att genomföra detta arbete som en fallstudie. Vid 

genomförandet av en fallstudie granskas en enskild del av en större helhet för att förklara 

verkligheten (Ejvegård, 2009). Nackdelen med detta är de risker man får ha i åtanke vid dragandet av 

slutsatser, då fallstudien som namnet antyder enbart beskriver det enskilda fallet, vilket inte 

nödvändigtvis behöver stämma överrens med andra fall. Fallstudiens enkelhet är dock dess fördel, då 

det i många situationer kan vara ineffektivt eller praktiskt ohanterbart att undersöka en stor helhet 

med många olika komponenter. 

En annan av fallstudiens styrkor är att någon exakt definierad frågeställning inte är nödvändig i 

början av arbetet (ibid.). Problemformuleringar och fördjupningar kan istället växa fram under 

arbetets gång när olika spår börjar framträda, vilket till viss del har varit fallet med denna studie där 

de exakta frågeställningarna inte var helt självklara inledningsvis, utan kom att framträda tydligare 

efterhand som studerandet av frågan genomfördes.  

 

GIS-analys 

Resultatet av detta arbete är till stor del baserat på GIS (grafiska informationssystem), vilken i sin tur 

är grundat på data om bostadsbyggande i Stockholms stad som jag har tillhandahållits från Sweco 

Eurofutures. Dessa data var lagrade i xslx-format i Exceldokument och användes vid skapandet av de 

vektorbaserade kartor som finns i resultatkapitlet. GIS användes även för att undersöka närmare hur 

stadsutvecklingen skett i förhållande till den befintliga kollektivtrafiken. En mer detaljerad 

beskrivning av tillvägagångssättet i analysen finns i det empiriska kapitlet under underrubriken 

”Tillvägagångssätt”.  
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Teori 

Kunskaper inom planering 

All planering kräver kunskap av olika slag, och Rydin (2007) menar att innebörden med planering är 

att kunna hantera flera olika kunskaper. Planeraren måste känna till och vara kapabel att fånga upp 

och hantera dessa olika kunskaper för att kunna genomdriva planer på ett framgångsrikt sätt.   

 

Figur 1. Baserad på Rydin (2007), s. 60. 

I sin artikel beskriver Rydin (2007) de tillstånd som existerar i ett planeringsskede, och de kunskaper 

som krävs för att beskriva och förena dessa, vilket illustreras i figur 1. I modellen visas hur 

utgångspunkten A, om inga aktiva förändringar görs, övergår i det resulterande tillståndet B. Detta 

kan ses som ett slags nollalternativ, där ingen planering eller övriga åtgärder gjorts, istället har 

tillstånd A fått utvecklas baserat på rådande klimat inom samhället och ekonomin. Inom planeringen 

sätts dock i regel olika mål och visioner upp för att skapa ett önskat utfall, vilket symboliseras i ruta 

B1. Det är detta som är det eftersträvade målet och det önskade resultatet med planeringen. B2 

utgör det faktiska resultatet av en planeringsprocess, som i många fall inte stämmer överrens med de 

visioner som målats upp i B1.  

Rydin (2007) argumenterar för att olika sorters kunskaper är nödvändiga för att kunna hantera de 

olika processer och tillstånd som planeringen befinner sig i. Det nuvarande tillståndet A baseras på 

empiriska studier av det rådande socio-ekonomiska och ekologiska läget i samhället, medan det 

eftertraktade utfallet B1 kräver normativ kunskap, alltså kunskap om hur något bör vara. Det faktiska 

utfallet av planeringen, B2, delar likheter med tillstånd A på det sätt att båda är baserade på empiri; 

för att veta vad som är att förvänta av ett planerat projekt behövs erfarenhet från tidigare liknande 

sammanhang. Vägarna som leder från det nuvarande tillståndet till B1 respektive B2 är 

processorienterade, vilka baseras på en förståelse om hur planeringsprocesser går till, där i 

synnerhet vägen fram till utfallet B2 även väver in hur planeringen påverkas av andra 

samhällsfaktorer, vilket ger det faktiska resultatet. 

Planeringen och dess processer utgörs alltså av flera sorters kunskaper, som trots sina skillnader 

delar vissa gemensamma egenskaper. Rydin (2007) menar att ingen av kunskapskategorierna som 

nämnts ovan kan ses som helt fria från värderingar, och därutöver bär de alla med sig mer eller 

mindre uppenbara egenskaper av orsakssamband. Detta leder till viktiga frågor om hur och inom 
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vilka forum planerare kan utbyta kunskap för att underlätta de olika faserna inom planeringen. 

Planeraren måste också kunna hantera just skillnaderna i värderingar, som till stor del beror på den 

observerandes perspektiv; åsikter och påståenden skiljer sannolikt mycket mellan lekmän och 

professionella planerare, men även personliga uppfattningar är av stor vikt i dessa sammanhang.  

 

Systemplanering 

Ur ett historiskt perspektiv har stadsplanering setts som en huvudsakligen estetisk konstform, där 

planerarens främsta roll har varit att skapa visuellt tilltalande miljöer (Taylor, 1998). Detta ideal 

rådde i varierande grad fram till 1960-talet, då systemplaneringen växte fram som en reaktion på den 

estetiska stadsplaneringen. Systemplaneringens förespråkare ville med hjälp av beräkningar, 

modelleringar och analyser skapa en vetenskaplig grund för att effektivisera stadsbyggandet. 

Systemplaneringen grundade sig på synen att samhället går att beskriva som ett komplext system, 

där de olika delarna inom systemet kommunicerar och är beroende av varandra. McLoughlin (1969) 

var en av de mest inflytelserika förespråkarna för detta nya tankesätt och menade att systemen i en 

stad eller region fungerar på flera nivåer samtidigt; ett system utgörs av flera olika komponenter, där 

varje komponent i sig kan ses som ett separat system, vilket illustreras i figur 2. På samma sätt kan 

ett system ses som en enskild komponent i ett större perspektiv. Vidare menar McLoughlin (ibid.) att 

planering inte bör ses som ett statiskt dokument, utan som en process bestående av redogörelser 

baserade på statistik och data som visar hur staden i jämna intervaller ska utvecklas.  

 

 

Figur 2. Illustration av system och deras komponenter. Baserad på McLoughlin (1969), s. 76. 

 

Systemplaneringen växte fram som en del av de samhällsförändringar som skedde i västvärlden 

under 1960-talet, där snabb teknologisk utveckling och tillväxt var en av drivmotorerna (Taylor, 

1998). Bilismen började på allvar göra avtryck i stadsplaneringen, och det var bland de amerikanska 

trafikplanerarna som de matematiska modelleringarna spridde sig även till andra områden inom 

samhällsplaneringen. Beräkningar av dimensionering och lokalisering av trafikflöden var av stor vikt 

inom trafikplaneringen, vilket även snart kom att påverka det närliggande stadsplaneringsområdet. 
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Även inom geografin innebar 1960-talet en stor förändring, där strävan efter mer vetenskapligt 

förankrad kunskap banade väg för systemplaneringens intåg inom området.   

Även om systemplaneringen växte fram som en reaktion mot den konstnärliga stadsplaneringen, så 

finns det flera anledningar till att utvecklingen tog den väg som den gjorde. Det rådande 

stadsplaneringsidealet fick bl.a. tidvis utstå hård kritik under det tidiga 1960-talet, så det föll sig 

troligen naturligt att den nya generationen av unga planerare tog till sig idéer om disciplin och 

ordning för att skapa en stabilare intellektuell grund för sitt område (Taylor, 1998). Hård kritik mot 

den moderna planeringen riktades från Jacobs (1961), som bl.a. menade att planeringen saknade 

stabil teoretisk grund och förståelse för städers komplexa natur. Jacobs (ibid.) menade även att 

stadens kvaliteter fanns i det mångfacetterade och småskaliga, vilket gick stick i stäv med den 

storskalighet och funktionsuppdelning som den bilcentrerade modernismen förespråkade. Även 

Alexander (1965) delade uppfattningen att funktionsseparering motverkade stadslivet och att 

komplexiteten fungerade som drivkraften bakom levande städer.  

Allmendinger (2009) argumenterar att systemplaneringen gav upphov till en skev maktfördelning; 

systemplaneringen är grundad på teknisk datorbaserad expertkunskap som enbart planerarna har 

tillgång till, vilket leder till att makten inom planeringen hamnar i händerna på de som har 

kompetensen att hantera den tekniska processen. De som inte besitter de tekniska kunskaperna 

exkluderas ur deltagandet, och medborgarinflytandet inom systemplaneringen blir således litet. 

Faludi (1973, citerad i Allmendinger, 2009) menar att synen på planeraren som en ensam ”kapten” 

som styr planeringen inte är önskvärt eller fungerande då området växt sig för komplicerat för att 

handskas av en enskild aktör. Sedan 1960-talet har planeringen blivit mer politisk med fler 

inblandade aktörer, och systemplaneringen anses inte kunna hantera detta på ett bra sätt då den 

inte tar hänsyn till den mångfald av aktörer som är inblandade. Faludi (ibid.) menar att 

systemplaneringen var utdaterad redan från början då planerarna under denna tidsperiod allt mer 

började agera som kommunikatörer snarare än experter. Även om McLoughlin (1969) beskriver hur 

planeringen kan bli mer noggrann och korrekt med mer data, menar Allmendinger (2009) att det inte 

är tillräckligt att titta på befolkningsprognoser för att göra korrekta antaganden; faktorer så som 

hälsa, ekonomi och migration med tillhörande effekter är av stor vikt i stadsutvecklingen, vilket 

planeraren måste förstå för att kunna hantera stadens utveckling.  

 

Idé och utfall 

Johansen (1977) beskriver på ett illustrativt sätt hur en ekonomi, eller i detta fall ett urbant system, 

påverkas av olika faktorer och vilka utfall dessa ger, vilket visas i figur 3.  
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Figur 3. Baserad på Johansen (1977), s. 58. 

Grovt indelat så styrs det urbana systemet – staden – av två huvudsakliga faktorer; politiskt och 

administrativt uppsatta planer, direktiv och policys, samt externa krafter som på olika sätt påverkar 

staden (Johansen, 1977). I figur 3 illustrerar ”Policys och planer” de verktyg som det urbana 

systemets bestämmande organ har möjlighet att påverka och justera efter eget behov och intresse. 

Skattenivåer, lokala föreskrifter och stadsplaner av olika slag är exempel på sådana. ”Externa krafter” 

syftar på de krafter som är utanför stadens makt att påverka, men som i olika avseenden har 

inflytande på det urbana systemet. Förändringar i klimatet och ekonomin på nationell eller global 

nivå är exempel på krafter som styrande organ i ett urbant system inte har makt att påverka.  

Det urbana systemet påverkas ständigt av dessa faktorer, vilket leder till ett utfall som är baserat på 

de ramar som satts av de interna och externa krafterna inom det urbana systemet (ibid.). Utfallet kan 

sedan avläsas mot en preferensskala, definierad av det styrande organet, där ett högre resultat 

innebär ett utfall som i större utsträckning stämmer överrens med uppsatta mål.  

Johansen (1977) menar att delstegen för en ideal process enligt denna modell består av fem 

huvudsakliga steg: 

1. Avgränsa möjliga policys och planer. 

2. Analysera det urbana systemet och dess funktioner (exempelvis genom modellering). 

3. Ta fram det önskvärda målet på preferensskalan. 

4. Förutsäga de externa krafterna. 

5. Utifrån de förutsägelser som gjorts i föregående steg, ta fram den eller de planer som 

skapar det högsta värdet på preferensskalan. 

I praktiken är det dock enligt Johansen svårt att utföra denna process i den tydliga ordning som 

beskrivs ovan, då stegen hänger ihop och är väldigt beroende av varandra. För att utföra det första 

steget är det en stor fördel att veta vilka variabler som kommer påverka den slutliga preferensskalan, 

för att undvika att inkludera irrelevanta aspekter som i slutänden inte har någon påverkan på 

resultatet.  

Demokratisk planering 

Medborgarinflytande inom stadsplaneringen var något som började diskuteras under 1960-talet, där 

Arnsteins ”A ladder of citizen participation” (1969) kom att få stort inflytande. I denna beskriver 
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Arnstein de olika nivåer av medborgardeltagande som finns inom planeringen i form av trappsteg på 

en stege, där medborgarnas inflytande ökar för varje steg enligt figur 4.   

 

På de två nedersta trappstegen på Arnsteins stege saknar medborgarna helt inflytande över 

planeringen (ibid.). Istället för att kunna påverka processen så blir medborgarna på ett manipulativt 

sätt informerade av planerarna om vad som planeras att ske, där trappsteget ”terapi” syftar på hur 

planerarna försöker lugna de människor som påverkas av planen, men utan någon intention att 

förbättra planförslaget.  

 
Figur 4. En stege med medborgardeltagande, baserad på Arnstein (1969), s. 220. 

 

I det mellersta skiktet av stegen börjar medborgarna få ett faktiskt inflytande, även om det är på en 

mer symbolisk än faktisk nivå (ibid.). De inblandade informeras om vad som händer och deras åsikter 

blir lyssnade på, men det betyder inte nödvändigtvis att något sedan görs åt dessa. I trappsteget som 

benämnts ”blidkande” är medborgarna en del av planeringsprocessen, men de slutliga besluten 

fattas till fullo fortfarande utav högre instans. Det faktiska medbestämmandet sker på de översta 

stegen av trappan, där maktfördelningen börjar förskjutas vid ”partnerskap” där medborgarna via 

förhandling har viss makt över processen. Allra högst upp på stegen har medborgarna stort 

inflytande och makt över beslutsprocesser som rör deras angelägenheter.   

 

Oavsett vilket trappsteg på stegen som är aktuellt så är faktumet att folk får vara med och göra sina 

röster hörda positivt för planprocessen, då sannolikheten för missnöje minskar när medborgarna 

känner att de haft möjlighet att ha inflytande på processen (ibid.). Detta är även en vinst för 

planprocessen, då det innebär en mindre sannolikhet för överklaganden och förseningar av 

processen.  
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Översiktsplanering i Sverige 

Historisk bakgrund 

Den svenska organiserade stadsplaneringen har sitt ursprung i 1600-talets stormaktstid (Rudberg, 

1999). Nya städer grundades runtom i landet av den mäktiga statsmakten, och dessa planerades ofta 

i strikta rutmönster med vinkelräta gator och kvarter i enlighet med dåtidens rådande ideal. Redan 

existerande städer flyttades och reglerades i flera fall enligt samma princip. År 1725 upprättades 

landets första byggnadsordning i Stockholm med det huvudsakliga syftet att planera för nya kvarter, 

förbättra de sanitära förhållandena i staden samt förhindra stadsbränder, vilka var relativt vanliga 

under denna tid. I 1736 års byggnadsordning för Stockholm föreslogs en generalplan för framtida 

behov, men denna kom aldrig att genomföras.  

Under 1800-talets industrialisering växte många av landets städer snabbt, vilket ökade behovet av 

översiktlig planering (ibid.) Vissa städer hade egna lokala byggnadsordningar, men 1874 kom den 

första gemensamma byggnadsstadgan för hela landet. I denna reglerades att varje stad skulle ha en 

egen byggnadsnämnd, vars uppgift var att bl.a. ta fram stadsplaner. Stadgan bestämde även att 

hushöjden skulle stå i relation till gatans bred, och ställde även krav på allmänna platser för att 

förbättra hygienen, brandsäkerheten och trafikförhållandena. Översiktliga mönsterplaner togs även 

fram för att underlätta och vägleda vid ny- och återuppbyggnad av städer och stadsdelar.  

Den kanske mest kända och inflytelserika generalplanen som togs fram under denna period var 

Albert Lindhagens plan för Stockholm från 1866, känd som Lindhagenplanen vilken illustreras i figur 5 

(ibid.). Planen byggde vidare på det rutmönster på Stockholms malmar som överståthållare Clas 

Larsson Fleming lagt grunden till i sin stadsplan från 1600-talet (Andersson, 2012). Lindhagenplanen 

delades in i åtta deletapper som fastställdes av Kungl. Maj:t mellan 1877-1880. 

 

Figur 5. Lindhagenplanen från 1866 (Stockholms stadsarkiv, u.å.). 
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1907 lades grunden till det kommunala planmonopolet när den nya stadsplanelagen gav 

stadsfullmäktige rätt att på egen hand anta stadsplaner, vilket tidigare hade skett på statlig nivå via 

Kungl. Maj:t, som dock fortfarande granskade och fastställde planerna (Rudberg, 1999). Lagen gav 

även möjlighet till precisering av användning av stadskvarteren, och i vilken form detta skulle ske, 

exempelvis i form av flerfamiljshus eller småhus. Även om denna detaljstyrning till en början 

användes relativt sällan av de enskilda städerna så utgjorde det ett viktigt steg på vägen till moderna 

översiktsplaneringen. Majoriteten av de svenska städerna lät upprätta storskaliga ”totalplaner” 

under den första halvan av 1900-talet, där planerna fram till modernismens intåg under 1930-talet 

främst var baserade på estetiska värden (ibid.).  

Åren efter andra världskriget inleddes den moderna europeiska samhällsplaneringen, där Sverige 

hade en framträdande roll tack vare en god ekonomi som växte snabbt genom stora exportinkomster 

när övriga Europa var tvunget att återuppbyggas efter kriget (Nilsson, 2001). De tidigare 

totalplanerna hade inte blivit så framgångsrika som förväntat då kommunerna bl.a. inte lyckats lösa 

problemen med oplanerad bebyggelse utan tillgång till vattenförsörjning och avlopp (Rudberg, 1999). 

1947 infördes därför den nya byggnadslagen och byggnadsstadgan, där kommunerna gavs rätten att 

själva avgöra vad, när och hur byggande skulle ske; med andra ord var det kommunala 

planmonopolet nu ett faktum. Som grund till kommunernas planering låg generalplanen, som 

baserad på prognoser och statistik pekade ut framtida behov för bebyggelse och infrastruktur. 

Generalplanen skulle förnyas omkring vart femte år. Stockholms stads generalplan antogs 1952 och 

hade stort genomslag i de närmaste decenniernas stadsplanering i staden, där den nya utvecklingen 

till stor del skedde i form av tunnelbanestäder som byggdes på jungfrulig mark utanför den befintliga 

staden (Stockholms stad, 1952). 

1959 stärktes kommunernas makt ytterligare inom planeringen när den statliga inblandningen vid 

fastställandet av planerna helt avskaffades, och 1967 inrättades Statens planverk (Nilsson, 2001). Ett 

av verkets huvudsyften var att slå vakt om natur- och friluftsvärden runtom i landet och förhindra att 

dessa utsattes för skada från miljöförstörande verksamheter. En annan anledning till Planverkets 

tillkomst var den kritik som generalplanerna genererat under 1960-talet, då de ansågs som allt för 

statiska och distanserade från den kommunala verkligheten, vilket gjorde de i praktiken 

oanvändbara. Planverkets syfte var därför att samordna den översiktliga planeringen och fungera 

som rådgivare för kommunerna inom planeringsfrågor, vilket resulterade i att anvisningar om 

kommunöversikter utgavs 1976 som en ersättning för de gamla generalplanerna.  

 

Översiktsplanering i Plan- och bygglagen 

1987 antogs den nya Plan- och bygglagen (PBL), där det slogs fast att regleringen av 

markanvändningen skulle avgöras av detaljplaner, som är baserade på en översiktsplan (Nilsson, 

2001). Den 2 maj 2011 vann en uppdaterad version av PBL laga kraft (Notisum, 2010b), men då det 

var den ursprungliga versionen av PBL från 1987 som gällde under Översiktsplan 99 så är det också 

denna version som refereras till nedan om inte annat anges. 

I PBL 1 kap 3 § framgick att varje kommun måste ha en översiktsplan som innefattade hela 

kommunen, men att denna inte var juridiskt bindande (Notisum, 2010a). Översiktsplanering 

reglerades i övrigt i PBL 4 kap., där första paragrafen slog fast att översiktsplanen skulle redovisa 

allmänna intressen i en kommun såsom grunddrag inom mark- och vattenanvändning, utveckling av 
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den bebyggda miljön och hantering av riksintressen. Dessutom framgick bl.a. på vilket sätt 

allmänheten hade rätt att uttrycka sina åsikter om planen genom samråd och utställning, och på vilka 

punkter länsstyrelsen skulle granska planen extra noggrant. Varje mandatperiod skulle 

kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet.  

Stadsplaneideal i Sverige 

Stockholms innerstad är uppbyggd efter det klassiska rutnätsideal som präglade det svenska 

stadsbyggandet från 1600-talet fram till början 1900-talet (Andersson, 2012). De införda 

byggnadsstadgorna under det sena 1800-talet reglerade gatornas bredd och husens höjd för att 

motverka bränder och förbättra hygienen (Rudberg, 1999). Trähus var historiskt vanligt 

förekommande, men kom efterhand alltmer att ersättas med stenhus för att förhindra stadsbränder. 

Under 1910-talet uppfördes storgårdskvarter med mer oregelbunden form för att binda samma 

stadsväven i de områden där terrängen inte tillät rätlinjiga gator och kvarter (Björk & Reppen, 2000).  

Stockholmsutställningen år 1930 införde funktionalismen till Sverige, vilken kom att få ett enormt 

genomslag inom arkitektur- och planeringsvärlden (ibid.). Den täta stenstaden började alltmer ses 

som omodern och ohygienisk beroende på den trångboddhet som rådde där, och det nya 

funktionalistiska idealet baserades på rymlighet, ljus och luft. Stora fönster släppte in dagsljus i 

bostäderna som låg i glest placerade smalhus, försiktigt infogade i naturen. Staden växte utåt, och 

med bilismens intåg i samhället efter andra världskriget togs det stora klivet mot en utspridd stad där 

idealet var att äga sitt eget hus och resa med sin egen bil. Stora motorleder band samman förorterna 

och gammal bebyggelse i städernas centrala delar revs för att göra plats för vägar och parkeringar. 

Stadsplaneringen sågs allt mer som ett tekniskt område där staden fungerade som ett system baserat 

på kvantitativ data. Under 1960- och 70-talen genomfördes miljonprogrammet, där en miljon 

bostäder i varierade byggnadsformer uppfördes runtom i landet. Majoriteten av bostäderna var i 

miljonprogrammet var småhus, men det var de storskaliga förorterna som kom att väcka mest 

diskussioner. Bebyggelsen var noga planerad med exakt definierade funktioner för bebyggelsen, och 

de olika trafikslagen separerades från varandra. 

 

Den storskaliga systemplaneringen stötte ganska snart på hård kritik, och under 1980-talet började 

postmodernismen att växa (ibid.). Idealet var att gå tillbaka till det mer småskaliga och oregelbundna 

stadsbyggandet. Planerarens roll växlade från att vara en teknisk expert till att mer fungera som en 

kommunikatör i planeringsprocessen, vars uppgift var att navigera processen med alla inblandade 

aktörer i rätt riktning. Medborgardeltagande blev en mer framträdande del av planeringen. 

 

Under senare år har postmodernismen utvecklats och dagens ideal kan sammanfattas som ”new 

urbanism”, som har sin utgångspunkt i de klassiska idealen med levande stadsliv och 

funktionsblandning både bland bostäder och verksamheter (Andersson, 2012). Hammarby Sjöstad är 

ett exempel på ett område som har sin utgångspunkt i Stockholms stenstad, med ett rutnät av gator 

genomkorsade av en bredare allé med kantad av verksamheter och med hållplatser för 

kollektivtrafik.  
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Översiktsplan 99 

Översiktsplan 99 antogs av Stockholms stads kommunfullmäktige den 4 oktober 1999 (Stockholms 

stad, 1999). Översiktsplanen ersatte den föregående Översiktsplan 90, Stockholms första 

översiktsplan, som antagits den 18 februari 1991. Översiktsplanens markanvändningskarta visas i 

figur 6. 

 

 

Figur 6. Markanvändningskarta för Översiktsplan 99 (Stockholms stad, 1999). 

 

Vid årsskiftet 1998-1999 hade Stockholms stad 736 000 invånare, och vid denna tidpunkt 

uppskattades det att staden tio år senare skulle ha en befolkning på drygt 780 000 personer (ibid.). I 

Översiktsplan 99 beskrevs tio sorters markanvändning, vilket för enkelhetens skull har reducerats till 

fem i denna studie, vilka visas i figur 7. Vilka ursprungliga markanvändningsområden som fanns i 

översiktsplanen redovisas i figur 9 på sidan 24. 
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Figur 7. Förenklad markanvändningskarta för Översiktsplan 99. 

 

Översiktsplan 99 hade ett uttalat fokus att förtäta den befintliga stadsstrukturen och utpekade 

utvecklings- och utredningsområden som skulle kunna tillgodose en stor del av de bostäder som 

krävdes för att hålla jämna steg med den snabba befolkningsökningen. Totalt tolv 

utvecklingsområden av varierad storlek, indelade i tre olika kategorier, var markerade som extra 

intressanta ur stadsbyggnadsperspektiv: 

Cityområdet 

 Västra City-Barnhusviken 

Det halvcentrala bandet 

 Hammarby Sjöstad 

 Gullmarsplan-Globen-Slakthusområdet 

 Lövholmen-Liljeholmen-Årstadal 

 Nordvästra Kungsholmen 

 Alvik 

 Norra Stationsområdet 
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 Husarviken 

 Värtahamnen-Frihamnen 

 Mariehäll-Brommafältet-Ulvsunda 

Övriga delar av staden 

 Centrala Älvsjö 

 Bromsten-Spånga-Lunda 

 

Till dessa tolv områden tillkom även ett utredningsområde väster om Hjulsta, som en del av ett 

samarbete med Järfälla kommun gällande framtida utveckling av Barkarbyfältet. Områdenas 

placering i staden illustreras i figur 8. 

  

Figur 8. Översiktsplan 99:s utvecklings- och utredningsområden markerade med röd färg. 

 

Utvecklingsområdena i Översiktsplan 99 befann sig i olika skeden vid planens framtagande, där 

exempelvis bostadsbyggandet i Hammarby Sjöstad redan till viss del påbörjats, medan ny bebyggelse 

i områden som Brommafältet och Värtahamnen-Frihamnen låg långt fram i tiden då de var beroende 

av en avveckling av rådande aktiviterer, vilka inte var beslutade när översiktsplanen togs fram.  

Utvecklingsområdena utgör grunden för strategin ”Bygg staden inåt”, som fungerar som 

övergripande ledmotiv för hela Översiktsplan 99 (ibid.). Dessa områden beskrivs i planen som 

stadens främsta resurs för framtida stadsutbyggnad och föreslås ha en ”mångfunktionell och relativt 

tät stadsbebyggelse där bostäder, arbetsplatser, service, kultur och parker integreras” (ibid., s. 71). 
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Stadsbyggnadsstrategin beskrivs under följande fem delmål, vilka är de som kommer att analyseras 

ur bostadssynpunkt i detta arbete: 

 

 Återanvänd redan exploaterad mark och spara värdefulla grönområden  

Majoriteten av utvecklingsområdena utgjordes vid planens antagande av gamla industrier 

och verksamhetsområden som i takt med stadens tillväxt hamnat i centrala lägen nära 

innerstaden, vilket gjort dessa attraktiva för ny bebyggelse i form av bostäder och 

arbetsplatser. Kollektivtrafikförbindelserna var i många fall goda, vilket gynnade ett högt 

exploateringstal. Naturmark kunde även sparas genom att förlägga ny stadsutveckling till 

redan exploaterade områden. Nya parker och gröna stråk avsågs kunna skapas som en del av 

utvecklingsområdena, som tidigare dominerats av industrier och verksamheter i varierande 

skala. 

 

 Utveckla det halvcentrala bandet, äldre industriområden blir stad 

De flesta av utvecklingsområdena var belägna i sjönära lägen i randzonen mellan innerstad 

och ytterstad. Områdena hade tidigare fungerat som industri- och arbetsområden, ofta med 

låg utnyttjandegrad, och under Översiktsplan 99:s tidsram var det främst Hammarby Sjöstad 

och Liljeholmen som låg längst fram i omvandlingen till nya stadsdelar bestående av bostäder 

och arbetsplatser.  

 

 Utveckla tyngdpunkter i ytterstaden 

Nya urbana kärnor med hög tillgänglighet i ytterstaden skulle skapas för att öka balansen 

mellan innerstad och ytterstad. Dessa tyngdpunkter skulle även öka attraktiviteten hos de 

omkringliggande områdena. Som ett exempel nämns behovet av en Söderorts-motsvarighet 

till Kista, med fokus på forskning, utbildning och näringsliv. 

 

 Bygg i goda kollektivtrafiklägen 

Stockholms tunnelbanenät beskrivs utgöra en god grund för vidare utveckling av 

kollektivtrafiken, där förtätning av stadsbebyggelsen främst bör ske i stationsnära lägen. Som 

exempel nämns Farsta strand, där tunnelbanan däckats över och dåligt utnyttjade 

parkeringsplatser bebyggts med bostäder och butiker. 

 

 Komplettera för lokala behov 

Förtätning av redan befintliga stadsdelar bedöms kunna ha mycket positiva effekter på 

området ur flera perspektiv. Ett större urval av bostäder i ett område, både till 

upplåtelseform och hustyp, ger möjlighet till fler människor att hitta ett passande boende, 

vilket ger en mer blandad sammansättning av invånare. Det påpekas att frågan om 

upplåtelseformer inte ligger inom den direkta översiktsplanen, men att det ger andra lokala 

effekter. Fler invånare och arbetsplatser i ett område skapar ett större underlag för service 

och centrumanläggningar, vilket i sin tur skapar ett mer levande stadsliv, även om utfallet 

beror på bedömningar på marknaden likaväl som olika lokala förutsättningar.  

 

En noterbar skillnad i Översiktsplan 99 jämfört med Översiktsplan 90 var att en ny 

markanvändningskategori skapats för speciella bevarandeområden (ibid.). Dessa utgjordes av Gamla 
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stan, Nationalstadsparken och Skogskyrkogården, som är vitt skilda i sin karaktär men förenas av sina 

karaktäristiska särdrag. Nationalstadsparken behandlades i en separat fördjupad översiktsplan, 

Gamla stan avsågs att bevaras som ett kulturreservat tillsammans med Riddarholmen och 

Helgeandsholmen medan Skogskyrkogården planerades att bevaras som helhetsmiljö.  
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Empirisk studie och analys 

Tillvägagångssätt  

Grunden till arbetet utgörs av det data rörande nyproduktion av bostäder i Stockholms stad som 

tillhandahållits av Sweco Eurofutures, som 2011 förvärvade Stockholms stads Utrednings- och 

statistikkontor (USK) och övertog stadens officiella statistikdatabas (Sweco, 2011). Datat är lagrat i 

xslx-format i form av en Exceltabell och är indelat i fastigheter, där varje fastighet innehåller 

information om fastighetsbeteckning, basområde, stadsdel, byggnadsår, upplåtelseform och antal 

bostäder. GIS-analysen är utförd i ArcMap 10, utgivet av ESRI. För att återskapa plankartan från 

Översiktsplan 99 användes vektorbaserad geografisk information hämtad från maps.slu.se, 

tillhandahållet av Swedish Alliance for Middleware Infrastructure (SWAMID, 2013). Fördelen med 

vektorstrukturen i detta fall är att den är effektiv vid hantering av enskilda geometriska objekt såsom 

polygoner och punkter (Harrie, 2008), vilket var passande för min analys. GIS-filerna innehöll bland 

annat data om terräng, infrastruktur och bebyggelse, vilket utgjorde den grund på vilken kartorna 

ritades upp. Nya lager för de olika markanvändningarna skapades i ArcCatalog och importerades 

därefter till ArcMap. Översiktsplan 99 hade totalt tio olika sorters markanvändning, vilket för 

enkelhetens skull reducerades till fem i denna studie enligt figur 9. 

 

Figur 9. Konvertering av markanvändningsområden från Översiktsplan 99 till detta arbete. 

Med hjälp av data från Exceltabellen och Stockholms stads (2013c) Stockholmskarta, som innefattar 

ett sökbart fastighetsregister, markerades alla fastigheter i ArcMap där nybyggnation av bostäder 
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skett mellan 1999 och 2010. I Exceltabellen noterades huruvida fastighetens användningsområde, i 

detta fall bostadsändamål, stämde överrens med översiktsplanen jämfört med den avsedda 

markanvändningen i översiktsplanen. Detta resulterade efterhand i detaljerad information om 

fördelningen av bostadsbebyggelse i Stockholms stad i relation till de uppsatta målen i Översiktsplan 

99.  

Vid skapandet av kollektivtrafikkartan markerades samtliga stationer för spårburen trafik 

(tunnelbana, pendeltåg, spårväg och lokalbanor) i Stockholms stad i ett nytt lager enligt tidigare 

nämnda procedur. Med hjälp av ArcGIS’ geoprocessing-verktyg skapades sedan buffertzoner med 

radien 500 meter från stationerna, vilket har bedömts vara ett acceptabelt gångavstånd till 

spårburen kollektivtrafik. En brittisk studie utförd i London visade att människor i genomsnitt var 

beredda att promenera maximalt tolv minuter för att ta sig till närmaste station för spårburen 

kollektivtrafik, vilket skulle ge ett gångavstånd på cirka 960 meter (Transport for London, 2010). I 

detta arbete har dock denna siffra reducerats till 500 meter eftersom det maximala avståndet avser 

fågelvägen, vilket sett till samma tid ger ett kortare faktiskt promenadavstånd, men även då 

Stockholms stad i sina stadsbyggnadsmål betonar vikten av närhet till kollektivtrafik, vilket kan tolkas 

som att avståndet bör vara så kort som möjligt och att distanser i gränslandet till det maximala 

promenadavståndet bör undvikas. På samma sätt som i fallet med markanvändningen har det sedan i 

datatabellen noterats huruvida fastigheterna ligger inom buffertzonen för kollektivtrafik eller inte, 

vilket resulterat i de statistiska sammanställningar i tabellformat som följer längre fram i detta 

kapitel.  

 

Resultat av empirisk studie 

Från år 1999 till och med 2010 färdigställdes totalt 30 223 bostäder i Stockholms stad. Av dessa var 

59 % bostadsrätter, 39 % hyresrätter och 2 % äganderätter. Bostadsbyggandet i Stockholm under 

denna studies tidsperiod kännetecknas av förtätningar i redan befintliga stadsmiljöer, med 

betydande tyngdpunkter i utvecklingsområdena Hammarby Sjöstad och Liljeholmen, som 

tillsammans stod för nästan en tredjedel av alla nya bostäder i kommunen. I byggandet av 

enfamiljsbostäder skedde det allra mesta i de redan befintliga villaområdena Hässelby Villastad, 

Spånga samt Herrängen, vilket ses i figur 10. 

 

Resultatet av GIS-analysen gällande bostadsbyggandet i Stockholms stad presenteras i detta avsnitt 

dels i tabellform, dels i förklarande text. För tydlighetens skull har det behandlade data som används 

i denna analys sorterats i mindre tabeller under de stadsbyggnadsmål som behandlas i Översiktsplan 

99, då det ger en bättre och snabbare överblick över relevant information för det aktuella målet. 
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Figur 10. Punkterna markerar fastigheter där bostadsbebyggelse skett mellan 1999 och 2010.  

 

Återanvänd redan exploaterad mark 

Det första av Stockholms stads stadsbyggnadsmål i Översiktsplan 99 förespråkar en hushållning av 

markanvändning, där redan exploaterad mark ska prioriteras vid nybyggnation. Som visas i tabell 1 så 

uppfördes drygt 53 % av den nya bostadsbebyggelsen i Stockholms stad i områden som av 

översiktsplanen definierades som innerstad alternativt tät/gles stadsbebyggelse (i denna studie 

sammanfogat till enbart ”stadsbebyggelse”). Om man räknar samman denna bebyggelse med 

utvecklingsområdena, som till största del utgörs av gammal industrimark i halvcentrala lägen, så 

landar andelen på 92,4 %. Med andra ord byggdes mer än nio av tio nya bostäder i Stockholms stad 

från 1999 till 2010 på det som kan definieras som redan exploaterad mark. Noterbart är att enbart 

1,4 % av bebyggelsen ägde rum i de områden som översiktsplanen klassar som naturmark. 
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Markanvändning 

Antal 
fastigheter med 

nybyggnation 
av bostäder 

Färdigställda bostäder 
Andel 

bostäder i 
enfamiljshus 

Genomsnittligt 
antal bostäder 
per fastighet 

Stadsbebyggelse 779 16 034 53,1 % 8,6 % 20,6 

Utvecklingsområde 135 11 881 39,3 % 0,9 % 88,0 

Verksamhetsområde 5 1 239 4,1 % 0 % 247,8 

Bevarandeområde 8 651 2,2 % 0,2 % 81,4 

Naturmark 20 418 1,4 % 13,9 % 20,9 

Staden 947 30 223 100 % 5,1 % 31,9 

Tabell 1. Bostadsbebyggelse fördelat på olika markanvändningsområden. 

 

Tabell 1 visar även att de av staden utpekade utvecklingsområdena stod för drygt en tredjedel av alla 

nya bostäder i Stockholms stad. Noterbart är det betydligt högre antalet bostäder per fastigheter i 

utvecklingsområdena jämfört med bebyggelsen i befintliga stadsmiljöer, vilket delvis beror på det 

låga antalet enfamiljshus, men även det högre exploateringstal som krävs i helt nya stadsområden 

för att få ekonomisk vinning i projekten. Antalet bostäder per fastighet är dock nästan tre gånger 

högre i utpekade verksamhetsområden, vilket förklaras med att de fem bostadsfastigheterna i dessa 

områden (Kista, Telefonplan och Fruängen) har bebyggts med storskaliga bostadshus, däribland 

kvarteret Danmark i Kista Centrum som bl.a. utgörs av drygt 400 studentlägenheter (Kista 

Studentbostäder, 2013).  

 

 

Utveckla det halvcentrala bandet 

Nio av stadens tolv utpekade utvecklingsområden ligger inom det så kallade halvcentrala bandet, 

vilka ses listade nedan i tabell 2. Dessa områden svarade tillsammans för nästan 11 000 nya bostäder 

i Stockholms stad under den aktuella tidsperioden, varav de två tyngdpunkterna Hammarby Sjöstad 

och Liljeholmen, som beskrivs närmare nedan, stod för den absoluta majoriteten av dessa. 

Blandningen av upplåtelseformer i det halvcentrala bandet är något ojämn med fördelningen 60-40 i 

bostadsrätternas favör, däremot är närheten till kollektivtrafik generellt mycket god där nära 90 % av 

all bostadsbebyggelse skett inom 500 meters gångavstånd från spårbunden kollektivtrafik. 
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Tabell 2. Utvecklingsområden inom det halvcentrala bandet. 

 

Hammarby Sjöstad 

Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan andra världskriget, och 

när området är fullt utbyggt år 2017 kommer det rymma cirka 11 000 lägenheter (Stockholms stad, 

2013a). Den första bebyggelsen i området stod klar i mitten av 1990-talet på den norra sidan av 

Hammarby sjö, men den egentliga utbyggnaden av Hammarby Sjöstad kom igång runt 

millennieskiftet, vilket speglas i statistiken; mellan år 1999 och 2010 färdigställdes drygt 7 200 

lägenheter i området, vilket motsvarar nästan var fjärde nybyggd bostad i Stockholms stad under 

tidsperioden.  

All bostadsbebyggelse i Hammarby Sjöstad skedde i form av flerfamiljshus med en relativt jämn 

fördelning mellan bostadsrätter (53 %) och hyresrätter (47 %). Området hade goda 

kommunikationsmöjligheter, där drygt 95 % av de uppförda bostäderna var belägna inom 500 meter 

från spårbunden kollektivtrafik.  

 

Liljeholmen 

Stadsförnyelsen i Liljeholmen inleddes år 1998 och beräknas pågå fram till år 2020, där hela projektet 

omfattar 4 000 lägenheter och 7 000 arbetsplatser (Stockholms stad, 2013b). Den största delen av 

nybyggnationerna har ägt rum vid Liljeholmskajen mellan Södertäljevägen och Årstabroarna, där det 

mesta av bebyggelsen utgörs av bostäder. Vid tunnelbanan vid Liljeholmstorget har bebyggelsen en 

större funktionsblandning med fokus på service och butiker.  

Totalt färdigställdes drygt 2 400 lägenheter i utvecklingsområdet Liljeholmen från år 1999 till 2010, 

och området hade en betydligt ojämnare fördelning av upplåtelseformer än Hammarby Sjöstad med 

Utvecklingsområde 
Antal 

bostäder 
Bostads-

rätter  
Hyresrätter  

Enfamiljs-
hus  

Gångavstånd till 
spårburen 

kollektivtrafik 

Hammarby Sjöstad 7 206 52,6 % 47,4 % - 95,4 % 

Liljeholmen 2 405 65,9 % 34,1 % - 95,2 % 

Nordvästra Kungsholmen 656 100 % 0 % - 100 % 

Bromma-Mariehäll-Ulvsunda 415 93,7 % 6,3 % 8,2 % 0 % 

Gullmarsplan-Globen 260 76,2 % 23,8 % - 100 % 

Norra Stationsområdet 0 - - - - 

Husarviken 0 - - - - 

Värtahamnen-Frihamnen 0 - - - - 

Alvik 0 - - - - 

Totalt 10 942 60,5 % 39,5 % 0,3 % 88,9 % 
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två tredjedelar bostadsrätter och en tredjedel hyresrätter. Sett ur kollektivtrafiksynpunkt hade dock 

området ett mycket bra läge där mer än 95 % av de boende når spårbunden kollektivtrafik på några 

minuters promenadavstånd.  

 

Bygg i goda kollektivtrafiklägen 

En mycket viktig punkt i Översiktsplan 99:s stadsbyggnadsstrategi är att ny bebyggelse ska vara 

belägen nära kollektivtrafik, och sett för hela staden så byggdes drygt 70 % av alla nya bostäder inom 

500 meters radie från närmaste station för spårbunden kollektivtrafik, vilket kan ses i tabell 3. 

Nerbrutet i delområden baserat på markanvändning så var det utvecklingsområdena som hade den 

bästa statistiken där nästan 90 % av bebyggelsen skett nära kollektivtrafik. I de redan befintliga 

stadsmiljöerna, som svarade för den allra största delen av bostadsbyggandet i absoluta tal, var dock 

närheten till kollektivtrafik avsevärt blygsammare, med lite drygt 60 % av de nya bostäderna belägna 

nära en befintlig station.  

 

 Samtliga boendeformer Enfamiljshus 

Markanvändning 
Färdigställda 

bostäder 

Inom gångavstånd till 
spårbunden kollektiv-

trafik 

Färdigställda 
bostäder 

Inom gångavstånd till 
spårbunden 

kollektivtrafik 

Stadsbebyggelse 16 034 9 769 60,9 % 1 377 242 17,6 % 

Utvecklingsområde 11 881 10 568 88,9 % 108 5 4,6 % 

Verksamhetsområde 1 239 673 54,3 % 0 0 - 

Bevarandeområde 651 78 12,0 % 1 0 0 % 

Naturmark 418 230 55,0 % 58 22 37,9 % 

Totalt 30 223 21 318 70,5 % 1 544 269 17,4 % 

Tabell 3. Närhet till spårbunden kollektivtrafik. 

 

En dramatisk skillnad i närhet till kollektivtrafik blir tydlig när bebyggelsen delas upp i en- och 

flerfamiljshus; mindre än en femtedel av alla villor och radhus som uppfördes under den aktuella 

tidsperioden befann sig inom godtagbart gångavstånd från tunnelbana, pendeltåg, spårvagn eller 

annan lokalbana. Ironiskt nog är det inom utvecklingsområdena som resultatet är allra sämst för 

enfamiljshusen där minder än 5 % av bebyggelsen ligger inom promenadavstånd från närmaste 

station. Det låga resultatet för enfamiljsbebyggelsen kan till stor del förklaras med att de flesta av 

dessa hus har byggts i redan befintliga småhus- och villaområden, som traditionellt ligger på längre 

avstånd från större kollektivtrafiknoder. Figur 11 visar var bostadsbebyggelsen ägt rum i förhållande 

till den spårbundna kollektivtrafiken, där de tidigare nämnda villaområdena Hässelby Villastad, 

Spånga och Herrängen tydligt framträder utanför spårtrafikens buffertzoner. 
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Figur 11. De svarta punkterna symboliserar fastigheter där bostadsbebyggelse skett mellan 1999 och 

2010. De blå cirklarna indikerar gränsen för 500 meters gångavstånd från närmaste spårbundna 

kollektivtrafikstation. 

 

 

Komplettera för lokala behov 

Det fjärde stadsbyggnadsmål som tas upp i denna resultatdel är möjligheten att med olika medel 

komplettera befintliga stadsdelar med varierade former av service och bostäder (främst i form av 

olika sorters upplåtelseformer). Detta mål kan vara svårt att mäta då det involverar flera olika 

aspekter inom stadsbyggandet såsom handel och servicefunktioner, men en viss uppfattning av 

kompletteringen i befintliga stadsdelar går att få genom att granska data för de nya bostäder som 

byggts inom markanvändningsområdet ”stadsbebyggelse”. 

 

Markanvändning Antal bostäder 
Andel 

enfamiljshus 
Bostadsrätter Hyresrätter 

Stadsbebyggelse 16 034 8,6 % 65,3 % 34,7 % 

Tabell 4. Variationer av bostadsbebyggelse inom befintliga stadsdelar. 
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I tabell 4 kan vi avläsa att nära två tredjedelar av all bostadsbebyggelse som ägde rum i redan 

bebyggda områden bestod av bostadsrätter, där alltså den återstående dryga tredjedelen utgjordes 

av hyresrätter. Andelen bostäder i småhus var med sina knappa 9 % högre än genomsnittet i staden 

under samma tidsperiod, vilket visar på en viss blandning inte bara i upplåtelseformer, utan även i 

olika sorters boendeformer generellt.  
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Diskussion 

Uppfyllelse av stadsbyggnadsmål 

Stockholms stad hade alltså fem uppsatta stadsbyggnadsmål i Översiktsplan 99 som den nya 

bebyggelsen skulle utgå ifrån. Fyra av dessa har i det föregående avsnittet undersökts i kvantitativa 

termer och gett oss resultat som visar åt vilket håll stadsutvecklingen i Stockholms stad har skett 

mellan åren 1999 och 2010. Dessa diskuteras under mer allmänna former i underrubrikerna som 

följer nedan. 

Återanvänd redan exploaterad mark 

Ur hållbarhetssynpunkt är det en väldigt stor fördel att kunna bygga nya bostäder där marken redan 

är exploaterad, exempelvis i gamla verksamhets- och industriområden. Förutom att den förtätande 

bebyggelsen innebär kortare avstånd, mindre infrastrukturkostnader och lägre energiförbrukning så 

betyder den även att fler grönområden kan bevaras utanför staden. En utspridd stad å andra sidan 

kräver mer yta i anspråk, vilket leder till ökat bilberoende och mer utsläpp, så för en storstad som 

Stockholm är det inte mer än logiskt att en satsning på tätare bebyggelse har skett under senare år. 

 

Som vi såg i tabell 1 så hade mindre än 2 % av den nya bostadsbebyggelsen i Stockholms stad byggts i 

områden som betecknats som naturmark i översiktsplanen. Detta får ses som ett mycket gott betyg 

till den strategi staden satt upp med målet att undvika bebyggelse i grönområden och istället förtäta 

redan befintliga stadsmiljöer. Dock är det värt att komma ihåg att översiktsplanens gränsdragningar 

för olika markanvändningsområden inte är helt exakta och precisa, vilket leder till viss osäkerhet i de 

fall där bebyggelsen skett i gränslandet mellan vad som klassas som natur och stadsbebyggelse. Även 

om de exakta siffrorna gällande antalet bostäder inte är helt säkra av denna anledning så är 

variansen troligtvis väldigt liten sett ur det stora perspektivet då det enbart rör ett tiotal bostäder (av 

totalt drygt 30 000 i hela staden). Sett från det andra perspektivet så har mer än 92 % av bostäderna 

byggts i befintlig stadsbebyggelse alternativt avsedda utvecklingsområden, vilket även det fungerar 

som en bekräftelse på att den avsedda strategin till mycket stor del har efterlevts. 

 

Att bostäder uppförts i områden som av översiktsplanen definieras som stadsbebyggelse behöver 

inte nödvändigtvis innebära att marken som husen byggts på utgjorts av industrier eller 

parkeringsplatser. En stor del av marken i Stockholms förortsbebyggelse utgörs av obebyggd 

naturmark som lämnats kvar mellan vägar och bostadshus, och i dessa områden finns goda 

förtätningsmöjligheter då stadsstrukturen, som ofta är från 1960–70-talet, från början är väldigt gles. 

Att dessa grönplättar ändå klassas som stadsbebyggelse i översiktsplanen känns dock helt naturligt 

med tanke på att de är en del av ett urbant sammanhang i och med den alldeles intilliggande 

bebyggelsen, och dessutom skulle översiktsplanen troligen tappa sin effektivitet och sitt faktiska 

syfte om detaljeringsgraden var alltför hög.  

 

Nybyggnadsplaner inom dessa områden leder dock inte sällan till protester och klagomål från de 

närboende med motiveringen att ”det gröna byggs bort”. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det dock 

positivt, av anledningarna som nämndes tidigare, att bygga i dessa områden då alternativet för 

denna förtätning är helt nya bebyggelseområden längre bort från staden, ofta med låg 

exploateringsgrad, vilket i slutändan leder till att ännu mer naturmark blir bebyggd. Enligt 
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författarens mening väger fördelarna betydligt tyngre än nackdelarna, där ytterligare en anledning är 

att förorterna ofta är byggda runt en tunnelbane- eller pendeltågsstation, med möjlighet till byte 

även till andra färdsätt, vilket bör utnyttjas till så hög grad som möjligt vid skapandet av nya 

bostäder. 

 

Utveckla det halvcentrala bandet 

Av de utpekade utvecklingsområdena i Översiktsplan 99 så ingår nästan samtliga i det halvcentrala 

bandet, med Hammarby Sjöstad och Liljeholmen som självklara tyngdpunkter för nyproduktionen av 

bostäder. Stadens uppsatta mål att utveckla detta halvcentrala band är till stor del sammanbundet 

med det föregående, d.v.s. att återanvända redan exploaterad mark.  

 

Som det pekades ut i översiktsplanen så befann sig utvecklingsområdena i väldigt olika skeden, där 

vissa redan var påbörjade medan andra låg långt fram i tiden. Detta ses tydligt i tabell 2, där inte en 

enda bostad färdigställdes i fyra av områden (Norra Station, Alvik, Husarviken och Värtahamnen-

Frihamnen) mellan 1999 och 2010. Olika orsaker ligger såklart bakom dessa, exempelvis pågår ännu 

industriell hamnverksamhet i Frihamnen, men som namnet ”utvecklingsområde” antyder så finns 

ingen stress att bebygga alla områden så snart som möjligt. En mer tidsmässigt utspridd utveckling av 

områdena kan tänkas vara fördelaktig ur ekonomisk synvinkel för byggarna för att inte mätta 

marknaden av främst nyproducerade bostadsrätter alltför snabbt.  

 

Bygg i goda kollektivtrafiklägen 

Det är glädjande att läsa att majoriteten av den nya bostadsbebyggelsen i Stockholm har uppförts 

inom gångavstånd från spårbunden kollektivtrafik, då ett främjande av resor med kollektivtrafik är av 

stor vikt för en hållbar samhällsutveckling. Särskilt inom utvecklingsområdena är tillgången till 

kollektivtrafik väldigt god med nio av tio lägenheter belägna inom 500-metersradien. Detta pekar på 

att strategin att aktivt satsa på kollektivtrafik har fallit väl ut, vilket ger ett mer än godkänt betyg. 

Värt att komma ihåg är även att denna studie enbart har undersökt den spårbundna kollektivtrafiken, 

vilket alltså innebär att bussar inte är inräknade i dessa siffror. Siffrorna kan alltså tolkas som 

minimivärden, där minst nio av tio bostäder kan nå kollektivtrafik inom 500 meters avstånd, men 

denna siffra är troligen ännu högre då det i dessa områden förmodligen även finns busslinjer, vars 

hållplatser i regel ligger tätare än för den spårbundna trafiken vilket ger bättre 

kommunikationsmöjligheter.  

 

Figur 11 i det föregående avsnittet visar var bostadsbebyggelsen i Stockholms stad har ägt rum i 

förhållande till den spårbundna kollektivtrafiken under den aktuella tidsperioden, vilket visar på en 

relativt utspridd utveckling men med vissa tyngdpunkter. Figuren kan lura ögat en aning då de svarta 

markeringarna visar fastigheter där bostadsbebyggelse har skett, men de tar ingen hänsyn till hur 

många bostäder fastigheten innehåller. Å andra sidan framträder tydligt den förtätning av 

enfamiljsbebyggelse som skett i befintliga villaområden i Västerort (främst Spånga och Hässelby 

Villastad) och Söderort (Herrängen). Samtliga dessa områden ligger långt ifrån den spårbundna 

kollektivtrafiken (endast 17 % av småhusen i Stockholms stad byggdes nära kollektivtrafik), vilket är 

problematiskt ur ett hållbarhetsperspektiv. Visserligen trafikeras dessa områden av busslinjer, men 
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gles bebyggelse långt ifrån kollektivtrafik kommer med stor sannolikhet att bidra till bilberoende för 

de boende i området, vilket i sin tur ger ökade utsläpp och trängsel.  

 

Komplettera för lokala behov 

Denna punkt är som tidigare nämnts svår att mäta kvantitativt, då den i sin grund utgörs av flera olika 

faktorer, varav bostadsbyggandet endast utgör en. Resultaten från föregående kapitel ger oss dock 

en fingervisning i hur pass väl de lokala behoven i stadens olika områden har tillgodosetts i form av 

blandade boende- och upplåtelseformer. Jacobs (1961) var en av de främsta förespråkarna för 

blandad bebyggelse i staden, då hon menade att det är blandningen av människor, bostäder och 

verksamheter som skapar stadsliv, och detta uttrycks också som önskvärt i översiktsplanen. Mycket 

av den bostadsbebyggelse som skett i Stockholms stad under den aktuella tidsperioden har skett i 

form av förtätningsprojekt i befintliga förorter, där totalt mer än 16 000 bostäder färdigställdes i 

befintlig stadsmiljö. Andelen bostadsrätter var ännu högre i dessa befintliga områden än i 

utvecklingsområdena; totalt svarade bostadsrätterna för 65 % av bostadsmarknaden.  Småhusen 

stod för nästan 9 % av det nybyggda beståndet i samma områden. 

Siffrorna ovan visar den förtätning som har skett i markanvändningsområdet ”stadsbebyggelse”, men 

de säger egentligen inte så mycket om vilken komplettering som har skett. Att nya bostäder har 

byggts i ett område ökar i regel antalet människor som rör sig i grannskapet och skapar ett större 

underlag för utökad eller helt ny service, men bostäderna i sig skapar inte automatiskt någon 

komplettering till den existerande bebyggelsen i form av handel eller service, detta måste tillkomma 

på annat initiativ. Däremot ger ett ökat antal bostäder större möjlighet för människor att flytta till 

området, och blandade storlekar och boendeformer ökar möjligheten till boendekarriärer inom 

området.  

En viss blandning av boendeformer i form av en- och flerfamiljshus kan vara positivt för att skapa 

större valmöjligheter i boendealternativ, men frågan är hur pass blandad denna bebyggelse är i 

Stockholms stad. 9 % av bostäderna i existerande stadsbebyggelse var småhus, men denna mer 

småskaliga bebyggelse var väldigt koncentrerad till de tre områden som nämnts tidigare, d.v.s. 

Spånga, Hässelby Villastad och Herrängen. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara något 

problematiskt då det inte är önskvärt med villabebyggelse i alla förorter, i synnerhet inte i de 

områden som ligger närmast innerstaden och har goda kommunikationsmöjligheter. I sådana 

områden bör istället hög täthet uppmuntras, och småhusen kan med fördel byggas i anslutning till 

redan existerande villaområden. 

 

Steget mellan planering och utfall 

Som vi kan se i resultaten från GIS-analysen så har översiktsplanen till stor del följts, både sett till 

lokaliseringen av bostadsbebyggelse såväl som de uppsatta stadsbyggnadsmålen. Steget från de 

ursprungliga idéerna till det faktiska utfallet verkar alltså inte vara så stort, men frågan är om detta 

fall ska ses som ett talande exempel för översiktsplaneringen i stort eller om det var slumpen som 

ville väl denna gång. Oavsett så är det intressant att fundera kring varför inte mer uppföljning och 

utvärdering av utfallet från en översiktsplan sker. Enligt Johansens (1977) figur 3 på s. 14 så skulle 

Översiktsplan 99 ge ett högt utslag på preferensskalan, men utan någon återkoppling från detta 
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resultat tillbaka till de policys och planer som ”matas in” i det urbana systemet så känns 

sannolikheten för framtida snedsteg större – det är viktigt att lära sig av sina misstag, men även att ta 

tillvara på väl utförda projekt och dra lärdom av dessa. Med en utförligare analys av den föregående 

översiktsplanen känns det troligt att det är lättare att skapa framgångsrika planer. 

 

 

Figur 12. Återkoppling mellan utfall och den nya planeringen. Baserad på Johansen (1977), s.58. 

 

Frågan om hur stort steget är mellan planen och resultatet leder även in på Rydins (2007) teori om 

olika kunskaper inom planering. Enligt Rydin krävs processorienterad kunskap, baserad på kunskap 

om planeringsprocesser, för att ta sig från idéstadiet till både det planerade slutresultatet och det 

faktiska utfallet. Rydin diskutera dock inte vilka kunskaper eller processer som knyter samman det 

planerade utfallet och det faktiska resultatet (B1 och B2 i figur 1, s. 11). Jag kan dock förstå att detta 

inte diskuteras då artikelns fokus ligger på de enskilda processer som leder fram till det önskade 

målet respektive det färdiga resultatet, medan det som finns däremellan skiljer sig då det inte är 

någon mänsklig process bakom. I mitt tycke skulle dock detta samband kunna liknas med den 

återkoppling i figur 12, där resultatet av projektet bearbetas och knyts tillbaka till starten i 

nästkommande projekt. Detta förekommer säkerligen redan i varierande omfattning inom olika 

områden, om inte exakt uttryckt så i alla fall i form av rutin och erfarenhet som de inblandade 

planerarna får under årens lopp. Att i sådana fall enbart gå på rutin och följa samma väg som vanligt 

utan vidare eftertanke skulle dock kunna riskera att leda till att skärpan tappas efterhand och att 

viktig kunskap går förlorad på vägen.   

 

Demokratiska aspekter inom översiktsplaneringen 

Vid framtagandet av en översiktsplan finns bestämda regler som ska följas gällande samråd och 

utställning för att möjliggöra att alla som vill ska kunna göra sin röst hörd. Översiktsplanen stöts och 

blöts innan den träder i kraft, och att granska utfallet av planen ger även en indikator på hur 

demokratin inom planeringen fungerar. Att den bebyggelse och utveckling som har skett till största 

del stämmer överrens med det planen säger innebär att befolkningen vet vad som planeras i ett 

område och är förberedda på framtida utveckling och förändringar. Som Arnstein (1969) pekade ut är 

detta även en stor vinst för staden på så sätt att en befolkningens kunskap innebär en minskad risk 
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för överklaganden, vilka kan dra ut på planeringsprocessen. Det är dock naivt att tro att alla är nöjda 

med en plan för att de haft möjlighet att uttala sig om den, då det är omöjligt att lyssna på alla röster 

inom något så omfattande som en översiktsplan eller att göra samtliga inblandade nöjda. Sett på 

Arnsteins stege för medborgardeltagande skulle jag påstå att den svenska samrådsmodellen hamnar 

relativt högt, där det finns reglerat i lag hur länge och på vilka sätt ett planförslag måste visas upp för 

allmänheten, som uppmuntras att lämna sina åsikter på förslaget. Det är dock diskutabelt hur stort 

inflytande allmänheten egentligen har och hur pass mycket som folkets åsikter blir lyssnade på inom 

planeringen. Khakee (2007) genomförde intervjuer med planerare inblandade i skapandet av 

Hammarby Sjöstad som aningen cyniskt menade att medborgarinflytandet visserligen kan vara bra, 

men att det faktiska värdet ofta var ganska överflödigt. Jag får känslan av att detta kan vara en 

ganska vanligt förekommande syn på frågan inom planeringsvärlden, även om det verkar som att 

dialogen mellan allmänhet och de professionella blivit bättre på senare tid. Under 1970-talets 

systemplanering, vars ideal hade stor påverkan på planeringsklimatet i både Sverige och hela 

västvärlden, var planerarna experter som knappt kunde ifrågasättas av de som inte besatt den 

tekniska expertisen, vilket beskrevs i detta arbetes teorikapitel. Som inom alla skiften i 

planeringsteorin så uppstod snart kritik mot denna inställning, och sedan 1990-talet har det blivit allt 

vanligare med en ”samarbetande” planering, vilken blev känd som ”collaborative planning” av Healey 

(1997). Denna planering har sin grund i Jürgen Habermas idéer om hur samhället fungerar på ett 

socialt plan, där planeraren ska fungera mer som en navigatör i processen som kontrollerar kursen, 

snarare än den ensamhärskande kapten som systemplaneringen förespråkade. Allmendinger (2009) 

menar att den samarbetande planeringen fortfarande vill vara vetenskaplig, men att den öppnar upp 

fler alternativ för planerare att jobba demokratiskt. Den beskrivs av Harris (2002) som en form av 

planering snarare än en planeringsteori. Kritiker menar att denna typ av planering kan vara naivt 

optimistisk i sin syn på planeringens komplexa natur, vilket Harris menar är felaktigt men att 

ifrågasättandet är bra för att peka ut de svårigheter som kan finnas i genomförandet av 

planeringsprocessen. Att planeringen blir svårare att genomföra med fler inblandare parter känns 

naturligt jämfört med den toppstyrda systemplaneringen, då det finns fler intressen att ta hänsyn till 

och den inledande fasen av planeringen kommer troligen ta längre tid att genomföra på grund av 

detta, men ur ett samhällsperspektiv känns fördelarna betydligt större då det är troligare att 

resultatet blir lyckat då fler kunskaper tas tillvara, vilket i sin tur även ger en nöjdare allmänhet som 

fått möjlighet att göra sin röst hörda. Det är dock svårt att tillämpa detta rakt av då vissa projekt av 

känsligare natur inte har möjlighet att förlita sig på outbildades åsikter, exempelvis gällande kraftverk 

och militära anläggningar. Även vid stora infrastrukturprojekt på högre nivå kan ha svårt att använda 

sig av allmänhetens åsikter då de är baserade på mer komplexa analyser ur samhällsekonomiskt 

perspektiv, och risker finns även att projekt på lägen som berör många, exempelvis i centrala 

Stockholm, urvattnas till ett resultat som ingen är riktigt nöjd med på grund av för mycket 

kompromissande. Balansgången är svår och måste has i åtanke vid varje nytt projekt.   

 

Planeringens inverkan på utvecklingen 

En undersökning bland landets kommunala planerare år 2004 visade att mer än hälften av planerarna 

ansåg sig ha stor nytta av översiktsplanen, och 90 % av planerarna ansåg att intentionerna i 

översiktsplanen följdes till stor eller mycket stor utsträckning (Regeringen, 2010). Det är såklart 

positivt att planerarna anser att översiktsplanen fyller sitt syfte och att de har förtroende för den,  
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men en intressant aspekt att lyfta är till vilken grad översiktsplaneringen faktiskt styr utvecklingen, 

och till vilken grad utvecklingen skulle ske utan planering. Rydin (2007) menar att för att förutse 

steget från det nuvarande läget till ett framtida scenario utan aktiv inblandning i form av planering 

krävs kunskap om de sociala, ekonomiska och ekologiska omständigheter som råder vid 

utgångsläget. Detta skulle ge ett scenario där utvecklingen till en början fortsätter i samma riktning 

som den har vid startpunkten, men att den sedan kan avta i andra riktningar beroende främst på de 

ekonomiska krafter som råder på marknaden. I fallet med översiktsplanen är det värt att fundera till 

vilken grad utvecklingen av bostadsbebyggelsen hade skett om det inte fanns någon rådgivande eller 

reglerande plan som satte förutsättningarna. Om bostadsbebyggelsen skett helt på byggföretagens 

premisser är det inte en främmande tanke att profitmaximering varit än mer påtaglig än idag, där de 

inblandade aktörerna sannolikt hade varit intresserade av att ta de mest attraktiva lägena i anspråk 

för att kunna maximera sin vinst vid försäljningen av bostäderna. De kapitalistiska intressena skulle 

helt styra planeringen, vilket enligt Klosterman (1985) redan är fallet i det moderna samhället. 

Klosterman menar att planeringen styrs utifrån kortsiktiga intressen med kapitalistiska mål, och att 

planeringen i sin nuvarande utformning gynnar de redan välbärgade genom att upprätthålla rådande 

ideal. Någon förändring i detta är dock inte troligt utan stora reformer inom planeringsvärlden, vilket 

inte menas vara realistiskt i det moderna samhället. Klosterman avslutar med fråga sig hur bra 

planeringen egentligen fungerar, och att det är viktigt att lära från tidigare misstag, vilket återigen 

kopplar tillbaka till vikten av att analysera och återanvända sina resultat i enlighet med figur 12. Till 

viss del är den kapitalistiska planeringen redan fallet med utvecklingen av det halvcentrala bandet, 

som erbjuder goda kommunikationslägen i vattennära lägen, vilket är två aspekter som till stor grad 

påverkar bostadspriserna och därmed gör platserna högintressanta för exploatering. Det känns dock 

naturligt att staden vill utveckla dessa områden då de verksamheter som funnits i dessa områden 

ofta har spelat ut sin roll eller kan flyttas ut i mindre centrala lägen, då det växande Stockholm har en 

stor efterfrågan på centralt belägna bostäder i stadsmiljö.  

 

 Att välbärgade människor har större möjlighet till inflytande och attraktiva bostäder i staden är inte 

konstigt, men det gäller då att ha mångfald och blandning i åtanke vid planeringen för att skapa 

möjligheter för människor av alla åldrar och samhällsskikt, vilket leder oss tillbaka till idealet inom 

new urbanism som vill skapa attraktiva stadsmiljöer med hjälp av blandning av både människor och 

bebyggelse. Problemet är att dessa miljöer har visat sig vara attraktiva ur boendesynpunkt, vilket 

ökar efterfrågan och driver upp priserna med följden att ekonomiskt svaga grupper får svårt att 

etablera sig. Om fler stadsprojekt utfördes enligt innerstadskaraktär med relativt hög exploatering 

och levande gatuliv till följd av ett blandat service- och verksamhetsutbud så skulle utbudet öka, 

vilket efterhand rimligtvis skulle sänka priserna och ge fler människor möjlighet att bo i levande 

stadsmiljö.   

 

Kritisk utvärdering av arbetet 

Denna rapport har lett fram till en hel del intressanta resultat, men det finns alltid utrymme för en 

diskussion om vad som hade kunnat förbättras eller göras annorlunda. GIS-analysen av Stockholms 

stads bostadsbebyggelse har legat till grund för detta arbete, och den utfördes i ett ganska tidigt 

skede och analyserades därefter ur olika perspektiv. Den exakta frågeställningen att undersöka 

Översiktsplan 99:s olika stadsbyggnadsmål växte fram efterhand, vilket ledde till att ett av 

stadsbyggnadsmålen (”Utveckla tyngdpunkter i ytterstaden”) inte kom att granskas närmare 
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eftersom arbetets analyserade data inte ansågs kunna backa upp detta påstående. Med en tidigare 

formulerad frågeställning hade mer data möjligen kunnat hanteras för att närmare undersöka detta 

stadsbyggnadsmål, men i detta fall blev resultatet att punkten helt lämnades utanför arbetet. 

 

Detta arbete utvecklades till en fallstudie enbart inriktad på Översiktsplan 99, trots att staden har 

”avverkat” två översiktsplaner, där den första var Översiktsplan 90. Jag valde dock att enbart 

undersöka Översiktsplan 99, dels då omfattningen av data var väldigt stor med drygt 900 fastigheter, 

men även eftersom jag såg Översiktsplan 99 som mer intressant då den ligger närmare oss 

tidsmässigt och därmed känns mer applicerbar på det befintliga klimatet inom samhällsplaneringen. 

Dessutom är det möjligt att översiktsplaneringen har hunnit ”sätta sig” mer med den senare planen 

då Översiktsplan 90 var stadens allra första plan efter införandet av Plan- och bygglagen, vilket kan 

tänkas leda till vissa ”barnsjukdomar” innan planerarna har vant sig med det nya planförfarandet.  

 

Den exakta tidsmässiga indelningen av detta arbete, mellan 1999 och 2010, valdes då det var mellan 

dessa år som Översiktsplan 99 var stadens rådande översiktsplan. En viss felmarginal existerar dock 

här då planen inte vann laga kraft förrän den 4 oktober samma år, vilket innebär att viss bebyggelse i 

studien redan var färdigställd innan planen kommit att gälla fullt ut. Likaså är slutåret 2010 värt att 

nämna eftersom den följande översiktsplanen visserligen antogs den 15 mars 2010, men den vann 

inte laga kraft förrän år 2012 p.g.a. överklaganden. Med andra ord ska det exakta antalet bostäder 

ses som hur många bostäder som färdigställdes under kalenderåren 1999 till 2010 snarare än hur 

många som byggdes under översiktsplanens giltighetstid.  

 

Vid en granskning i form av en fallstudie är det viktigt att vara aningen försiktig i de slutsatser som 

dras, då det inte på något sätt är säkert att de är talande för andra fall inom området. Jag är därmed 

noga med att påpeka att de resultat som kommit fram i denna studie enbart talar för detta fall och 

att de inte nödvändigtvis fungerar som någon enhetlig sanning för översiktsplaneringen i Sverige.  
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Slutsatser 

Syftet med detta arbete var att undersöka till vilken grad stadsutvecklingen följer 

översiktsplaneringen, vilket granskats genom en fallstudie av Översiktsplan 99. För att tydliggöra 

resultatet ställs det upp under de två huvudsakliga frågeställningarna som rapporten byggts på.  

 

Hur pass väl har bostadsbebyggelsens utveckling följt Översiktsplan 99? 

Av de drygt 30 000 bostäder som färdigställdes i Stockholms stad mellan år 1999 och 2010 byggdes 

drygt 92 % inom överrensstämmande markanvändningsområden enligt Översiktsplan 99. De 

utpekade utvecklingsområdena, som är menade att fungera som drivmotorer inom 

stadsutvecklingen och bostadsbyggandet, svarade för mer än en tredjedel av alla nya bostäder, där 

även många stadsutvecklingsprojekt befann sig i startskedet under slutet av översiktsplanens 

giltighetstid. Detta tyder på att översiktsplanen till allra största del har följts ur bostads- och 

markanvändningssynpunkt. De avvikelser som har förekommit från översiktsplanen har skett inom 

verksamhets-, bevarande- och naturområden, där den bebyggelse som har skett dock ofta har 

angränsat till existerande stadsbebyggelse och nära kollektivtrafik, vilket ändå är en positiv faktor. En 

viss osäkerhet förekommer dock i resultaten då översiktsplanens gränsdragningar inte alltid är helt 

exakta, vilket gör att vissa gränsfall inom bebyggelsen existerar.  

 

Till vilken grad har de uppsatta stadsbyggnadsmålen uppnåtts? 

Stockholms stad satte upp fem stadsbyggnadsmål i Översiktsplan 99, varav fyra har granskats 

närmare i denna rapport. Analyser av det empiriska resultatet visar att de uppsatta målen, som 

behandlar hushållning av mark, goda kommunikationer samt utveckling av halvcentrala 

utvecklingsområden respektive befintliga områden, till varierande grad har uppfyllts. Det 

stadsbyggnadsmål som får betecknas ha haft bäst uppfyllelsegrad är utvecklingen av nya stadsdelar i 

det så kallade halvcentrala bandet, där en stor del av stadens nya bostäder uppförts i goda 

kollektivtrafiklägen. Mer än hälften av alla färdigställda bostäder uppfördes i det som översiktsplanen 

definierar som befintliga stadsmiljöer, vilket tyder på en aktiv inriktning mot förtätning av stadens 

redan befintliga stadsdelar, vilket stämmer väl överrens med det rådande planeringsklimatet där 

hushållning av resurser och energi är viktiga punkter.   

 

Det är glädjande ur stadsbyggnadsperspektiv att planeringen efterlevs och att de strategier som sätts 

upp av staden faktiskt ger resultat i den fysiska miljön. Däremot har detta arbete enbart granskat en 

enskild översiktsplan, och det är mycket möjligt att resultatet varierar mellan olika kommuner och 

översiktsplaner beroende på politisk styrning, uppsatta mål och extern påverkan. För ett mer 

säkerställt resultat skulle fler översiktsplaner från olika sorters kommuner behöva granskas, där det 

skulle vara intressant att se skillnader mellan större städer och glesbygdskommuner samt kommuner 

med olika politisk styrka. Detta arbete visar dock att Översiktsplan 99 i Stockholms stad kan 

betecknas som en lyckad plan. 
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Bilaga 

Bilaga 1: Sammanställd data i tabellform över bostadsbebyggelse i Stockholms stad 1999-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Markanvändning 
Antal 

fastigheter 
Antal bostäder 

Nära spårbunden 
kollektivtrafik 

Hyresrätter Enfamiljshus 
Bostäder per 

fastighet 

Stadsområde 779 16 034 53,1 % 9 769 60,9 % 5 563 34,7 % 1 377 8,6 % 20,6 

Utvecklingsområde 135 11 881 39,3 % 10 568 88,9 % 4 471 37,6 % 108 0,9 % 88,0 

Verksamhetsområde 5 1 239 4,1 % 673 54,3 % 1 016 82,0 % 0 0 % 247,8 

Bevarandeområde 8 651 2,2 % 78 12,0 % 572 87,9 % 1 0,2 % 81,4 

Naturområde 20 418 1,4 % 230 55,0 % 189 45,2 % 58 13,9 % 20,9 

Totalt 947 30 223 100 % 21 318 70,5 % 11 811 39,1 % 1 544 5,1 % 31,9 



 

Utvecklingsområde 
Antal 

bostäder 
Bostads-
rätter % 

Hyresrätter 
% 

Enfamiljs-
hus % 

Gångavstånd till 
spårburen 

kollektivtrafik 

Hammarby Sjöstad 7 206 52,6 % 47,4 % - 95,4 % 

Liljeholmen 2 405 65,9 % 34,1 % - 95,2 % 

Nordvästra Kungsholmen 656 100 % 0 % - 100 % 

Bromsten-Spånga-Lunda 612 84,8 % 15,2 % 11,3 % 47,5 % 

Bromma-Mariehäll-Ulvsunda 415 93,7 % 6,3 % 8,2 % 0 % 

Gullmarsplan-Globen 260 76,2 % 23,8 % - 100 % 

Centrala Älvsjö 196 100 % 0 % 2,6 % 100 % 

Västra City 131 57,3 % 42,7 % - 0 % 

Norra Stationsområdet 0 - - - - 

Husarviken 0 - - - - 

Värtahamnen-Frihamnen 0 - - - - 

Alvik 0 - - - - 

Samtliga utvecklingsområden 11 881 62,4 % 37,6 % 0,9 % 88,9 % 

 


