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Abstract 

My point in this essay has been to look beyond the regulations governing urban develop-

ment - this by focusing on how the laws are interpreted and translated into physical action. 

Is there room for a more effective organization of urban development? 

 

By studying how Nacka municipality in Stockholm County has organized its urban con-

struction process has three distinct areas with scope for efficiency improvements been 

identified. 

The political role in urban development 
 Increased public dialogue at an early stage in urban development process. 

 Focus political control towards this vision, the early stages and conceptual planning 

of urban construction. 

 Reduce the number of political detail decisions during the planning process. Purify 

the division of responsibility between management and policy. 

Urban planning as a process 
 City development is a process, with several stages. This should be reflected in the 

planning organization and management. 

 The vision phase before the formal planning process begins and management stage 

after the implementation stage ends should be more closely integrated into the ur-

ban planning process. 

Knowledge management in urban development 
 Ensure that the right conditions are organizationally for a structured experience- 

reversal work - regarding quality and IT support, resources, incentives, and under-

standing of the importance of the individual to the whole.  
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Sammanfattning 

Min utgångspunkt i denna uppsats har varit att titta bortom regelverken som styr stadsbyg-

gandet - detta genom att fokusera på hur lagarna tolkas och omsätts till fysisk handling. 

Finns det utrymme för en effektivare organisation av stadsbyggandet och dess ingående 

processer? 

  

Genom att studera hur framförallt Nacka kommun har organiserat sin stadsbyggnadspro-

cess har tre avgränsade områden med utrymme för effektivisering kunnat utpekas. 

Den politiska rollen i stadsbyggandet 
 Ökad medborgardialog i tidiga skeden i stadsbyggandet. 

 Fokusera den politiska styrningen mot visionen, tidiga skeden och översiktliga pla-

nering av stadsbyggandet. 

 Minska antalet politiska detaljbeslut under planprocessen. Renodla ansvarsfördel-

ningen mellan förvaltning och politiken. 

Stadsbyggandet som en process 
 Stadsbyggandet är en process, med flera ingående skeden. Detta bör speglas i 

stadsbyggandes organisation och styrning. 

 Idéskedet innan den formella planprocessen börjar och förvaltningsskedet efter ge-

nomförandeskedets slut, bör i större utsträckning integreras i stadsbyggnadsproces-

sen. 

Erfarenhetsåterföring i stadsbyggandet 
 Säkerställ att rätt förutsättningar finns organisatoriskt för ett strukturerat erfaren-

hetsåterföringsarbete – gällande kvalitets- och IT-stöd, resurser, incitament och för-

ståelse av individens betydelse för helheten. 
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Förord 

Den sista pusselbiten är nu lagd, en civilingenjör har sakta byggts bit för bit – med visst 

vemod kan jag nu konstatera att mina fem år vid KTH börjar lida mot sitt slut. Men som 

med allt här i livet är slutet början på något nytt. Framför mig ser jag ett långt yrkesliv i en 

bransch som är i förändring – bostadsbrist, bristande infrastruktur och ökad produktivitet 

är några av de utmaningarna vi har framför oss. Det finns mycket att göra för en ingenjör 

med andra ord. Och precis som slutet på min utbildning är början på något nytt, är mina 

kunskaper grunden till ett livslångt lärande. Ett lärande som grundar sig på kunskap och 

gjorda erfarenheter samt viljan att ständigt bli bättre. 

 

Ständiga förbättringar är endast möjligt om vi först tar vara på våra kunskaper och erfaren-

heter. Precis detta är ett av ämnena för uppsatsen du nu har i din hand. Att plan- och 

stadsbyggnadsprocessen behöver effektiviseras råder det inget tvivel om, frågan är hur. 

Reformer och utredningar kring regelverk och ramar missar inte sällan den viktigaste kom-

ponenten i en effektivisering – nämligen människan. Därför vill jag med denna uppsats… 

 

… belysa vikten av att bygga en lärande organisation som ser helheten. 

… belysa vikten av att en lärande organisation arbetar med tydliga visioner. 

… belysa vikten av att erfarenhetsåterföra och bygga strukturkapital. 

 

För om visionen, helheten, viljan och kunskapen finns i en organisation kan också männi-

skorna ständigt bli bättre. Den naturkraft som kunniga och motiverade människor utgör 

går inte att vinna med ett effektivare regelverk. 

 

Till sist skulle jag vilja tacka alla mina nära och kära för det stöd ni varit under min studie-

tid, Jenny – min fru – för att hon tålmodigt orkat med mitt något ”osunda” engagemang i 

samhällsbyggnadsbranschen, Aron – min son – för all glädje och energi du ger mig. Mina 

fantastiska lärare, speciellt Thomas Kalbro, Eidar Lindgren för att ni alltid har haft dörren 

på glänt och tid till frågor och reflektion. Jag vill också tacka alla jag träffat på Nacka kom-

mun och i Stadsbyggnadsbenchen för ert engagemang och stöd i denna uppsats, men fram-

förallt för att ni insett vikten av dessa frågor.  

 

 

 

Gustavsberg våren 2014 

 

 

       

 

 

Torbjörn Glad  
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1. Bakgrund 

"Vi har under alltför många år byggt alldeles för få bostäder i Sverige. Mitt 

jobb är att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat bostads-

byggande. Regeringen arbetar nu med en mängd åtgärder för att underlätta 

byggandet av fler bostäder."
 
 

Så sammanfattar Stefan Attefall sin agenda som bostadsminister.1 

 

Sedan några år tillbaka pågår ett omfattande reformarbete kring ramverket för samhälls-

byggnad och infrastruktur. Utredningar och propositioner produceras i en sällan skådad 

takt.2 Regeringen – med bostadsministern Stefan Attefall i spetsen – har en uttalad ambi-

tion att öka byggandet av bostäder för att möta den ökade efterfrågan i framförallt expansi-

va storstadsregioner och universitetsorter. 

1.1.  Mitt bidrag 

Jag har med denna uppsats inte för avsikt att på något sätt försöka täcka in den otroliga 

komplexitet som plan- och stadsbyggnadsprocessen i sin helhet utgörs av. Att försöka iden-

tifiera och lösa de fundamentala problem som orsakar t.ex. bostadsbristen finns det bättre 

lämpade kvinnor och män till. Utan jag har i denna uppsats valt att fokusera på ett område 

som – ganska självklart – kopplar till min utbildning, nämligen plan- och stadsbyggnads-

processen. Men jag har också försökt att analysera denna process ur ett lite annorlunda 

perspektiv, vilket jag kommer redogöra för lite längre fram i detta kapitel. Innan dess tänkte 

jag belysa varför just plan- och stadsbyggnadsprocessen är så viktigt och intressant när vi 

talar om att skapa förutsättningar för ett effektivt samhällsbyggande. 

1.1.1. Jakten på den effektiva planprocessen 

I dagens debatt talas det väldigt mycket om att den ”ineffektiva” planprocessen är en stor 

bidragande orsak till varför det byggs för lite i allmänhet och för lite bostäder i synnerhet. 

Flertalet rapporter, artiklar och utredningar behandlar som sagt detta – många av dem har 

också mina handledare varit delaktiga i.3 Det mest fundamentala regelverket som styr byg-

                                                 
1 Attefall, S., 2013, Socialdepartementet 
2 Se t.ex. SOU 2012:86, Byggkravsutredningen; SOU 2012:91, Ett effektivare plangenomförande; SOU 2013:34, En 
effektivare plan- och bygglovsprocess; SOU 2013:57, Samordnade bullerregler. 
3 Se t.ex. Kalbro, T., 2007, Tidsfrister vid myndighetsbeslut i plan- och bygglovsprocessen;  
Kalbro, T., 2009, Finansiering av infrastruktur;  
Kalbro, T., Lindgren, E., Paulsson, J., 2012, Detaljplaner i praktiken;  
Caesar, C., Kalbro, T., Lind, H., 2013, Bäste herren på täppan;  
Lind, H., Kalbro, T., Cars, G., 2013, Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur; 
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gandet är plan-och bygglagen (PBL). När det gäller nyexploatering av sammanhållen bo-

stadsbebyggelse är det genom planprocessen i PBL – som mynnar ut i en detaljplan – ra-

marna sätts.4 Stor uppmärksamhet har därför lagts vid behovet av att reformera PBL och 

därmed öka bostadsbyggandet.5 

 

Men är det verkligen så att det är legala ramverk och strukturer i PBL som utgör det enda 

stora problemet i plan- och stadsbyggnadsprocessen? Jag är inte övertygad om detta, jag 

tror att vi ibland – i all välvilja – glömmer en viktig komponent när vi försöker att effektivi-

sera och optimera. Vi glömmer människorna i processen, de som ska omsätta lagar och 

regler till praktik, till det byggda – till de nya bostäderna. 

1.2. Denna uppsats 

Min utgångspunkt i denna uppsats är att titta bortom regelverket genom att fokusera på hur 

lagarna som styr stadsbyggandet tolkas och omsätts till fysisk handling. 

1.2.1. Stadsbyggnadsbenchen 

Upptakten till denna uppsats var att jag blev introducerad till den s.k. Stadsbyggnadsben-

chen av min handledare Thomas Kalbro. Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan 

nio kommuner i Stockholms län, Stockholm, Haninge, Huddinge, Upplands-Väsby, Täby, 

Sollentuna, Södertälje, Nacka och Botkyrka som anslöt under våren 2013. 

 

En förstudie om att använda benchmarking6 för att utveckla stadsbyggnadsprocessen i de 

åtta kommunerna genomfördes 2010-2011. Våren 2012 beslöt kommundirektörerna att 

fortsätta samarbetet i ett långsiktigt projekt med målen att; 

 

1. Mätbara effektiviseringar ska uppnås i alla medverkande kommuner 

2. Kunskaperna om och förståelsen för stadsbyggnadsprocessen ska på ett påvisbart sätt 
öka såväl internt inom kommunerna som hos berörda samarbetspartners och intres-
senter. 

3. Stadsbyggnadsprocessen ska bli tydligare och mer transparent mot omvärlden 

4. Mer enhetliga arbetsätt ska etableras 

                                                                                                                                               
Kalbro, T., Lindgren, E., Paulsson, J., 2013, Offentlig reglering av byggprojekt – för detaljerat för tidigt?;  
4 Kalbro, T., & Lindgren, E., 2010, Markexploatering s.28-37 
5 Attefall, S., 2011, Debattartikel DN 
6 Benchmarking är en term inom framför allt företagsekonomin med betydelsen att man utvärderar sin 
verksamhet kvantitativt i förhållande till dem som man uppfattar beter sig bäst inom respektive verksamhets-
område. 
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Under det första projektåret har bl.a. en databas byggts upp för alla detaljplaner som anta-

gits i de medverkande kommunerna under tiden 2009 till maj 2013. Vidare har en enkät till 

de byggherrar som är aktiva i kommunerna genomförts.7 

 

Utifrån Stadsbyggnadsbenchen och de mål samt visioner som finns i detta samarbete har 

jag hämtat idén till denna uppsats. Jag har ställt mig frågan hur Stadsbyggnadsbenchen kan 

nå sina mål genom att arbete med och fokusera på ett specifikt perspektiv.    

1.2.2. Det organisatoriska perspektivet 

För att effektivisera plan- och stadsbyggnadsprocessen krävs förutom en effektiv lagstift-

ning också en effektiv organisation som omsätter lagen till praktik. Genom det kommunala 

planmonopolet8 är det kommunerna som är övergripande ansvariga för att se till att fram-

förallt PBL efterföljs. Indirekt betyder detta att kommunerna är en av de viktigaste aktörer-

na – troligtvis den viktigaste – i plan- och stadsbyggnadsprocessen. Det effektiva stadsbyg-

gandet är beroende av hur effektiv kommunens organisation är. 

 

Men kommunerna, precis som alla andra aktörer i stadsbyggandet är bundna av de legala 

förutsättningarna. Dessa förutsättningar är svåra att på kort sikt påverka för kommunerna. 

Frågan uppstår då hur en kommun från de nu rådande legala förutsättningarna kan bygga 

en så effektiv organisation som möjligt. 

1.2.3. Uppsatsens frågeställningar 

Jag har redan insinuerat att kommunerna i stor utsträckning är nyckeln till ett effektivt 

stadsbyggande, jag har också påstått att de anställda och hur de och deras arbete är organi-

serat i kommunerna är lika viktigt som hur de legala förutsättningarna ser ut – för ett effek-

tivt stadsbyggande. Jag har dessutom valt att koppla denna uppsats till de mål som finns 

framtagna för Stadsbyggnadsbenchen. Min övergripande ansats till denna uppsats blir där-

för att studera hur plan- och stadsbyggnadsprocessen kan effektiviseras och tydliggöras 

genom ett enhetligt arbetsätt. Detta med grund i erfarenheter, kunskap, helhetssyn, mät-

barhet och tydliga strukturer. Omsatt i konkreta frågeställningar ska jag därmed i denna 

uppsats försöka bemöta följande: 

 

 Finns förutsättningar för kommunerna att effektivisera sin plan- och stadsbygg-
nadsprocess ur ett organisatoriskt perspektiv? 

 Om förutsättningar för en effektivare stadsbyggnadsprocess finns, komma med för-
slag och exempel på hur denna effektivisering kan ske.  

 
  

                                                 
7 Ekengren, A., 2013, Samtal 
8 Plan- och bygglag (2010:900), 1 kap 2 § 
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1.3. Avgränsningar, metod och giltighet 

Denna uppsats har skrivits under begränsad tid om med begränsade resurser.9 Det är också 

snudd på omöjligt att täcka in alla delar i en så komplex företeelse som plan- och stads-

byggnadsprocessen. Därav har jag varit tvungen att göra medvetna avgränsningar i denna 

uppsats. Dessa val har självfallet en påverkan på uppsatsens resultat. Likaså har jag valt en 

viss typ av metodik och vetenskapligt angreppsätt på uppsatsens frågeställning, detta val 

har också en påverkan på uppsatsens resultat. De metoder, avgränsningar och de möjliga 

brister dessa kan tänkas leda till ska jag försöka att förutsättningslöst och objektivt presen-

tera samt utvärdera nedan. 

Avgränsning 
Jag har i denna uppsats valt att studera en kommuns stadsbyggnadsprocess. Valet föll på 

Nacka kommun, motivet till detta val är bl.a. att Nacka kommun geografiskt ligger väl till 

för mig då jag behövt spendera en del tid på kommunen för denna uppsats. Nacka kom-

mun och stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren var också initiativtagarna till Stadsbygg-

nadsbenchen. Nacka kommun befinner sig också i ett spännande och händelserikt skede 

när det gäller stadsbyggande, stora projekt bedrivs i kommunen som t.ex. exploatering av 

Kvarnholmen, förberedelse för tunnelbana – med de åtaganden som ingår kring bostads-

bebyggelse och infrastruktur.  

 

Jag har också valt att primärt fokusera på att studera och analysera Nacka kommuns struk-

turkapital10 i stadsbyggandet. De anställda eller det s.k. humankapitalet11 har inte analyse-

rats. 

Metod 
Frågeställningens komplexitet och det studerade fenomenets – plan- och stadsbyggnads-

processens – varaktighet har skapat en del svårigheter kring metodvalet. I viss mån är an-

satsen i denna uppsats en ren aktionsstudie12. Men då stadsbyggnadsprocessen sträcker sig 

över så lång tid är det inte möjligt att utvärdera föreslagna lösningar, det är inte heller säkert 

eller ens troligt att de kommer implementeras. Det mest korrekta sättet att beskriva denna 

uppsats är därför som en fallstudie13 som mynnar ut i en aktionsplan. Denna aktionsplan 

skulle kunna likställas med en förstudie kring de organisatoriska förändringar Nacka kom-

mun skulle behöva göra enligt mig för att på sikt nå de mål som t.ex. finns i Stadsbygg-

nadsbenchen. Fallstudiedelen i uppsatsen utgörs av observationer, analyser och samtal 

kring Nacka kommuns organisation, verksamhetssystem och rutiner. Dessa ligger sedan till 

grund för de förslag som presenteras i aktionsplanen/förstudien. 

 

 

                                                 
9 Ett examensarbete på masternivå utgörs av 30 högskolepoäng, detta motsvarar 20 veckors heltidsstudier.  
10 Enkelt uttryckt är strukturkapitalet allt det med immateriellt värde som finns i organisationen när de 
anställda har gått hem. 
11 Människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska 
egenskaper klassas som humankapital. 
12 Höst, M., m.fl., 2006, Att genomföra examensarbete s.39-41 
13 Ibid. s.33-36 
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1.3.1. Giltighet 

En studies giltighet kan ofta mätas på flera sätt, men i vetenskaplig forskning är det tre 

återkommande begrepps som ofta används. Hur väl är studien och slutsatserna underbygg-

da (reliabilitet), adresserar den det område som ska studeras (validitet) och slutligen huruvi-

da kan resultatet anses generellt tillämpbart (representativitet).14 

Reliabilitet 
Större delen av studien i denna uppsats bygger på det ramverk som omgärdar stadsbygg-

nadsprocessen i Nacka kommun. Dels handlar det om rena lagar och förordningar som styr 

Nacka kommuns verksamhet, och alla andra kommuner – men det handlar också om in-

terna dokument, system, rutiner och processer i Nacka kommun. Detta är alltså det kvalita-

tiva underlag som utgör grunden för uppsatsens slutsatser. Som komplement till detta 

strukturkapital har jag också fört samtal med ett urval av tjänstemän på Nacka kommun. 

Tanken är att samtalen ska komplettera det kvalitativa underlaget som studerats.  

 

I grund och botten svarar alltså jag, genom observationer för tolkningen och analysen av 

det strukturkapital som ligger till grund för uppsatsens slutsatser. Dock kan större delen av 

det kvalitativa underlaget verifieras av läsaren då det uteslutande handlar om offentliga 

handlingar.  

Validitet 
Frågeställningen som ska besvaras är beroende av validiteten i det strukturkapital som finns 

att tillgå för uppsatsen. Analogt anser jag att validiteten i strukturkapitalet är hög då det 

ligger till grund för hur Nacka kommun bedriver stadsbyggnad. 

Representativitet  
Betingat de begränsade resurser som denna uppsats haft, är det svårt att vetenskapligt styr-

ka en hög generaliserbarhet. Jag har t.ex. inte haft möjlighet att studera kommuner i andra 

delar av landet eller ett större antal kommuner, jag har inte heller tagit någon hänsyn till att 

markägandeförhållandena kan se olika ut i olika kommuner . Det som dock talar för en god 

generaliserbarhet är att det legala ramverket för stadsbyggande är likvärdigt för alla kom-

muner. Skillnaden mellan Sveriges kommuner i fundamentala delar av deras stadsbygg-

nadsprocess bör inte vara särskilt stor då de helt enkelt styrs av exakt samma regler. Det är 

dock helt upp till läsaren att avgöra utsträckningen av generaliserbarheten då uppsatsen inte 

gör anspråk på att vara representativ för andra kommuner än Nacka kommun. 

1.4. Disposition 

Kap 1. Bakgrund 
Det första kapitlet i denna uppsats utgörs av bakgrund, frågeställning samt en genomgång 

av de vetenskapliga metoder som lett till uppsatsens slutsatser och resultat. Samt en utvär-

dering av uppsatsens giltighet. 

                                                 
14 Höst, M., m.fl., 2006, Att genomföra examensarbete s.41 
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Kap 2. Stadsbyggnadsprocessen (Fallstudie/analys/slutsatser) 
I detta kapitel kommer jag summariskt att gå igenom de centrala delarna i stadsbyggnads-

processen. Läsaren bör vara medveten om att denna genomgång är översiktlig och syftar 

till att presentera det ramverk vilket Nacka kommun verkar inom. Jag ägnar sedan resten av 

kapitlet åt att beskriva och analysera Nacka kommuns stadsbyggnadsprocess, samt identifi-

era områden som kan effektiviseras – detta med stöd i vetenskaplig teori kring organisation, 

process- och verksamhetsstyrning samt statistik och data från Stadsbyggnadsbenchen.  

Kap 3. Ett effektivare stadsbyggande (Aktionsplan/förstudie) 
I detta kapitel kommer jag att föreslå de förändringar i Nacka kommuns stadsbyggnadspro-

cess som jag med stöd av föregående kapitels analys finner lämpliga för att på sikt nå de 

mål och visioner som finns i Stadsbyggnadsbenchen. Dessa förslag kommer till utformning 

vara en aktionsplan/förstudie dvs. förslag av övergripande karaktär som behöver ytterligare 

utredning och analys före en eventuell implementering. Slutsatserna och förslagen i ak-

tionsplanen/förstudien är kopplad till mina egna slutsatser och analyser. 

1.4.1. Läsanvisningar 

Den på området erfarne läsaren som är väl insatt i plan- och stadsbyggnadsprocessen är 

troligen mest intresserad av slutet av andra kapitlet samt hela tredje kapitlet. Det är i slutet 

av andra kapitlet (2.4. Analys och 2.5. Slutsatser) som underlaget till kapitel 3 och aktions-

planen/förstudien presenteras. 

 

För läsare som inte är lika insatta i plan- och stadsbyggnadsprocessen rekommenderar jag 

att hela kapitel två läses. Då inledningen av kapitel två ger en översiktlig grund av stadsbyg-

gande, för att sedan mer ingående analysera/beskriva Nacka kommuns plan- och stads-

byggnadsprocess. Det ska dock sägas att förkunskapskraven för att kunna tillgodogöra sig 

uppsatsens innehåll är förhållandevis höga, då den riktar sig till personer verksamma i 

stadsbyggnadsprocessen. 
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2. Stadsbyggnadsprocessen 

”En process är ett förlopp där något förändras och hänger samman gent-

emot andra förlopp” 

Denna något populistiska definition av begreppet process speglar väldigt väl stadsbyggan-

de. En förändring av den pågående markanvändningen påverkar inte endast aktuellt mark-

område, förändringen sker i en kontext av ett samhälle och alla i detta ingående intressen-

ter. Stadsbyggnadsprocessens uppgift är att hantera denna komplexitet.15 

2.1. Stadsbyggnad 

Alla kommuner och aktörer i stadsbyggandet är bundna av samma lagar – det är dessa som 

utgör spelplanen eller ramverket. I denna uppsats kommer jag i detalj studera Nacka kom-

muns plan- och stadsbyggnadsprocess ur ett organisatoriskt perspektiv. Men innan jag går 

in i detalj på Nacka kommun så tänkte jag beskriva stadsbyggandet i korthet, den i ämnet 

insatta läsaren kan med fördel hoppa över dessa stycken. 

2.1.1. Stadsbyggnadsprocessen i korthet 

Idé 
Tankarna om ett nytt stadsbyggnadsprojekt kan komma från många håll. Oftast ligger de i 

linje med en kommuns översiktsplan (ÖP)16. Det kan vara kommunen som behöver bygga 

en ny skola eller en byggherre som har en idé till att bygga t.ex. bostäder. En fastighetsägare 

som vill få till stånd en ny detaljplan kan söka s.k. planbesked17. 

Beslut om att starta ett projekt 
Det är sedan upp till kommunen – genom planmonopolet18 – att besluta om idén skall om-

sättas till verklighet. Som stöd i detta beslut finns det ett omfattande regelverk.19 Men i slut-

ändan är det upp till kommunens politiker att avgöra frågan. 

Finansiering 
En viktig fråga för ett stadsbyggnadsprojekt är finansieringen. Ofta sker förhandlingar samt 

ingående av avtal kring finansiering innan själva planärendet officiellt påbörjats. Kommu-

nen har möjlighet att ta ut kostnader för en stor del av ett stadsbyggnadsprojekt.20 

                                                 
15 KTH, 2013, Stadsbyggnad 
16 Boverket PBL kunskapsbanken, 2013, Översiktsplanen 
17 Boverket PBL kunskapsbanken, 2013, Planbesked 
18 Kalbro, T., Lindgren, E., Paulsson, J., 2012, Detaljplaner i praktiken s.17-18 
19 Se t.ex. PBL, FBL, MB 
20 Kalbro, T., 2009, Finansiering av infrastruktur s.7-10 
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Detaljplan och samråd 
Det är genom detaljplanen en ny/ändrad markanvändning tillåts i stadsbyggnadsprojekt. 

Framtagandet av en ny detaljplan föregås av ett utredningsarbete där flera olika aspekter 

och intressen ska beaktas och jämkas samman. I detaljplaneprocessen finns det också ut-

rymme för sakägare och medborgare att påverka och tycka till vid samråd och gransknings-

skeden.21 

Antagande 
Efter att ett slutgiltigt detaljplaneförslag arbetas fram är det upp till kommunens politiker 

att besluta om detaljplanen ska antas. En antagen detaljplan kan överklagas, om detaljpla-

nen inte överklagas eller överklagandena avslås vinner detaljplanen laga kraft och börjar 

gälla.22 

Inför byggandet 
Nu finns det legala förutsättningar för att göra den ursprungliga idén till verklighet. Mark-

frågor måste lösas och projekteringen går in i ett intensivare skede där handlingar och rit-

ningar tas fram på det som ska byggas. Bygglov söks och måste erhållas innan startbesked 

kan fås.23 

Byggarbetet börjar 
Det är nu stadsbyggnadsprojektet börjar enligt de allra flesta, spaden sätts i backen och den 

fysiska byggnationen påbörjas. Vanligen börjar infrastrukturen byggas först.24 

Projektet avslutas 
Det dröjer ofta väldigt många år innan ett projekt är helt färdigt, lågkonjunkturer kan t.ex. 

påverka byggherrars möjlighet att sälja bostäder och kontor. Det vanligaste är att projektet 

byggs färdigt inom detaljplanens genomförandetid – eller tidigare. 

2.2. Nacka kommun 

 

Öster om Stockholm tar Nacka kommun vid (se figur 

2.2.). Idag bor ungefär 94 000 invånare i Nacka kom-

mun. Ett antal som ökar stadigt.25 

2.2.1. Varför Nacka kommun? 

Anledningarna till att jag i denna uppsats valt att stude-

ra/analysera just Nacka kommun är bl.a. 

                                                 
21 Boverket PBL kunskapsbanken, 2013, Detaljplaneprocessen 
22 Ibid. 
23 Nacka kommun, 2013, Hur går det till? 
24 Ibid. 
25 Nacka kommun, 2013, Om Nacka 

Figur 2.2. Karta över Stockholms län 
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Nacka bygger stad 
I slutet av år 2013 delpresenterade Stockholmsförhandlingen en överenskommelse mellan 

regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, Stockholm stad, Solna stad, Järfälla 

kommun och Nacka kommun om en utbyggnad av tunnelbanenätet och byggandet av 

78 000 nya bostäder i anslutning till den utbyggda tunnelbanan. Nacka kommuns del av 

denna överenskommelse utgörs av tre nya stationer – Sickla, Järla och Nacka C. För att få 

dessa tunnelbanestationer har Nacka kommun gått med på att säkerställa 13 500 nya bostä-

der på västra Sicklaön i en ungefärlig takt på 800 bostäder per år.26  

 

Den förtätning och exploatering för bostäder, tunnelbana och annan infrastruktur har for-

mulerats till en vision som Nacka kommun kallar – Nacka bygger stad. För att klara detta 

åtagande kommer en effektiv Stadsbyggnadsprocess vara en förutsättning. Vilket har med-

fört att intresset kring effektiviseringar av plan- och stadsbyggnadsprocessen är stort hos 

politiker och tjänstemän i Nacka kommun. Aktualiteten och intresset hos Nacka kommun 

har därmed skapat goda förutsättningar för att genomföra denna uppsats. 

Arbete med kvalitets- och projektstyrning 
Nacka kommun har under flera år arbetat med ett projekt som heter NYAST (ny arbets-

modell för stadsbyggnadsprocessen), detta arbete har resulterat i bl.a. en ny projektmodell 

för stadsbyggnadsprojekt samt implementering av IT-stöd till stadsbyggnadsprocessen.27 

 

Detta medvetna och långsiktiga arbete med kvalitets- och projektstyrning har fångat mitt 

intresse – det är också en förutsättning med en viss grad av ”projektmognad” för de förslag 

kring effektivisering jag senare kommer att föreslå.  

Stadsbyggnadsbenchen 
Nacka kommun är som jag tidigare nämnt initiativtagare till Stadsbyggnadsbenchen. Idén 

föddes till viss del från det lyckade samarbetet kommuner emellan i den s.k. bygglovsallian-

sen. Även där handlar det om ett flertal kommuner som gått samman för att jämföra och 

hjälpa varandra med målet att effektivisera bygglovsprocessen.28 

 

De mål och visioner som finns i Stadsbyggnadsbenchen skapar förutsättningar och intresse 

hos deltagande kommuner för samarbeten och utbyten med högskola, forskning och stude-

rande.  

2.2.2. Organisation 

Nedan kommer jag översiktligt gå igenom hur stadsbyggnadsprocessen är organiserad i 

Nacka kommun (se figur 2.2.2.). I avsnitt 2.2.3. Projektmodell för stadsbyggnad kommer 

jag i större detalj gå in på roller och funktioner i organisationen samt deras betydelse och 

påverkan för stadsbyggnadsprocessen. Jag kommer också mer utförligt beskriva verksam-

heten i de för uppsatsen aktuella enheterna i Nacka kommuns stadsbyggnadsprocess. 
  

                                                 
26 Stockholmsförhandlingen, 2013, Tunnelbana 
27 Nacka kommun, 2012, Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun s.4 
28 Bygglovsalliansen, 2012, Årsrapport 2012 s.3 
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I Nacka kommun är stadsbyggnadsprocessen uppdelad i två huvudprocesser – Teknik samt 

Miljö- och Stadsbyggnad. Operativt ansvarig för dessa två processer är Tekniska direktören 

samt Stadsbyggnadsdirektören. Ovanför de operativt ansvariga tjänstemännen finns de 

politiska nämnder som styr huvudprocesserna. Tekniska nämnden (TN) och Fritidsnämn-

den (FRN) ligger över den Tekniska huvudprocessen. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 

(MSN) ligger över Miljö- och Stadsbyggnadsprocessen.29 

 

Högst upp i den operativa politiska beslutshierarkin hittat vi Kommunstyrelsen (KS). Mel-

lan KS och MSN finns Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU). MSN har be-

slutsrätt i vissa detaljplaneärenden via delegation, det vanligaste är dock att Kommunfull-

mäktige (KF) – som är det högsta beslutande politiska organet – beslutar om antagande av 

detaljplaner. I tabell 2.2.2. nedan presenteras planprocessen genom de politiska organen i 

Nacka kommun.30 

 

 Start-PM: Program: DP-Samråd: DP-Granskning: DP-Antagande: 

MSN Tillstyrkan Tillstyrkan 

(Efter samråd) 

Delegation till 

Planchef att beslu-

ta 

Beslut Tillstyrkan 

(Alt antagande på 

delegation) 

KSSU Tillstyrkan 

(Alt antagande 

om det ligger 

i linje med ÖP) 

Tillstyrkan Yttrande Yttrande Tillstyrkan 

KS Antagande Antagande   Tillstyrkan 

KF   (Ev. beslut om 

delegation att 

anta DP) 

 Antagande 

Tabell 2.2.2. Den politiska planprocessen 

                                                 
29 Nacka kommun, 2009, Information till nyanställda s.2 
30 Nacka kommun, 2013, Rutin - Beslut i politiska styrelser och nämnder 

Figur 2.2.2. Organisationskarta Nacka kommun 

 

KSSU 

Kommunstyrelsens Stads-

utvecklingsutskott 
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Mark- och Exploateringsenheten (MEX) 
I denna uppsats är det MEX under huvudprocess Miljö- och Stadsbyggnad jag kommer att 

analysera närmare. Det är denna enhet som ofta är den sammanhållande delen när det gäll-

er ett stadsbyggnadsprojekt – samt den enhet som står för ”huvudprojektledaren” i ett 

stadsbyggnadsprojekt. De andra enheterna i figur 2.2.2. är med i olika delar av ett stads-

byggnadsprojekt – och slutligen är det ofta Drift och underhåll under huvudprocessen 

Teknik som tar över när stadsbyggnadsprojektet är utbyggt och förvaltningsskedet tar vid.31  

2.2.3. Stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun 

NYAST – Ny arbetsmodell för stadsbyggnadsprocessen 

”Fokus på slutresultat och en effektiv process genom mer makt och stöd till 

en projektledare för hela projektet.”
32

 

En så komplex process som stadsbyggnadsprocessen blir väldigt lätt uppdelad och frag-

menterad i flera delprocesser. Innan NYAST fanns det ingen projektledare som var ansva-

rig för hela stadsbyggnadsprocessen. Ett stadsbyggnadsprojekt definierades tidigare som ett 

planprojekt med efterföljande genomförandeskede eller som två kronologiska processer. 

 

 
 

 

Planprocessen börjar genom ett initiativ till planläggning och slutar rent operativt när de-

taljplan har antagits. Genomförandeprocessens början var inte klart definierad. Den kunde 

anses börja då detaljplanen antas, då den vunnit laga kraft eller vid det tillfälle då den första 

genomförandeaktiviteten börjar. Något formellt avslut fanns inte beskrivet. Initieringen 

ingår därmed i planprocessen, medan projektavslut ligger inom genomförandeprocessen.33 

 

Genom NYAST ses nu ett stadsbyggnadsprojekt som en helhet, det finns en huvudansva-

rig projektledare samt flera delprojektledare i ett stadsbyggnadsprojekt.  

 

 
Figur 2.2.3:2 Faser i stadsbyggnadsprojekt 

Projektmodellens organisation34 
I projektmodellen är projektorganisationen skild från linjeorganisationen, dvs. rollerna i 

projektet är inte beroende av linjeorganisationens struktur, befattningar eller individers or-

                                                 
31 Nacka kommun, 2012, Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun s.10-19 
32 Totschnig, A., 2011, Stadsbyggnadsprocessen 
33 Nacka kommun, 2012, Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun s.4-5 
34 Beskrivningen av projektmodellens organisation i detta avsnitt är urklipp av relevant text/bild från Nacka 
kommuns projektmodell. 

Figur 2.2.3:1 Tidigare stadsbyggnadsprocess, två separata processer 
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ganisatoriska tillhörighet. Rollen för den enskilda individen gäller i det specifika projektet 

och samma person kan ha en annan roll i ett annat projekt. Samma person kan ha flera 

roller inom ett och samma projekt. Rollbeskrivningen handlar huvudsakligen om att defini-

era uppgifter, ansvar, befogenheter och delegationer.35 

 

 
Figur 2.2.3:3 Stadsbyggnadsprojektets roller 

 

Stadsbyggnadsprojektet har dessutom en omvärld att förhålla sig till – dels det byggprojekt 

som ofta ska förverkligas med hjälp av stadsbyggnadsprojektet, dels de myndighetsproces-

ser som också ingår i stadsbyggnadsprocessen. Nedanstående bild visar sambanden mellan 

dessa.36 

 

 
Figur 2.2.3:4 Stadsbyggnadsprojektets relationer 

  

                                                 
35 Nacka kommun, 2012, Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun s.10-11 
36 Ibid. 
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I tabell 2.2.3. nedan följer en beskrivning av de olika rollerna samt deras funktion i ett 

stadsbyggnadsprojekt. 

 

Roll: Beskrivning: Befattning/person: 

Byggherre Vanligen extern, vid infrastruktur och förnyelseom-

råden är det kommunen. Vid markanvisning skiftar 

det under processen. 

Kommun genom exploateringsenhe-

ten eller fastighetskontoret, annars 

extern. 

Uppdragsgivare Oftast är det politiken, de kan dock ge delegation 

till exempelvis direktör eller enhetschef. 

Kommunpolitiker i aktuell 

nämnd/styrelse. 

Projektägare Bär det övergripande ansvaret för projektet gent-

emot uppdragsgivaren, ser till att projektet kan 

bemannas och genomföras. 

Stadsdirektören utser projektägare, 

vanligen Exploateringschefen, vid 

särskild strategisk betydelse kan det 

vara Stadsbyggnadsdirektören. 

Resursägare Är ansvarig för de resurser, dvs. medarbetare som 

ingår i projektet. 

Enhetscheferna har denna roll genom 

sitt personalansvar. 

Produktägare Ansvarig för de produkter som finns i projektet 

avseende innehåll, kvalitet och sakfrågor. 

Enhetscheferna under aktuell en-

het/produkt. 

Styrgrupp Styrgrupp utses av stadsbyggnadsdirektören. Styr-

gruppen utgör stöd för projektägarens beslutsfat-

tande i projekten. Styrgruppen hanterar större 

avvikelser i t.ex. budget, tid och mål. 

Denna styrgrupp består av projekt-

ägaren, berörda direktörer (stads-

byggnads-, teknik-, fastighets-, fritids- 

samt näringslivsdirektör) och pro-

duktägare plan. 

Controller Ansvarar för sammanställningar och avrapporte-

ringar avseende hela projektportföljen, Stöd till 

styrgrupp, projektledare. 

Är en specifik tjänst och stabsfunk-

tion. 

Projektledare Projektledaren är ansvarig för projektet gentemot 

projektägare och styrgrupp, och ska driva detta i 

enlighet med beslutad projektplan, start-PM och 

utbyggnads-PM osv. 

Projektledaren utses av projektägaren 

i samråd med planchefen. Kommer 

från MEX. 

Delprojektledare Delprojektledaren leder och ansvarar för arbetet, 

kundkontakten och sakfrågorna inom delprojekt 

inom ramen för projektplanen och start-PM. 

Delprojektledare utses av styrgruppen 

genom bemanning via beslut om 

projektplan. Beroende på funktion 

kommer delprojektledaren från någon 

av enheterna i stadsbyggnadsproces-

sen. 

Projektgrupp och 

projektdeltagare 

Projektdeltagare ingår i projektgrupp som sakkun-

nig och i tillämpliga delar som representant för 

huvudman. Projektdeltagare utför arbetsuppgifter 

och aktiviteter inom delprojekt. 

Resursägaren ansvarar för att de 

medarbetare som lyder under denne 

har förutsättningarna, kompetensen 

att utföra de uppgifter och ansvar 

som respektive roll innebär. 

Tabell 2.2.3:1 Stadsbyggnadsprojektets roller 
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Projektmodellens dokument37 
I projektmodellen finns ett antal dokument som utgör grunden för projektstyrningen. Do-

kumenten beskriver förutsättningar och ramar för projektet och ligger till grund för besluts-

fattande i projektens olika faser. 

 

Start-PM: 

Dokumentet är ett underlag för politiskt beslut att påbörja projektet inkl. alla ingående del-

projekt. Det kan därmed ses som en beställning/ett projektdirektiv från uppdragsgivaren 

och anger därmed projektets ramar. Start-PM upprättas av projektledare tillsammans med 

sakkunniga och eventuellt utsedda delprojektledare. Underlaget utgörs av det material som 

utarbetats under den initiering som sker före projektstarten, samt ytterligare direktiv från 

styrgruppen. Innehållet ska dessutom stämmas av i dialog med berörd byggherre, särskilt de 

delar som rör syfte, mål, finansiering och avtal samt risker.38 

 

Projektplan: 

Dokumentet är ett internt verktyg för tids- och resursplanering, bemanning och projekt-

styrning. Den är också ett verktyg och en utgångspunkt för samarbetet med en byggherre. 

Den ska redovisa hur projektet ska bedrivas, vilka delprojekt som ska ingå, vilka roller som 

behövs och hur dessa bemannas. Projektplanen upprättas av projektledare tillsammans med 

sakkunniga och eventuellt utsedda delprojektledare. Innehållet ska dessutom stämmas av i 

dialog med berörd byggherre, särskilt de delar som rör hur samarbetet ska organiseras, be-

hov av externa konsulter, budget och tidplan samt riskanalys. Det är lämpligt att klargöra 

hur byggherrens process och organisation i olika faser ser ut. Vid behov upprättas en 

gemensam kommunikationsplan.39 

 

Utbyggnads-PM: 

Dokumentet är ett underlag för politiskt beslut att fortsätta projektet, avvakta eller avbryta 

projektet. Utbyggnads-PM upprättas av projektledare tillsammans med delprojektledare i 

slutet av projekteringen, innan upphandling av entreprenader. Innehållet ska dessutom 

stämmas av i dialog med berörd byggherre, särskilt de delar som rör åtgärder, konsekvenser 

för fastighetsägare och boende, kostnader, tidsplan samt riskanalys.40 

 

Slutredovisning: 

Dokumentet är en slutleverans till uppdragsgivaren som ska redovisa hela projektet, upp-

följning gentemot start-PM och utbyggnads-PM, fysiskt resultat, ekonomiskt utfall samt 

tidsåtgång. Slutredovisningen upprättas av projektledare tillsammans med delprojektledare, 

när projektet är genomfört och slutbesiktning av allmänna anläggningar har skett. Byggher-

rens synpunkter och erfarenheter ska inhämtas och inarbetas.41 
  

                                                 
37 Beskrivningen av projektmodellens dokument i detta avsnitt är urklipp av relevant text från Nacka kom-
muns projektmodell. 
38 Nacka kommun, 2012, Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun s.20 
39 Ibid. s.21 
40 Ibid. s.22 
41 Ibid. s.23 
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Projektmodellens beslut42 
Projektbeslut är oftast av karaktären att starta något. Ett sådant beslut kan rent praktiskt 

även ”bordläggas” dvs. invänta tidpunkt eller villkor för att ta beslut. Nedan redovisas de 

fasta beslutspunkter som ingår i projektmodellen samt de dokument som är underlag för 

respektive beslut. Det bör tilläggas att de politiska besluten som rör den formella detaljpla-

neprocessen inte är medräknade. Ytterligare beslutstillfällen kan tillkomma; tilläggsbeslut 

enligt projektplan, efter behov eller pga. avvikelser43.44 

 

 
Figur 2.2.3:5 Beslutspunkter samt styrande/beslutade dokument i stadsbyggnadsprojekt 

 

 

 Beslut/innebörd: Beslutsfattare/underlag: 

Startbeslut projekt Projektledare tillsätts, framtagande av start-

PM påbörjas. 

Styrgruppen fattar beslut, underla-

get kan vara en projektidé, planbe-

sked eller annat initiativ. 

Godkänna start-PM Innebär klartecken för att lägga fram start-PM 

till KS. Beslutet är också ett godkännande av 

utkast till projektplan. 

Styrgrupp godkänner förslag till 

start-PM. 

Beslut start-PM Innebär att projektet kan påbörjas inkl. alla 

ingående delprojekt.  

KS antar start-PM, MSN ska till-

styrka. Underlag är start-PM samt 

tjänsteskrivelse. 

Godkänna projektplan Anger ramarna för projektet avseende tidplan, 

budget, resurser och bemanning 

Styrgruppen godkänner projektpla-

nen. 

Startbeslut genomfö-

rande 

Innebär att projektet går in i genomförandefa-

sen. 

Styrgruppen fattar beslut om ge-

nomförande. Underlaget utgörs av 

projektplanen. 

Godkänna utbyggnads-

PM 

Innebär klartecken för att lägga fram utbygg-

nads-PM till KS. Sker i slutet av projektering-

en innan upphandling av entreprenader.  

Styrgruppen godkänner utbyggnads-

PM. Underlag utgörs av förslag till 

utbyggnads-PM, tjänsteskrivelse och 

projektplan. 

Beslut utbyggnads-PM Innebär att projektet kan påbörja ”fysisk” KS antar utbyggnads-PM efter 

                                                 
42 Beskrivningen av projektmodellens beslut i detta avsnitt är urklipp av relevant text/bild från Nacka kom-
muns projektmodell. 
43 Avvikelser kan t.ex. vara att kostnader jämfört mot budget har ökat eller att tidsplanen måste justeras pga. 
händelser som inträffat under projektets gång. 
44 Nacka kommun, 2012, Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun s.23 
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utbyggnad.  tillstyrkan av TN.  

Godkänna slutredovis-

ning 

Innebär klartecken för att lägga fram slutredo-

visningen för KS. Överlämning till linjeorgani-

sationen/förvaltningsorganisationen påbörjas. 

Styrgruppen godkänner slutredovis-

ningen, detta efter slutbesiktning 

och när alla kostnader och intäkter 

inkommit. 

Beslut slutredovisning Projektet klassas som avslutat mot uppdrags-

givaren. Linjeorganisationen tar över. 

KS antar slutredovisningen. TN och 

MSN informeras om beslutet.  

Tabell 2.2.3:2 Beslut i Stadsbyggnadsprojekt 

2.2.4. KompassN – verksamhetsstöd och rutiner 

Nacka kommuns kvalitets- och verksamhetsstöd heter KompassN. Det är ett IT-verktyg 

som stödjer stadsbyggnadsprocessen på ett flertal punkter. KompassN nås via ett webb-

gränssnitt45. I denna uppsats kommer jag framförallt att beskriva hur KompassN stödjer 

stadsbyggnadsprocessen med; beskrivning av verksamhetsprocesser, rutiner och avvikelse- 

och förbättringsförslagshantering. Nedan i figur 2.2.4:1 syns förstasidan i KompassN. 

 

 
Figur 2.2.4:1 Skärmbild av förstasidan, KompassN 

 

Verksamhetsprocesser 
Detta är precis vad det låter som, processer som beskriver olika verksamheter i stadsbygg-

nadsprocessen. Idag finns det 15 stycken processer i KompassN, de har olika omfattning 

och betydelse för stadsbyggandet som helhet. Vissa av processerna berör t.ex. kompetens-

försörjning och personalvård, medans andra handlar om t.ex. planprocessen eller exploate-

ringsprocessen.46 

 

                                                 
45 En typ av gränssnitt som blir allt vanligare är webb-baserade användargränssnitt. Det innebär att använda-
ren kan styra ett system med hjälp av sin webbläsare via en webbsida. På så sätt behöver inget särskilt pro-
gram installeras på användarens dator. 
46 Nacka kommun, 2014, KompassN 
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I dagsläget är inte verksamhetsprocesserna i KompassN utbyggda och implementerade till 

fullo. Nacka kommun har alltså inte ett fungerande processorienterat verksamhetssystem.47 

Detta beror delvis på att plattformen/programvaran som KompassN är byggt på, inte be-

döms kunna hantera en processorientering av de ingående verksamheterna.48 

Rutiner 
Nacka kommun har i delar av stadsbyggnadsprocessen kommit långt med framtagandet av 

rutiner och styrdokument för moment och aktiviteter. I dagsläget finns 413 stycken rutiner 

framtagna. Det är framförallt inom mark- och exploateringsenheten men även planenheten 

jag har studerat/analyserat flest rutiner. 

 

En rutin är i detta fall ett dokument eller instruktion som beskriver hur ett arbetsmoment 

eller dylikt ska utföras för att säkerställa en viss kvalitet och/eller innehåll/aktiviteter. 

 

 Figur 2.2.4:2 Skärmbild av rutin, KompassN 

 

I figur 2.2.4:2 ovan ser vi ett exempel på hur en typisk rutin gestaltar sig och vad den inne-

håller; 

 

1. Under fliken rutiner hittar vi en meny till vänster som innehåller enheterna under 

Miljö- och Stadsbyggnad. 

2. Om vi öppnar upp fliken Exploatering får vi fram en eller flera rutiner. I detta fall 

väljer jag att titta på ”Gatukostnader i stadsbyggnadsprojekt, övergripande rutin” 

3. Överst i rutinen finner jag en beskrivning av vem som utfärdat/skapat rutinen, 

granskat den, godkänt samt kontrollerat den. Det framgår också vilken organisato-

risk enhet den tillhör samt till vilken process. Detta är angivet med datum för de 

olika stegen. 

                                                 
47 Nilsson, G., 2003, Processorientering och styrning  
”Processorientering: Ett organisatoriskt tillstånd som utmärks av fokusering på processer som en helhet, 
snarare än fokus på de enskilda arbetsmomenten var för sig” 
48 Jansson, A., 2013, Samtal 



2. Stadsbyggnadsprocessen 

24 
 

4. I själva rutinen finns sedan beskrivning av hur gatukostnader behandlas. Detta med 

länkar till andra rutiner, dokument eller exempel/mallar som är nödvändiga för att 

genomföra rutinen eller underlätta genomförandet av rutinen. I summarum så in-

nehåller rutinen allt strukturkapital utföraren behöver för att genomföra en gatu-

kostnadsutredning. 

5. Relaterad information till aktuell rutin presenteras till höger. 

På detta sätt är i princip samtliga arbetsmoment i mark- och exploateringsprocessen samt 

planprocessen beskrivna. Allt från hur t.ex. exploateringsavtal tas fram till hur samråd hålls 

i planprocessen.49 

 

Dessa rutiner är ett bra exempel på strukturerat och samlat strukturkapital som utgör stöd 

för utförarna i dessa processer. Nacka kommun har också organiserat det så att uppdate-

randet och framtagandet av rutiner är utlagt på samtliga medarbetare inom berörd enhet. 

Arbetet med dessa frågor ingår alltså i arbetet utöver de ordinarie arbetsuppgifterna. 

Avvikelse- och förbättringsförslagshantering 
Det är genom KompassN förslag till förbättringar samt avvikelserapportering sker. Kort-

fattat så leder ett godkänt förbättringsförslag vanligen till att en ansvarig person på lämplig 

enhet utses till att implementera förslaget. Detta sker oftast genom att en ny rutin tas fram 

eller att en befintlig revideras.50 

2.3. Stadsbyggnadsbenchen 

I detta avsnitt kommer jag att presentera ett axplock av statistik och jämförelser från det 

data som insamlats i Stadsbyggnadsbenchen. Stadsbyggnadsbenchen genom de ingående 

kommunerna har framförallt data kring planprocessens längd i olika definierade skeden 

dvs. ledtider. Då kommunerna definierar skeden/begrepp olika har det inom Stadsbygg-

nadsbenchen tagits fram gemensamma definitioner, se tabell 2.3. 

 

 

Begrepp: Definition: 

Aktiv projektstart Planhandläggare utsedd/första projektmöte har hållits eller 

dylikt. 

Väntetid innan projektstart Tidsåtgång mellan jakande planbesked och aktiv projekt-

start. 

Detaljplanearbete Ledtid från aktiv projektstart till detaljplanens antagande. 

Ändamål huvudsakligt Om ändamålet avser bostäder, verksamheter, infrastruktur 

eller blandat. Ex. på blandat är Täby centrum som innehål-

ler flera av kategorierna ovan. Verksamheter avser det som 

inte kan klassas som bostäder eller infrastruktur, exempel-

vis idrottshallar, kontor, centrumanläggningar. 

                                                 
49 Nacka kommun, 2014, KompassN 
50 Ibid. 
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Kund vid projektstart - förnyelse Det finns inga tydliga definitioner dokumenterade. Förny-

else har i tidigare diskussioner relaterat till s.k. förnyelse-

områden – dvs. förtätning i större områden och t.ex. 

permanentering av sommarstugeområden. Blandat avser 

när det finns flera typer av fastighetsägare inom detaljpla-

nen. 

Tabell 2.3. Exempel på definitioner i Stadsbyggnadsbenchen 

2.3.1. Statistik 

Ledtider i planprocessen 
Den statistik som presenteras nedan har inrapporterats av kommunerna och avser samtliga 

antagna och/eller lagakraftvunna detaljplaner under tidsperioden år 2008-2013. 

 

Stadsbyggnadsbenchen: 

 

 

Figur 2.3.1:1 Ledtider i DP-processen, jämförelse medel- och medianvärde 

 

Övergripande för samtliga deltagande kommuner i Stadsbyggnadsbenchen tar detaljplane-

processen som medianvärde 826 dagar, till detta finns en överklagandetid som har ett me-

dianvärde på 261 dagar. Totalt handlar det om 1 087 dagar från aktiv projektstart till laga 

kraftvunnen detaljplan, dvs. ungefär tre år.  
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Figur 2.3.1:2 Ledtider i DP-processen, per kundtyp, medianvärde 

 

I figuren ovan kan vi se ledtiderna nedbrutna per kundtyp. Det framgår med klar tydlighet 

att planprocessen tar längst tid i s.k. förnyelseområden51. För byggherreprojekt är den totala 

tidsåtgången 720 dagar (352+220+148), eller ungefär två år.   

 

Nedbrutet och kommunvis: 

 

 

Figur 2.3.1:3 Ledtider i DP-processen, per kundtyp, medianvärde kommunvis 

 

I figur 2.3.1:3 kan vi se de nedbrutna ledtiderna kommunvis. Haninge, Huddinge och 

Nacka sticker ut med långa ledtider för förnyelseområden. Överlag har Nacka de längsta 

ledtiderna oavsett kundtyp. Läsaren bör dock ta i beaktning att antalet detaljplaner som 

ligger till underlag för dessa data skiljer sig kommunerna emellan.  

 

                                                 
51 Förnyelseområden är t.ex. villa- och fritidshusområden som byggs ut med ny infrastruktur, vägar, VA 
mm. Det är oftast områden som har ett stort antal privata sakägare. 
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Figur 2.3.1:4 Andel överklagade planer per kommun 

 

För majoriteten av kommunerna ligger överklagandefrekvensen mellan 40-50%. Vid djupa-

re analys av dessa data finns tydliga kopplingar mellan andelen förnyelseområden och/eller 

många närliggande sakägare och andelen överklaganden.52 

Politiskt beslutsfattande i stadsbyggandet 
Kommunerna i Stadsbyggnadsbenchen har också tagit fram data kring hur många gånger 

en detaljplan går upp till behandling/beslut i politisk nämnd, utskott eller styrelse under 

planprocessen. 
 

 
Tabell 2.3.1 Politiska beslut i planprocessen 

 

För att förtydliga tabell 2.3.1 ovan så står förkortningarna under respektive kommun för 

det namn som aktuell kommun använder för politisk styrelse, utskott eller nämnd. Kom-

munstyrelsen är t.ex. giltigt för alla kommuner. BN står för byggnadsnämnd och SBN står 

                                                 
52 Stadsbyggnadsbenchen, 2014, Andel överklaganden per kommun 
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för stadsbyggnadsnämnd osv. Under rubriken antagande är en del av texten röd, detta indi-

kerar att aktuellt politiskt organ endast har tillstyrkande eller godkännande mandat.  

2.4. Analys 

Finns förutsättningar för kommunerna att effektivisera sin plan- och stadsbygg-
nadsprocess ur ett organisatoriskt perspektiv? 

 
Jag har under arbetet med denna uppsats haft möjligheten att djupdyka i framförallt Nacka 

kommuns – men även de i Stadsbyggnadsbenchen ingående kommunernas - stadsbygg-

nadsprocess. Detta har givit mig en hel del nya insikter kring den komplexitet som stads-

byggnadsprocessen utgörs av, och de utmaningar dessa organisationer dagligen ställs inför. 

 

Jag tycker att Nacka kommun – genom NYAST – har påbörjat en resa i helt rätt riktning. 

Detta tillsammans med deltagandet i Stadsbyggnadsbenchen tyder på att Nacka kommun 

och Stadsbyggnadsbenchens andra kommuner har en tydlig vision om att Stadsbyggandet 

är en process som i sin helhet inte endast berör en enskild kommun utan är något som ak-

tivt utgör en del av en regional helhet – och därför bör ligga till grund för kommunala och 

regionala samarbeten, jämförelser och utvecklingsprojekt. 

 

Analysen har lett till identifieringen av tre områden i stadsbyggandet med möjligheter till 

effektivisering. 

 

 Den politiska rollen i stadsbyggandet 

 Stadsbyggandet som en process 

 Erfarenhetsåterföring i stadsbyggandet 

2.4.1. Den politiska rollen i stadsbyggandet 

Den kommunala organisationen för stadsbyggandet är uppbyggd kring politiken, dvs. det är 

politiken tillsammans med lagarna som utgör ramverket för hur stadsbyggnadsprocessen är 

organiserad i en kommun. Lite förenklat är tjänstemannaorganisationen en organisatorisk 

spegling av de politiska ambitioner som finns i kommunen – avseende politisk styrning, 

inflytande och beslutsfattande. Tjänstemännen har till uppdrag att dels presentera besluts-

underlag för politikerna, men kanske framförallt att verkställa de politiskt tagna besluten. 
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Figur 2.4.1:1 Den politiska styrningen 

 

Schematisk kan den politiska styrningen av stadsbyggandet i en kommun beskrivas med 

figur 2.4.1:1 ovan. 

Legala ramverk 
Denna grund eller ”knippe” av lagar och regler som styr stadsbyggandet är något alla 

kommuner måste förhålla och anpassa sig till. Vissa delar av detta regelverk är detaljregle-

rande och lämnar ett litet utrymme för tolkning och lokala anpassningar. Största delen av 

regelverket har dock en ramverkskaraktär, vilket medför att tolkning och organisation för 

att bemöta de legala kraven kan te sig förhållandevis olika kommuner emellan.  

Politiker 
De folkvalda politikerna har en stor påverkan på hur styrningen av stadsbyggandet är ut-

format. Detta styr och påverkar hur stadsbyggnadsprocessen är organiserad. Då reglerver-

ket till stor del är av ramverkskaraktär är det upp till kommunalpolitikerna att i detalj defi-

niera hur stadsbyggnadsprocessen ska organiseras. Vi kan se ett tydligt exempel på detta 

genom att titta i tabell 2.3.1. som redogör för hur många gånger ett detaljplaneärende tas 

upp till beslut i politisknämnd, styrelse eller utskott. I den kommun som politikerna tar flest 

beslut ska detaljplaneärendet behandlas tio gånger, jämfört med fem tillfällen i den kom-

mun som har färst antal beslut av politiken. Detta trots att det är samma regelverk som 

styr. 

Den politiska processen i stadsbyggandet 
Vilken påverkan har då politiken på det effektiva stadsbyggandet? Detta är en fråga som är 

högaktuell och behandlas i mycket av den forskning och utredning som pågår på detta om-

råde. Jag skulle vilja lyfta upp en rapport som nyligen publicerats och som sammanfattar 

mycket av det forsknings- och utredningsarbete som har producerats de senaste åren kring 

plan- och stadsbyggnadsprocessen. Den är författad av tre KTH professorer – Thomas 

Kalbro, Göran Cars och Hans Lind. I slutet av rapporten ger författarna elva skarpa förslag 

för ett effektivare byggande – det är framförallt förslagen nedan som jag finner extra intres-

santa i kontexten till denna uppsats;53 

 
                                                 
53 Lind, H., Kalbro, T., Cars, G., 2013, Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur 
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 Planeringsprocessen måste effektiviseras. ”… Vi vill se en planeringsprocess där poli-

tisk styrning utövas i den översiktliga planeringen…” 

 Stärk den representativa demokratin – begränsa det direkta medborgarinfly-

tandet. ”… Dagens system för dialog gynnar ofta högljudda särintressen…” 

 Stadsbyggandet måste ses som en värdeskapande process. ”… I dag karaktäri-

seras planeringen ofta av att vara en konfliktfylld dragkamp mellan olika intressen…” 

 Renodla politikens och förvaltningens roller. ”… Politikens uppgift ska vara att 

målstyra med hjälp av en ”spelplan” för utveckling. Den politiska styrningen ska framför allt ut-

övas på den översiktliga planeringsnivån…” 

Forskarnas förslag pekar i allt väsentligt på att det kan finnas anledning att omvärdera hur 

den demokratiska och politiska processen tar sig uttryck i dagens stadsbyggande. Allra tyd-

ligast pekar forskarna på att det är i det tidiga skedet av stadsbyggnadsprocessen politiken 

och medborgarna bör ha störst inflytande. 

 

Denna slutsats stärks också av plangenomförandeutredningens betänkande för – En effek-

tivare plan- och bygglovsprocess, då utredningen tydligt pekar på att ett stadsbyggnadspro-

jekts grundläggande struktur vid plansamrådet redan är satt. Byggherren och kommunen 

har i stort definierat stadsbyggnadsprojektets övergripande ramar och utformning innan 

den formella dialogen med medborgarna har inletts. Detta får konsekvensen att medbor-

garinflytandet i stora delar upplevs som skenbart. Plangenomförandeutredningen fastslår 

att möjligheten till att påverka är som störst på den översiktliga nivån och i tidiga skeden.54 

 

Detta kan delvis förklaras med att projektinitieringen har tidigarelagts i planprocessen, som 

ett resultat av ändrade marknadsförutsättningar – dvs. det är idag vanligare att det är en 

privat byggherre som är initiativtagare till ett projekt. Vilket kan illustreras med figur 2.4.1. 

nedan.55 

 
Figur 2.4.1:2 Projektinitiering  

 

                                                 
54 SOU 2013:34, En effektivare plan- och bygglovsprocess s.178-183 
55 Kalbro, T., Lindgren, E., Paulsson, J., 2012, Detaljplaner i praktiken s.5-13 
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Resultat av detta är att detaljplanen får karaktären av en första lovprövning av ett specifikt 

befintligt projektförslag. Byggherren har alltså redan gjort en stor del av planeringen och 

utformningen av projektet när det presenteras för den formella detaljplaneprocessen.56  

 

Detta väcker frågan kring ramarna för stadsbyggnadsprocessen avseende dess start- och 

slutpunkt. Vilket leder oss in på nästa punkt. 

2.4.2. Stadsbyggandet som EN process 

NYAST har resulterat i att det som tidigare i Nacka kommun sågs som två isolerade pro-

cesser - planprocessen samt genomförandeprocessen – nu är organisatoriskt integrerade i 

en och samma process. Projektledarskapet har förtydligats, en projektledare är nu ansvarig 

för ett specifikt projekts hela färd genom stadsbyggnadsprocessen olika skeden.  

 

 
Figur 2.4.2 Stadsbyggnadsprocessens skeden 

 

Vi kan i figur 2.4.2. ovan se stadsbyggnadsprocessens alla skeden. Det är framförallt mellan 

linje två och fem som det ”klassiska” stadsbyggnadsprojektet är definierat organisatoriskt 

och legalt. Ett projekts startfas börjar vid linje två – ofta i samband med t.ex. en ansökan 

om planbesked – för att formellt påbörjas som ett planärende vid linje tre och avslutas med 

en lagakraftvunnen plan vid linje fyra. Efter detta tar genomförande/utbyggnadsskedet vid 

och avslutas för kommunen vid linje fem när detaljplanen är utbyggd med de allmänna 

anläggningar osv. som kommunen ska vara huvudman för. 

 

Det är framförallt mellan linje tre och fyra medborgarinflytandet tar sig uttryck genom lag-

stadgade samråd och möjligheter till yttranden i plan- och bygglagens detaljplaneprocess.  

Idé- och tidigtskede 
Om vi i figur 2.4.2 identifierar linje ett som startpunkten för projektinitieringen hos t.ex. 

byggherren föregås detta av ett förhållandevis odefinierat visionsarbete från kommunens 

sida som i bästa fall ges uttryck i översiktsplanen. Översiktsplanen ska enligt PBL hållas 

aktuell, vilket prövas mist en gång per mandatperiod av kommunfullmäktige.57 

 

                                                 
56 Kalbro, T., Lindgren, E., Paulsson, J., 2012, Detaljplaner i praktiken s.5-13 
57 Plan- och bygglag (2010:900), 3 kap 1,5,27 §§ 
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Det finns stora möjligheter för ett kommunalt, regionalt och medborgarfrämjande sam-

rådsarbete kring just visionsarbetet och framtagandet av översiktsplanen. Vissa delar av 

översiktsplanen kan också fördjupas och utgöra ett ännu tydligare visionsdokument för en 

viss kommundel och därmed fungera som ett mellanled innan den mer detaljerade detalj-

planen.58 Den övergripande nivån på planeringen i översiktsplanen där avvägningen mellan 

olika intressen, sakägare, företag, medborgare och myndigheter görs påminner i större ut-

sträckning – än planprocessens direkta medborgarinflytande – om den parlamentariska 

demokrati vi i Sverige är vana vid. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det faktiska startskedet för stadsbyggnadsproces-

sen i allt väsentligt är då visionsarbetet som mynnar ut i översiktsplanen tar sin början. Och 

det är i detta skede som samverkansformer kring medborgardialog och politisk styrning bör 

befinna sig – det är i detta skede som ramarna borde sättas för stadsbyggandet enligt myck-

et av forsknings- och utredningsarbetet kring stadsbyggnadsprocessen.59 

Förvaltningsskedet 
Nästa definition som behöver tydliggöras är att beskriva när ett stadsbyggnadsprojekt tar 

slut, eller blir färdigt. Som Nacka kommun har byggt upp sin organisation idag är förvalt-

ningsskedet en process som ligger under huvudprocessen Teknik, medan resterade del av 

stadsbyggandet ligger under huvudprocessen Miljö- och Stadsbyggnad.  

 

I slutet av genomförandeskedet tar de förvaltande organisationerna – under huvudprocess 

Teknik – över vartefter allmänna anläggningar färdigställs och driftsätts. Olika kompetenser 

inom Teknik är också delaktiga i projektmodellen för stadsbyggande långt innan överta-

gandet av den färdiga anläggningen sker. Detta till trots är de två huvudprocesserna Teknik 

samt Miljö- och Stadsbyggnad i Nacka kommun väldigt åtskilda organisatoriskt. Stadsbygg-

nadsprojekten har en väldigt tydlig organisatorisk gräns efter utbyggnads- och genomfö-

randeskedet.  

Fem skeden istället för två 
En rimlig fråga är nu varför stadsbyggandet bör ses som en process istället för flera olika 

processer. Jag tycker att följande text från Nacka kommuns projektmodell för stadsbygg-

nadsprojekt beskriver detta väl; 

”Ett projekt är inte en process. En process är en serie av sammanhängande 

aktiviteter, kontinuerlig och repetitiv. Projekt är tidsbegränsade och passe-

rar processen en gång. En bra liknelse är att likna processen med en tågräls 

och projektet som själva tåget som färdas genom processen, från station till 

station.”
60

 

Om vi i denna liknelse ser ett stadsbyggnadsprojekt som ett tåg är det rimligt och önskvärt 

att det endast är en tågräls som leder tåget genom alla stationer och skeden. Inte minst för 

att en redan komplex och i viss mån komplicerad process inte skall framstå som helt oför-

stålig för dess inblandade aktörer, kunder och övriga intressenter som samhället i stort. 

                                                 
58 Ibid. 3 kap 23 § 
59 Se t.ex. avsnitt 2.4.1.  
60 Nacka kommun, 2012, Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt i Nacka kommun s.7 
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Därav bör skedet innan den formella planprocessen tar sin början samt förvaltningsskedet 

efter genomförandet är slutfört vara en tydligare del av stadsbyggnadsprocessen. Detta bl.a. 

för att säkerställa/möjliggöra att en strukturerad erfarenhetsåterföring kontinuerligt sker. 

Detta kommer vara en förutsättning för en ständig förbättring av stadsbyggnadsprocessen 

och i den det ingående kvalitetsarbetet. Vilket leder oss in på den sista punkten. 

2.4.3. Erfarenhetsåterföring i stadsbyggandet 

Det finns få – om några – organisationer eller företag som inte säger att de aktivt arbetar 

med erfarenhetsåterföring, kvalitetssäkring och ständiga förbättringar. Det vetenskapliga 

forskningsområdet inom organisationsteori som berör erfarenhetsåterföring eller knowled-

ge management61 är förhållandevis brett. I denna uppsats har inte någon längre teoribild-

ning kring knowledge management och erfarenhetsåterföring presenterats, lite förenklat 

och kategoriskt har därför två tydliga uppdelningar kring erfarenhetsåterföringsmetodik 

gjorts. Dessa två presenteras nedan och ligger till grund för analysen i detta avsnitt. 

Personifierad erfarenhetsåterföring 
Metodiken passar i företag och organisationer som jobbar med unika och diversifierade 

projekt/uppgifter. Humankapitalet utgör den primära tillgången i organisationen. Det är av 

stor vikt att organisationen har fungerande nätverk och incitament för kunskapsdelande då 

en stor del av ansvaret för detta ligger hos humankapitlet. Metodiken kräver modesta IT-

system då kunskapsdelning till stor del sker direkt inom humankapitalet. Sammansättningen 

av projektgrupper och dess kompetenser har en stor inverkan på slutresultat då projekt-

gruppens fysiska deltagare utgör större delen av kunskapsinnehållet i projektet.62 

Kodifierad erfarenhetsåterföring 
I denna metodik spelar byggandet och förvaltandet av strukturkapital en stor roll. Fokus 

ligger på att bygga ett återanvändbart strukturkapital – mot vilket erfarenheter och lärdo-

mar kan struktureras och återföras. Denna metodik kräver oftast större satsningar på IT-

system som möjliggör spridning samt återföring av kunskap och erfarenheter. Det är viktigt 

att organisationen ger incitament för användande och utveckling av strukturkapitalet. Or-

ganisationer som använder denna metodik kräver större organisatorisk stabilitet och lång-

siktighet då omformandet av strukturkapital är resurskrävande.63 

Stadsbyggandets erfarenhetsåterföringsmetodik 
Nu är det inte så att en organisation definitionsmässigt endast använder en av de ovan be-

skrivna metodikerna. Oftast handlar det om en kombination av de både med en övervikt åt 

något håll. Poängen är att det är viktigt att på en strategisk nivå vara medveten om dessa 

metoder samt deras styrkor och svagheter. Detta för att kunna forma en organisationsmo-

dell som stödjer vald strategi. I tabell 2.4.3. har jag försökt placera in olika argument som 

stödjer antingen den personifierade eller kodifierade organisationsmetodiken i stadsbyg-

gandet. De argument som står under respektive punkt stödjer alltså denna organisationsme-

todik. 

                                                 
61 Knowledge management syftar till hur ett företag eller annan organisation handhar, förvaltar, överför 
och delar sin inneboende kunskap. 
62 Hansen, M., Nohria, N., Tierney, T., 1999, Harvard business review  
63 Ibid. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
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STADSBYGGNADSPROCESSEN 

1. Personifierad organisationsmetodik 2. Kodifierad organisationsmetodik 

 Stadsbyggnadsprocessens längd skapar en risk 

för att den strukturella organisationen förändras 

under ett projekts gång, vilket kräver uppdate-

ringar och förändringar, vilket är resurskrävan-

de i en kodifierad miljö. Detta gäller också den 

politiska styrningen i kommunen som utgör en 

risk för att den övergripande organisationsmo-

dellen/visionen förändras om politisk majoritet 

förändras. 

Stadsbyggnadsprocessen är en väldigt lång pro-

cess. Det kan ta upp till decennier innan ett 

projekt är helt färdigställt och en sam-

lad/fullständig erfarenhetsåterföring kan göras. 

Då humankapitalet utgör den viktigaste de-

len/kostnaden i organisationen kan större inve-

steringar i densamma göras, vilket möjligen kan 

minska personalomsättningen. Det blir också 

viktigare med att behålla personal då humanka-

pitalet i stor utsträckning är detsamma som 

kunskapskapitalet i organisationen. 

Personalomsättningen i stadsbyggnadsproces-

sen är förhållandevis hög. Detta p.g.a. hård 

konkurrens om personal. Men också för att 

processens längd gör det osannolikt att en pro-

jektgrupp kan hållas ihop under hela projektet. 

En så komplex process som stadsbyggandet är 

väldigt svårt att i detalj helt kodifiera.  

Det finns ett omfattande legalt regelverk som 

styr stadsbyggnadsprocessen. Detta resulterar i 

att viss formalia och byråkrati ska hanteras un-

der strikta former. 

 Stadsbyggnadsprocessens komplexitet medför 

att ett stort antal olika intressenter, kompeten-

ser och yrkesroller ingår i den. Antalet intres-

senter i stadsbyggnadsprocessen utgörs av allt 

från beställare, kund, utförare till direkt berörda 

sakägare, organisationer, företag, medborgare 

och samhället i stort. Gemensamt behöver alla 

dessa grupper förstå stadsbyggnadsprocessen ur 

just deras behov och perspektiv. 

  En så komplex och lång process som stads-

byggnadsprocessen är i princip omöjlig att be-

härska och kvalitetssäkra utan stöd från ett 

omfattande strukturkapital. 

Tabell 2.4.3. Organisationsmetodik för erfarenhetsåterföring i stadsbyggande 

 

 

Nacka kommuns arbete med att NYAST är ett bra exempel på en kodifiering av en skedes-

följd dvs. stadsbyggandet, till en helhet – till en stadsbyggnadsprocess. Nacka kommuns 

projektmodell för stadsbyggnadsprojekt tillsammans med kvalitetssystemet KompasseN är 

exempel på styrmodell respektive IT-stöd som passar väl in i en kodifierad organisations-

modell. 
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Stadsbyggnadsprocessen i en kodifierad organisation 
Om vi nu konstaterat att stadsbyggnadsprocessen medvetet har organiserats med stöd av 

en kodifierad metodik – spelar detta en avgörande roll för hur system för erfarenhetsåterfö-

ring i stadsbyggandet bör utformas. Nedan punktas de viktigaste faktorerna för en effektiv 

och strukturerad erfarenhetsåterföring i en kodifierad organisationsmodell: 

 

 Gemensamma organisatoriska grundvalar; Alla i stadsbyggnadsprocessen ingå-

ende organisationsdelar måste ha en gemensam vision och värdegrund, detta är en 

viktig ledningsfråga. Anställda måste känna samhörighet och ges förståelse för de-

ras del av helheten/visionen.  

 Gemensamma kvalitets- och IT-stöd; Olika delar av stadsbyggnadsprocessen 

bör inte ha olika kvalitets- och IT-stöd. För att möjligöra en effektiv erfarenhets-

återföring är det av största vikt att hela organisationen är uppbyggd kring samma 

grundläggande IT-struktur. 

 Tydlig processbrevskrivning; För att skapa incitament till erfarenhetsåterföring 

krävs förståelse för hela stadsbyggnadsprocessen hos samtliga organisationsdelar. 

De anställda måste ha en översiktlig förståelse av helheten och hur just deras rolls 

erfarenheter påverkar/bidrar till helheten.   

 Rutinbeskrivningar; För att möjliggöra en strukturerad erfarenhetsåterföring 

krävs en ”bokhylla” att placera erfarenheterna i. I den kodifierade organisationsme-

todiken utgörs denna vanligen av rutinbeskrivningar/instruktioner som i detalj be-

skriver hur olika moment i stadsbyggnadsprocessen ska utföras. Det är dessa ruti-

ner/instruktioner som är grunden i strukturkapitalet och som ständigt kan förbätt-

ras och utvecklas vid en strukturerad erfarenhetsåterföring. Varje återförd erfaren-

het kopplas till en rutin/instruktion på ett systematiskt sätt – visionen är att bygga 

ett kretslopp som leder till ständiga förbättringar. 

 Incitament och resurser för erfarenhetsåterföring; Slutligen är en effektiv och 

strukturerad erfarenhetsåterföring helt beroende av att människorna i stadsbygg-

nadsprocessen aktivt stöds till att erfarenhetsåterföra och dela sina kunskaper. Om 

de anställda saknar incitament, resurser eller förståelse för att erfarenhetsåterföra 

kommer ingen erfarenhetsåterföring ske – alldeles oavsett hur briljanta system och 

rutiner som finns i organisationen. 
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2.5. Slutsatser 

 

Den politiska rollen i stadsbyggandet 
 

 Ökad medborgardialog i tidiga skeden i stadsbyggandet. 

 Fokusera den politiska styrningen mot visionen, tidiga skeden och översiktliga pla-

nering av stadsbyggandet. 

 Minska antalet politiska detaljbeslut under planprocessen. Renodla ansvarsfördel-

ningen mellan förvaltning och politiken. 

 

Stadsbyggandet som en process 
 

 Stadsbyggandet är en process, med flera ingående skeden. Detta bör speglas i 

stadsbyggandes organisation och styrning. 

 Idéskedet innan den formella planprocessen börjar och förvaltningsskedet efter ge-

nomförandeskedets slut, bör i större utsträckning integreras i stadsbyggnadsproces-

sen. 

 

Erfarenhetsåterföring i stadsbyggandet 
 

 Säkerställ att rätt förutsättningar finns organisatoriskt för ett strukturerat erfaren-

hetsåterföringsarbete – gällande kvalitets- och IT-stöd, resurser, incitament och för-

ståelse av individens betydelse för helheten. 
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3. Aktionsplan - för ett effektiva-

re stadsbyggande 

Begreppet ett effektivare stadsbyggande kan på många sätt framstå som odefinierat och 

vagt. Vad menas egentligen med ett effektivare stadsbyggande? Hur mäts effektivitet? Är 

det i pengar, tid, kvalitet eller något helt annat?  

 

Att definiera ett effektivt stadsbyggande är troligen en doktorsavhandling i sig – jag nöjer 

mig därför med att i denna aktionsplan koppla begreppet effektivitet till måluppfyllelsen av 

målen i Stadsbyggnadsbenchen: 

 

1. Mätbara effektiviseringar ska uppnås i alla medverkande kommuner 

2. Kunskaperna om och förståelsen för stadsbyggnadsprocessen ska på ett påvisbart sätt 
öka såväl internt inom kommunerna som hos berörda samarbetspartners och intres-
senter. 

3. Stadsbyggnadsprocessen ska bli tydligare och mer transparent mot omvärlden 

4. Mer enhetliga arbetsätt ska etableras 

Det är alltså mot dessa mål jag har utformat förslagen i denna aktionsplan. Och framförallt 

mot mål två, tre och fyra – mål ett är förhoppningsvis det långsiktiga resultatet av uppfyl-

landet av mål två till fyra. Om detta är att beakta som ett mått av effektivitet i stadsbyggan-

det lämnar jag öppet för bedömning hos läsaren. 

Målet för denna aktionsplan 
Är att påvisa sambandet i figuren nedan. 

 
 

 

Att göra 
lika... 

leder till en 
tydligare 
process och... 

ökad förståelse 
samt kunskap om 
stadsbyggnads-
processen... 

Vilket leder till ett 
effektivare 
stadsbyggande... 
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3.1. Att göra lika 

Vi har under de senaste decennierna levt med ett industrialiserat produktions och effektivi-

tetstänk. Där mycket av de varor och tjänster vi idag konsumerar är producerade i stor ska-

la och i specialiserade organisationer och företag.  

 

Bilföretaget Toyota har med framgång gjort begreppet Lean Production64 känt i hela värl-

den. Idag är det många organisationer och företag som arbetar efter dessa principer eller 

försöker implementera dem i sina organisationer och processer. Att arbeta med Lean anses 

ofta som att per definition arbeta med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Dessa 

förbättringar kräver enligt Leanfilosofin en standardisering av process och arbetsmetoder – 

”att göra lika” är enligt Lean ett krav för lyckat effektivitetsarbete och ständiga förbättring-

ar.65 

Att göra lika i stadsbyggandet 
Nu är det säkert många som skulle skrika i panik och fasa, att göra lika i stadsbyggandet är 

inget som annat än penningtörstande byggbolag drömmer om. Den breda allmänheten 

kopplar säkert rubriken till att det ska produceras industrialiserade paketlösningar med torf-

tigt gestaltning och arkitektonisk funktion – ett nytt miljonprogram – nej tack! Det jag me-

nar med att göra lika är inget som främjar en homogen gestaltning och funktion av stads-

byggandet, jag talar om att det finns goda argument för att stadsbyggnadsprocessen organi-

satoriskt tjänar på att vara lika. Vad menar jag då med att stadsbyggnadsprocessen tjänar på 

att vara lika, och för vem eller vilka ska den vara lika? 

3.1.1.  En region med 26 stycken stadsbyggnads-
processer 

Om vi tittar på Stockholms län och dess 26 st. ingående kommuner ser vi en regional ar-

betsmarknad och bostadsmarknad, många invånare som lever och verkar i denna region 

åker över flera kommungränser dagligen. Få reflekterar över de skillnader som dessa kom-

munala gränser faktiskt representerar, detta för att Stockholm ses som en region av företag 

och invånare – inte 26 st. olika kommuner med eget planmonopol.  

 

För mig är det orimligt att försvara de organisatoriska skillnader som finns i de 26 st. 

Stockholmskommunernas stadsbyggnadsprocesser med värnandet av det kommunala själv-

styret eller som ett uttryck för demokrati och medborgarinflytande. Att göra lika i stadsbyg-

gandet, är att organisera stadsbyggnadsprocessen lika – vilket inte har någon negativ påver-

kan på varken politiskt självstyre, demokrati eller medborgarinflytande.  

                                                 
64 Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och elimi-
nera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det 
om ”Mer värde för mindre arbete”. 
65 Liker, J., 2009, The Toyota Way - Lean för världsklass s.28 
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3.1.2. ”Industrialisera” stadsbyggnadsprocessen 

innan stadsbyggandet 

Det talas väldigt mycket om att ett industrialiserat byggande ska vara lösningen på bostads-

bristen. Listan skulle bli lång på de utredningar, artiklar och rapporter som vurmar för ett 

ökat industrialiserande av byggandet. Jag ställer mig frågande till om inte branschen börjar i 

fel ände? Frågan är om effektivitetsvinsterna inte skulle vara större om stadsbyggnadspro-

cessen industrialiserades, att den politiska styrningen industrialiserades, att byråkratin in-

dustrialiserades – detta istället för att produkten, de byggda husen industrialiserades?  

 

Det finns ungefär 80 000 byggföretag i Sverige, av dem är det rimligt att anta att endast en 

bråkdel har kapacitet och möjlighet att bedriva industrialiserat byggande.  

3.2. En tydlig process 

Genom att organisera stadsbyggandet likvärdigt i alla kommuner skapas goda incitament 

för att bygga en tydlig och enhetlig stadsbyggnadsprocess. Dels genom att det är kompe-

tens, erfarenheter och strukturkapital från flera olika kommuner som samlas och delas. 

Men också för att utvecklingskostnaden för att bygga och förvalta ett processorienterat 

stadsbyggande kan delas på flera parter/kommuner. 

3.2.1. Processorienterat stadsbyggande 

Processorientering är ett sätt att organisera arbete med utgångspunkt i processerna och 

utgör ett alternativ till traditionell funktionsorienterad organisation med vertikala funktio-

ner. Funktionsorienterad organisation beskrivs ofta som uppdelad, där olika avdelningar 

arbetar separat och med bristande samverkan och kontakt sinsemellan och där barriärer 

som separata system, budgetar, belöningssystem etc. gör att arbetsflödet genom organisa-

tionen blir lidande.66 

 

Att på ett tydligt sätt beskriva stadsbyggandets alla skeden med en sammanhängande stads-

byggnadsprocess skapar ett ramverk för att aktivt arbeta med ständiga förbättringar och 

erfarenhetsåterföring. Men framförallt skapar det organisatoriska incitament samt förståelse 

och kunskap kring helheten. 

3.2.2. Från analogt till digitalt 

Om en så komplex process om stadsbyggandet ska processorienteras enligt en likvärdig 

modell i alla länets eller t.o.m. landets kommuner krävs gemensamma definitioner och en 

digital informationsförsörjning.67 

 

                                                 
66 Ljungberg, A., & Larsson, E., 2001, Processbaserad verksamhetsutveckling 
67 Statskontoret, 2014, Från analog till digital s.24 
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Skapandet av dessa förutsättningar kräver en insats från staten genom att sätta fokus på 

frågan samt bidra med incitament för kommunerna. Att samordna och skapa enhetlighet i 

definitioner och processer bör också ligga på ett nationellt plan oss ansvarig myndighet för 

stadsbyggnadsfrågor – i detta fall Boverket.68 

3.2.3. Kommunicera stadsbyggnadsprocessen 

Genom att skapa en tydlig och enhetlig stadsbyggnadsprocess, skapas också möjligheten att 

kommunicera den på ett enklare sätt. Stadsbyggnadsprocessen berör inte enbart företag, 

organisationer, dvs. professionella aktörer. Utan den berör i allra högsta grad privatperso-

ner, och samhället i stort. Även bland de företag som är verksamma i t.ex. byggbranschen 

är det väldigt få som har resurser till att sätta sig in i stadsbyggnadsprocessens komplexitet 

– framförallt om den ser olika ut i alla kommuner.  

 

Att hitta en plattform för att effektivt kommunicera stadsbyggnadsprocessen, anpassad för 

aktuell intressent är möjligt om stadsbyggnadsprocessen ser lika ut i samtliga kommuner.  

Ett gott exempel – www.bostadsbyggnadsprocessen.se  
För att tydligare beskriva vad jag menar med att effektivt kommunicera stadsbyggnadspro-

cessen vill jag lyfta fram projektet Bostadsbyggnadsprocessen, som är ett samarbete mellan 

Västerås stad och Sveriges Byggindustrier.  

 

Följande beskrivning går att läsa på projektets hemsida: 

Projektet är ett försök att i samverkan med byggbranschen effektivisera vår gemensamma 

bostadsbyggnadsprocess. Vi tror att vi genom god samverkan och förståelse för varandras 

verkligheter kan bli effektivare och därmed kunna nå de övergripande målen för projektet: 

Bygga mer, Bygga med lägre kostnader, Bygga i hela staden och inte enbart i de mest attrak-

tiva lägena, Bygga olika upplåtelseformer, Bygga vackert och Bygga hållbart.69 

 

 

                                                 
68 Statskontoret, 2014, Från analog till digital s.7-9 
69 Bostadsbyggnadsprocessen, 2014, Projektets syfte 

http://www.bostadsbyggnadsprocessen.se/
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Figur 3.2.2. Bostadsbyggnadsprocessens förstasida 

 

I figur 3.2.2:1 ovan ser vi första sidan i den applikation/webbsida som projektet resulterade 

i. Denna handledning beskriver översiktligt de olika skedena och aktiviteterna, samt aktö-

rernas roller och ansvar genom hela processen. De olika kugghjulen kan klickas och använ-

daren kommer då vidare till ytterligare information för valt skede. Se figur 3.2.2:2 nedan för 

ett exempel. 

 

 
Figur 3.2.2:2 Bostadsbyggnadsprocessen genomförande 

 

Att på detta sätt tydligt försöka redogöra för olika aktörers uppgifter genom hela processen 

skapar en förståelse och kunskap kring helheten. Detta exempel har stor potential att ut-

vecklas, det skulle kunna anpassas för användaren genom att t.ex. viss information visas för 

en sakägare som är intresserad att förstå den demokratiska stadsbyggnadsprocessen och 

dess möjligheter – medans en annan information kan presenteras för en byggherre som vill 

ha detaljerad kunskap om hela stadsbyggnadsprocessen för att kunna driva sitt projekt så 

effektivt som möjligt. 

 

I dagsläget är den offentliga informationen som är tillgänglig på t.ex. kommuners hemsidor 

väldigt översiktlig och innehållsfattig. Den riktar sig framförallt till den genomsnittlige 

kommuninvånaren snarare än till den presumtive byggherren. Detta i kombination med att 

stadsbyggnadsprocess ser olika ut i flertalet av t.ex. Stockholms kommuner måste rimligen 

leda till att massor av tid tas i anspråk från kommunernas tjänstemän – istället för att driva 

stadsbyggnadsprojekt blir de tvungna att lägga en del av sin tid på att kommunicera stads-

byggnadsprocessen externt, men även internt.  
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3.3. Ökad förståelse och kunskap 

Med en enhetlig och likvärdig stadsbyggnadsprocess som också kan kommuniceras på ett 

tydligt sätt ökar förutsättningarna för att kunskap och förståelse hos stadsbyggandets in-

tressenter ökar. Men kanske ännu viktigare är att en tydlig och transparent stadsbyggnads-

process skapar förutsättningar för ett ökat förtroende mellan stadsbyggandets aktörer – och 

detta är en förutsättning för att enas kring en gemensam vision. 

3.3.1. En gemensam vision 

Jag är övertygad om att en av de viktigaste nycklarna i att effektivisera stadsbyggandet ut-

görs av en tydlig, accepterad och gemensam vision. I ett tidigt skede av ett stadsbyggnads-

projekt måste en vision och en väl förankrad formulering av projektets mål tas fram – det 

är mer regel än undantag att incitamenten för aktörerna i stadsbyggandet skiljer sig väsent-

ligt. Jag vill till och med påstå att det finns en allvarlig problematik internt – gällande inci-

tament – hos stadsbyggandets aktörer. En byggherre kan t.ex. ha en projektutvecklingsdel 

som driver en agenda medans samma företags produktionsenhet delvis har en annan agen-

da. En kommun kanske har en politisk vision som om många fall skiljer sig från tjänste-

männens vision – vilken i sin tur kan skilja sig mellan t.ex. planenheten och exploaterings-

enheten. Alla dessa ”mjuka” parametrar – faktumet att stadsbyggnadsprocessen består av 

människor med olika bakgrund, kunskaper, visioner och mål – gör att en redan komplex 

process blir omöjlig att hålla samman utan en tydlig och gemensam vision.  

 

Jag är övertygad om att en sådan tydlig och väl förankrad vision endast är möjlig att arbeta 

fram om hela stadsbyggnadsprocessen är tydlig, likvärdig och transparent. Då finns nämli-

gen förutsättningar för en förståelse av helheten, ett förtroende mellan stadsbyggandets 

aktörer, en förutsägbarhet som skapar trygghet – som lyfter fokus från ställningskrigandet, 

särintressena och olikheterna. 

3.3.2. Ökad förutsägbarhet leder till ökad konkur-
rens  

I mycket av den debatt som pågår kring framförallt bostadsbyggandet lyfter byggbran-

schens företag – gång på gång – fram en viktig ingrediens till ett ökat byggande, de vill se 

en ökad förutsägbarhet i stadsbyggnadsprocessen. Statskontoret på uppdrag av socialdepar-

tementet påvisar t.ex. fundamentala skillnader i hur markanvisningar går till i olika kommu-

ner. Statliga utredningar har bl.a. lyft fram hur olika tekniska krav tar sig uttryck i olika 

kommuner. Lägg till detta en organisatorisk stadsbyggnadsprocess som skiljer sig åt mellan 

olika kommuner – där elementen av politiskt inflytande skiftar, men också politisk viljerikt-

ning kan skifta med fyraårsintervall. Detta är ingredienser i en stadsbyggnadsprocess som 

spänner över väldigt lång tid, som är extremt kapitalintensiv och som är förenad med hög 

risk i framförallt tidiga skeden.  
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Jag skulle vilja påstå att det knappast är konstigt att vi har en bransch där stor del av mark-

naden ägs av en handfull stora aktörer och bolag. Av de ca: 80 000 byggföretag vi har i Sve-

rige är det väldigt få som har möjlighet att verka – som byggherrar – under dessa oförut-

sägbara förutsättningar. Internationell konkurrens risker att avskräckas då komplexiteten av 

Stadsbyggnadsprocessen i Sverige uppenbarar sig. 

 

En ökad konkurrens får vi genom ökad förutsägbarhet – vilket skapas av en tydlig, likvär-

dig och transparent stadsbyggnadsprocess. En ökad konkurrens är också en ökad mångfald, 

något som jag tror många svenskar gärna skulle se i vårt stadsbyggande. 

3.4. Ett effektivare Stadsbyggande 

För mig handlar ett effektivare stadsbyggande hos Sveriges kommuner om att lyckas skapa 

förutsättningar för ett marknadsorienterat byggande, ett marknadsorienterat byggande som 

ska tillgodose samhällets behov, medborgarnas och politikernas visioner – men också 

marknadens och företagens krav på lönsamhet. Att lyckas skapa en stadsbyggnadsprocess 

som jämkar ihop dessa intressenter och deras mål är allt annat än enkelt – men dock nöd-

vändigt för att öka byggandet under rådande förutsättningar. Självfallet skulle situationen 

och receptet se annorlunda ut om vi t.ex. hade en statligt reglerad marknad liknande den 

innan avregleringen på 90-talet, frågan är om problemen skulle vara färre, om bostadsbris-

ten skulle vara mindre? Detta låter jag vara osagt och konstaterar att verkligheten är här och 

nu. 

3.4.1. Stadsbyggnadsbenchens mål 

För att avsluta denna aktionsplan tänkte jag kortfattat sammanfatta mina förslag på hur 

Stadsbyggnadsbenchens kommuner kan nå sina mål. 

 

 
 

 

  Att göra lika... 

Arbeta för att organisera stadsbyggnadsprocessen efter så likvärdiga ramar och ske-

den som är möjligt. Arbeta bort alla icke värdeskapande delar av processen. Använd 

Att göra 
lika... 

leder till en 
tydligare 
process 
och... 

ökad förståelse 
samt kunskap 
om 
stadsbyggnads-
processen... 

Vilket leder till 
ett effektivare 
stadsbyggande... 
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Stadsbyggnadsbenchen som ett forum för att hitta en gemensam stadsbyggnads-

process snarare än att försöka identifiera vems process som är effektivast idag. 

 

 Leder till en tydlig process och… 

En likvärdig och gemensam process skapar goda förutsättningar till en tydlig och 

kommunicerbar stadsbyggnadsprocess. Efter att en gemensam process har identifi-

erats kan den processorienteras. Internt kan processen fyllas med rutiner, mallar 

och styrdokument och därmed utgöra ett kvalitetsstöd för organisationen – men 

också skapa förutsättningar för ett strukturerat erfarenhetsåterföringsarbete. Ex-

ternt kan stadsbyggnadsprocessen och dess krav/aktiviteter tydligt kommuniceras 

mot dess aktörer, se Bostadsbyggnadsprocessen som ett exempel att arbeta vidare 

med och lära ifrån. 

 

 Ökad förståelse samt kunskap om stadsbyggnadsprocessen… 

Genom att skapa en tydlig stadsbyggnadsprocess gentemot dess inblandade aktörer 

frigörs tid för tjänstemännen att arbeta med värdeskapande – istället för att agera 

guide till stadsbyggnadsprocessen.  En ökad förståelse skapar också förutsättningar 

för en ökad transparens och därmed större förtroende mellan inblandade aktörer. 

Något som är viktigt för att kunna arbeta med gemensamma och tydliga visioner 

och mål i stadsbyggnadsprojekten. Använd Stadsbyggnadsbenchen för att tydligare 

definiera den politiska rollen i detta visionsarbete samt den politiska organisationen 

och ansvarsfördelningen i stadsbyggandet. 

 

 Vilket leder till ett effektivt stadsbyggande… 

Jag är övertygad om att uppfyllelsen av målen i Stadsbyggnadsbenchen leder till ett 

effektivare stadsbyggande. Jag tror också att det är viktigt att kommunerna tar initi-

ativ och leder arbetet med ett effektivare stadsbyggande, inte för att ansvaret endast 

vilar hos dem, utan för att kommunerna äger ramverket vilka stadsbyggandets aktö-

rer verkar inom. Det kommunala planmonopolet kommer alltid ställa kommunen 

som ansvarig för ett bristfälligt byggande – alldeles oavsett om det är rätt eller fel. 

Genom att arbeta aktivt och samlat med dessa frågor kan kommunen över tid – 

och i takt med att stadsbyggnadsprocessen effektiviseras – lägga över större ansvar 

på byggbranschens ineffektivitet och konkurrensbrist som en orsak till t.ex. otill-

räckligt bostadsbyggande.  
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Författarens reflektioner 

Såhär i slutet av denna uppsats känner jag en viss form av vemod och besvikelse. Inte på 

grund av att jag är missnöjd med vad jag skrivit, utan mer för att jag velat skriva mer utför-

ligt, mer underbyggt – mer vetenskapligt korrekt. För att tycka kring hur något ska vara 

eller är, måste i någon form vara definitionen av en idealist – kompromisslös och säker 

med svar på alla motargument, en värld där allt är svart eller vitt. Att vara vetenskaplig är 

raka motsatsen, inget är säkert, allt är en kompromiss, världen är grå fram tills du med lo-

giska bevis har styrkt det vita eller svarta bortom någon form av rimligt tvivel. 

 

Och däri ligger problemet, att vetenskapligt analysera stadsbyggandet i sin helhet är att i 

viss mån tycka. Det är också precis vad jag gjort i denna uppsats, jag påstår inte att allt jag 

skrivit inte är underbyggt av en vetenskaplig metodik. Utan snarare att det som är intressan-

tast för läsaren saknar mycket av denna vetenskaplighet. 

 

Kanske är det naivt att tro att ett examensarbete på masternivå kan göra anspråk på något 

annat, kanske skulle jag inte gapat så glupskt över den komplexitet som stadsbyggandet 

innebär. Jag får helt enkelt erkänna att jag inte kunde motstå frestelsen att ge mig in i tyck-

arnas värld. Så istället för att hålla mig till en liten, liten del av stadsbyggandet och analysera 

det med någon typ av precis vetenskaplig korrekthet tillät jag mig att i viss mån tänka stort, 

och skriva fritt. 

 

Resultatet? – är delvis en uppsats som med lätthet kan förbises och argumenteras bort. 

Men resultaten kan också vara en källa till idéer och kunskap. Min förhoppning är att läsa-

ren av denna uppsats har givits någon ny insikt eller kunskap. 

 

Om jag ska avsluta med att lyfta fram något ur denna uppsats så blir det ändå vikten av 

människorna i processerna. Det är genom dem som verklig effektivitet uppnås – och i detta 

tror jag att alla vi tyckare kan hålla med om att vi människor behöver visioner för att enas, 

stadsbyggandet är inget undantag. 
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