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Sammanfattning 

Effektiva planprocesser är ett debatterat ämne till följd av bland annat stor tillväxt i 
landets storstadsregioner och ökande bostadsbrist. Debatten handlar om att det tar för 
lång tid att ta fram detaljplaner, där kommuner ofta skuldbeläggs. Många kommuner har 
svåra förutsättningar för samhällsplanering med tidspress kombinerat med tillväxt och 
höga målsättningar om produktion av planer. Denna studie undersöker vad effektiva 
planprocesser är, varför det eftersträvas och hur kommunal verksamhet kan 
effektiviseras. I särskilt fokus är Nacka kommun som står inför de svåra utmaningarna, 
men även två andra kommuner och statligt perspektiv vägs in. Metoden är kvalitativ 
genom litteratur-, dokument och intervjustudie. Resultatet tyder på att effektivitet inte 
endast handlar om tid utan även kvalitet, demokrati och genomförbarhet av en plan. De 
flesta samhällsmedborgare gynnas av effektiva planprocesser. Detta kan uppnås genom 
att kommunal verksamhet har tydlig organisation, arbetsmodeller, förmedlade 
prioriteringar, givande politisk process samt god relation och planering vid anlitande av 
konsulter. Slutsatsen är att effektiva planprocesser inte handlar om att kommuner tar 
fram detaljplaner snabbt eftersom långsiktighet krävs, men att effektivisering av 
kommunala verksamheter är möjliga. 
 
Nyckelord: Planprocessen, detaljplan, effektivitet, Sverige, konsult 
 
 
Abstract 

Efficiency in the planning process is an issue for debate in Sweden resulting from, among 
several aspects, major growth of urban regions and increased demand for housing. The 
debate points at municipal planning offices and local authorities as being too slow in 
producing local plans. Many municipalities though operate planning under difficult 
circumstances with time pressure combined with growth and ambitious political goals on 
producing plans. This study investigates what efficient planning process is, why it is 
strived for and possible efficiencies in municipal planning operation. Nacka municipality 
is in focus as it stands before those challenges, but also two other Swedish municipalities 
and a national perspective are included. A qualitative method is applied with literature, 
document and interview studies. The result indicates that efficiency does not only include 
time aspects, but also quality, democracy and feasibility of a plan. Most citizens benefit 
from efficient planning processes. They can be achieved by municipal operations being 
clear in organization and working models, mediated priorities, useful political process and 
good relation and planning of hired consultants. The conclusion is that efficient planning 
process is not about municipalities producing local plans quickly since long-time 
perspective is required, although efficiency and streamlining of the municipal operation is 
possible. 
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1. Inledning 

Denna rapport är en studie om effektivitet och arbetssätt i kommunala 
detaljplaneprocesser. Nacka kommun är i särskilt fokus då kommunen står inför en 
historiskt stor utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och tunnelbana. Studien undersöker 
vad en effektiv planprocess är, varför den eftersträvas och hur den kan nås. Studien 
består av tre delar: 1. Nacka kommun med erfarenheter från tjänstemän och politiker 
inom detaljplanering, 2. Exempel på två andra kommuner, Uppsala och Åre, och 3. 
statligt perspektiv genom Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Den svenska planeringen är och har sedan en tid varit i förändring (Cars & Hedström, 
2006; Grange, 2014). Planering har skiftat från att kommunen i stor utsträckning styr vad 
som byggs, till att privata initiativ har mer inflytande (ibid.). Tidigare hade kommunens 
planmonopol större betydelse, där kommunen ofta beslöt vad som skulle byggas baserat 
på egna behovsanalyser (Cars & Hedström, 2006). Idag styrs planering mer från privata 
aktörers förfrågningar till kommunen om vad kommunen tillåter att bygga. En annan 
faktor som medför att svensk planering är i förändring är lagstiftningsändringar. 
Dessutom är det numera vanligt att kommuner anlitar konsulter vid framtagande av 
detaljplaner i små som stora kommuner (Elrud, 2012), vilket påverkar hur planering 
utövas i praktiken. Outsourcing av planarbete kan göras på olika sätt. Dock finns få 
studier som ifrågasätter och diskuterar hur det påverkar detaljplaner, planprocess och hur 
effektiv den kommunala verksamheten blir.  
 
Långsamma detaljplaneprocesser är ett uppmärksammat ämne för dagens diskussion om 
samhällsbyggande och samhällsplanering. Det är ett upplevt problem som debatteras i 
såväl politiken som byggbranschen, forskningen och media. Kommunal planläggning av 
mark pekas ut som ett av de största hindren för bostadsbyggande i dagens Sverige i 
regeringsbeslutet Uppdrag att kartlägga och analysera kommunernas planberedskap 
(Socialdepartementet, 2011). SKL påpekar i en studie att trots att 
bostadsbyggnadsdebatten ofta anser kommunen vara ”boven” för långsamt byggande, så 
finns de största flaskhalsarna inte på kommunala plankontor (SKL, 2013). Detta då 
undersökningen visar att det finns stor planberedskap och reserv i Sverige. Å andra sidan 
menade kommittén som arbetade under framtagandet av nya PBL, Plan- och bygglagen, 
2010 att det i många fall är kommunens rutiner och arbetssätt snarare än lagstiftningen 
som gör planprocessen ineffektiv (Boverket, 2007). 
 
Många av Sveriges tillväxtkommuner upplever ett stort tryck på detaljplanering, på en del 
platser kanske till och med i samma storleksordning som under miljonprogrammet. 
Många kommuner i landets tillväxtregioner har ambitiösa politiska målsättningar om att 
producera stora antal detaljplaner under relativt kort tid, där det även finns stor press 
från byggbranschen och allmänheten. Samtidigt har dessa kommuner ofta begränsade 
resurser som gör målen svåruppnåeliga. Att detaljplanera i denna omfattning är därför 
utmanande att genomföra i praktiken.  
 
Nacka kommun står inför flertalet utmaningar i planeringen. Inflyttningen till 
Stockholmsregionen har varit mycket stor de senaste åren, under 2014 ökade länet med 
35 000 invånare (SCB, 2015). Detta skapar ett stort behov av bostäder och ökad kapacitet 
på kollektivtrafiknätet. I Stockholm råder dock bostadsbrist och byggtakten har varit låg 



 2 
 

Fig.  1 . Karta över Nacka kommun. 
(Wikipedia, 2015)  

under en längre period (Länsstyrelsen Stockholm, 2013; SCB, 2012). Trafikläget i 
Stockholm börjar också bli kritiskt. Värmdöleden som kopplar ihop Värmdö och Nacka 
med Stockholm är ofta överbelastad (se t.ex. Trafikverket, 2014). Tunnelbanedragning till 
Nacka motiveras av detta faktum, och förhoppningen är att öka kollektivresorna (Nacka 
kommun, 2015a). Trafikläget och bostadssituationen i regionen skapar därför en stor 
efterfrågan på samhällsbyggande. 
 
Effektiva planprocesser är idag en stor debattfråga inom planering och politik. De 
uppmålade förutsättningarna som råder i många kommuner med tillväxt och press från 
många olika håll innebär en strävan efter att bygga snabbt. Lagstiftningen och 
samhällsdebatten utgår dock ofta från att snabba planprocesser är samma sak som 
effektiva planprocesser. Är effektiva planprocesser dock enbart snabba planprocesser? 
Att planera effektivt kan innebära att ta fram planer snabbt, men finns det fler aspekter 
som spelar in i begreppet ”effektiva planprocesser”? Denna problemformulering utgör 
grunden för studien. 
 

Bakgrund – Nacka bygger stad 
Nacka kommun är en kommun med 96 000 
invånare (SCB, 2015) och angränsar till 
Stockholms sydostliga del. I samband med att 
överenskommelse och beslut om tunnelbanans 
utbyggnad till Nacka togs år 2013, åtog sig 
Nacka kommun att färdigställa 13 500 bostäder 
från 1 januari 2014 till och med år 2030 
(Stockholmsförhandlingen, 2013). Kommunen 
har även ett mål om att bygga 10 000 
arbetsplatser i anslutning till detta, men ingår 
inte i tunnelbaneavtalet. Största delen av denna 
bebyggelseutveckling i Nacka är planerad under 
samlingsnamnet ’Nacka bygger stad’ och syftar 
till en omfattande utbyggnad med stadsmässig 
utformning på västra Sicklaön. Byggandet av 
bostäder är ett krav från överenskommelse i 
2013 års Stockholmsförhandling där 
finansiering av tunnelbanebygget beslutades. 
Stockholmsförhandlingen blev tillsatt av regeringen för att en förhandling om länets 
infrastrukturinvesteringar skulle förhandlas fram. Parterna bestod av svenska staten, 
Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla 
kommun, där varje part ska verka som delfinansiär av tunnelbanans fyra olika 
utbyggnader (ibid.). Formellt beslut togs genom ett avtal mellan parterna den 7 januari 
2014 (ibid.). Nacka kommun fattade lokalt beslut i kommunfullmäktige den 3 februari 
2014 (Nacka kommun, 2015a). Efter detta har kommunal detaljplanering startat i Nacka 
för tunnelbana och de avtalade bostäderna samt arbetsplatserna. 

I Stockholms landsting pågår under våren 2015 samråd och utredningsarbete som ligger 
till grund för järnvägsplanen som Trafikverket prövar för godkännande (Stockholms läns 
landsting, 2015). Även miljödom och ytterligare samråd kommer krävas innan 
tunnelbaneutbyggnaden kan realiseras. 
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Avtalet om byggandet av bostäder inom den överenskomna tidsperioden och målet för 
arbetsplatser innebär för Nacka kommuns del en väsentlig upptrappning i arbetet för 
framtagande av detaljplaner. Dock står kommunen inför utmaningen hur det ska gå till i 
praktiken. Byggtakten ska enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse genomsnittligen 
vara 800 bostäder per år i Nacka, kontor och handel exkluderat. Kommunens politiker1 
har formulerat mål i det s.k. Majoritetsprogrammet 2015-2018. Programmet belyser 
vikten av en taktupptrappning i kommunens detaljplaneprocesser och formulerar 
byggnationsmålet för närmsta mandatperioden: 

”Det är mycket angeläget att öka tempot i både planering och byggande. Detaljplaner som omfattar minst 5 
000 bostäder på västra Sicklaön och 2 000 i övriga kommundelar ska ha beslutats till och med år 2017. 
Handläggningstider, både i planskedet och för bygglov, ska förkortas.” (Nacka kommun, 2014, s. 8)  

Då tunnelbaneavtalet skrevs hade inte Nacka kommun de personalresurser bedöms 
nödvändiga för att ta fram det stora antal detaljplaner som avtalats och som nu finns 
politiskt beslut på. Nacka kommun anställer därför fler tjänstemän på flera berörda 
enheter, som planenheten, men anlitar även konsulter. Kommunen har en historia av att 
huvudsakligen producera planer internt. Ett fåtal detaljplaner har under de senaste åren 
”testats” med konsulter involverade, vilka ännu inte har utvärderats i större omfattning.  
 

Problemformulering och syfte 

Studiens syfte 
Effektiva planprocesser är en uppmärksammad fråga för planering idag men få lösningar 
finns om hur effektivitet nås, i synnerhet om rådande förhållanden gör det svårt. Syftet 
med denna studie är att utreda vad effektiva planprocesser är och hur kommuner kan nå 
det under förutsättningarna höga mål om antal producerade planer, begränsade resurser 
och tidspress. En stor del av studien behandlar Nacka kommun, då de inom närmsta 
tioårsperioden står inför denna utmaning. 

Frågeställningar 
I studien finns två nivåer av frågeställningar. De övergripande frågeställningarna som 
söks i studien är: 

-‐ Vad är effektiva planprocesser? 
-‐ Varför eftersträvas effektiva planprocesser?  
-‐ Vilka effektiviseringar av arbetsmetoder inom kommunal planering är möjliga? 

 
Utöver de övergripande frågeställningar används även några analytiska frågor för att föra 
en diskussion som leder till slutsatser kring de övergripande frågeställningarna. I studien 
av de tre perspektiven Nacka kommun, exempelkommuner och nationella perspektivet 
har dessa frågeställningar undersökts i mer detalj: 

-‐ Hur är synen på effektiva planprocesser? 
-‐ Hur är synen på den optimala detaljplanen? 
-‐ Hur är synen på samarbetet mellan politiker och tjänstemän? 
-‐ Hur är synen på översiktsplan som verktyg för detaljplanering? 
-‐ Hur påverkas detaljplanering av outsourcing?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Borgerlig majoritet bestående av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna (Nacka kommun, 
2015b) 
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Metod, avgränsningar och överförbarhet 
I denna del beskrivs hur studien genomförts samt vilka avgränsningar som gjorts. 
Avslutningsvis förs en kort diskussion om studiens validitet och överförbarhet. 

Forskningsstrategi 
Forskning brukar ofta kategoriseras efter induktiv och deduktiv forskningsmetod. 
Deduktiv forskning är kopplat till att testa en hypotes med empiriska undersökningar och 
är ofta baserad på kvantitativ forskning (Bryman, 2008). Induktiv strategi är istället 
kvalitativ forskning där empirin insamlas, analyseras och leder fram till teori (ibid.). 
Denna studie bygger på induktiv forskningsstrategi. 
 
Forskningsmetoder kan alltså även indelas i kvalitativa och kvantitativa metoder (Groat 
& Wang, 2002). Kvalitativ forskning har större fokus på värdet av ord snarare än stora 
mängder data, som gör forskningen mer öppen för tolkning (Bryman, 2008). Kvalitativ 
forskningsmetod bygger på logisk positivism som är en vetenskaplig modell där 
antaganden om något baseras på observerade fakta (Sismondo, 2010). Enligt modellen 
bekräftas teorier av insamlad data som närmar sig “sanningen” då den bekräftas eller 
motbevisas av forskningen (ibid.). Med positivism söks hur verkligheten ser ut med 
objektivt synsätt, medan postpositivism accepterar verklighetens svåra greppbarhet och 
söker därför istället nyanser av verkligheten baserat på sannolikhet (Groat & Wang, 
2002). Denna studie har ett postpositivistiskt förhållningssätt. 
 
Kvalitativa studier har både styrkor och svagheter som forskningsmetod. En styrka är 
dess förmåga att fånga omständigheter från verkliga livet (Groat & Wang, 2002). En 
nackdel är att det finns få standardiserade steg-för-stegmetoder, jämfört med kvantitativa 
metoder (ibid.). Forskaren måste därför vara extra betänksam under genomförandet av 
studien. Kritiken mot kvalitativa metoder är att det är svårt att replikera undersökningen 
som genomförs, problem med generalisering av resultaten och bristande transparens i 
hur metoden genomförts (Bryman, 2008). Alvesson och Deetz (2000) understryker 
vikten av ett kritiskt förhållningssätt till resultatet i forskningen. Den studerade sociala 
miljön påverkar studiens resultat (Ahrne & Svensson, 2011), vilket också ska vara i åtanke 
då studier genomförs. I denna studie används en kombination av flera kvalitativa 
forskningsmetoder för att generera en helhetsbild från flera olika infallsvinklar.  

Arbetsprocess  
Här följer en beskrivning av studiens arbetsprocess, se även figur 2. Generellt var 
upplägget att samla in data genom flera metoder för att analysera och dra slutsatser. Mer 
detaljer kring datainsamlingens tillvägagångssätt följer i nästa avsnitt. 
 
Arbetet inleddes med att göra en kunskapsöversikt som innebar datainsamling genom 
litteraturöversikt. Till att börja med studerades teori inom projektledning och 
processorienterat arbete för att undersöka om effektiva planprocesser skulle kunna 
behandlas ur detta perspektiv. Dock förkastades detta då dessa teorier verkar något svåra 
att applicera på studien som kretsar kring erfarenheter av processer. Därför övergick 
kunskapsöversikten till litteraturstudie av andra författare inom begreppet effektivitet, 
effektiva planprocesser, outsourcing (d.v.s. att ta in konsulter i planprocessen), 
medborgarinflytande och sökande efter statistik om genomsnittlig handläggningstid för 
detaljplaner i Sverige. 
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Därefter inleddes dokumentstudie på Nacka kommun, också som del av datainsamlingen 
till studien. Detta var förberedande arbete inför de planerade intervjuerna med 
tjänstemän och politiker, för att få en kunskapsgrund till kommunens verksamhet. 
 
Sedan följde intervjuer, studiens huvudsakliga datainsamling. Detta inleddes med intervju 
med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), vilket var en bra grund för att gå vidare 
med intervjuer på Nacka kommun med tjänstemän och politiker. Därefter följde 
intervjuer med andra ”exempelkommuner” och sist med Boverket. Detta upplägg var 
lyckat eftersom det startades och avslutades med det nationella perspektivet, och lokala 
erfarenheter kunde då lätt sättas i relation till detta nationella perspektiv. 
Sammanställning av resultat gjordes därefter, där alla intervjusvar genomarbetades och 
sammanfattades för att sedan sorteras efter de analytiska frågeställningarna. 
 
Sedan följde analys av det insamlade materialet. Analysen inkluderade tolkning, 
jämförelse och sökande efter förklaring till de funna resultaten. I detta steg jämfördes 
resultat från intervjustudien med litteraturstudien och dokumentstudien. 
 
Slutligen formulerades slutsatser och rekommendationer för både Nacka kommun och 
för branschen generellt, med förslag om hur kommuner kan arbeta i framtiden och vilka 
riskfaktorer som bör beaktas för effektivisering av planprocessen. I detta steg 
identifierades också behov av vidare forskning i ämnet. 

 
Fig.  2 . Arbetsprocess i studien  

Datainsamling  
Insamlingen av data skedde på tre olika sätt i studien, samtliga med kvalitativa 
forskningsmetoder.  
 
1. Litteraturstudie av planeringsteori kring effektiv och ineffektiv planprocess, begreppet 
effektivitet, outsourcing och medborgarinflytande eftersom de är viktiga komponenter 
för att förstå problemet med långsamma och ineffektiva planprocesser. Detta gjordes 
genom sökningar i databaserna KTH Primo som är en samling av KTH Biblioteks 
katalog, svenska forskningsdatabaser och andra databaser, samt sökning bland journaler i 
Taylor & Francis Group Online Platform (innehållande bland annat Routledge). De 
viktigaste sökorden var ’effektiv planering’, ’effektiv planprocess’, ’effektivitet’, ’ineffektiv 
planering’, ’planprocessen’, ’konsult planering’, ’outsourcing’, ’efficient planning’, 
’efficiency’, ’inefficient planning’ och ’consultant planning’. Studie gjordes även av 
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statistiska rapporter och akademiska rapporter om kommunala handläggningstider och 
arbetssätt för bedömning av läget för landets kommuner. 
 
2. Dokumentanalys genom studie av kommunala dokument i Nacka kommun. Detta var 
i form av organisation, arbetsrutiner kring planprocessen, arbetsmodeller, handlingar och 
beslut för att göra en bedömning om rådande och planerat arbetssätt i Nacka kommun.  
 
3. Intervjuer med kommunala tjänstemän och politiker, Boverket och SKL. På Nacka 
kommun intervjuades 12 tjänstemän på planenheten och tre politiker från majoritet och 
opposition. Dessa valdes ut eftersom de är de personer som besitter bäst kunskap om 
erfarenheter av detaljplanering i Nacka. Kombinationen tjänstemän och politiker valdes 
för att det tar i beaktande två olika perspektiv på ”verkligheten” av planering i 
kommunen. För att sätta detta i relation till Sverige i helhet intervjuades en person 
vardera från Boverket och SKL eftersom de representerar planering på nationell nivå. 
Dessutom intervjuades en chef med planeringsansvar från vardera två andra kommuner 
– Åre och Uppsala. Dessa två kommuner valdes ut för att de står inför liknande 
utmaningar som Nacka; stort tryck på att ta fram detaljplaner, tidspress och begränsade 
personalresurser. Ämnen för intervjuerna var: 
 

-‐ Synen på effektiva planprocesser och för vem det är viktigt 
-‐ Arbetsmodellers användning (för- och nackdelar, hur väl fungerande) 
-‐ Kopplingen mellan översiktsplan och detaljplanering 
-‐ Synen på ändringar i PBL 
-‐ Relationen mellan politiker och tjänstemän 
-‐ Synen och argumenten för konsulter i planarbete (risker och förtjänster) 

 
Intervjuerna genomfördes till största del i mötesform och semi-strukturerade, där frågor 
förberetts men utrymme givits för diskussion och följdfrågor. Dessa intervjuer spelades 
in och transkriberades för att underlätta resultatsammanställning med exakta citat. De 
intervjuer som inte var personliga möten genomfördes via telefon till följd av stora 
geografiska avstånd till de intervjuade, vilka var representanter från Boverket, Åre 
kommun samt Uppsala kommun. I dessa fall var inte inspelning möjlig, och således blev 
inte transkriberingen i dessa intervjuer lika omfattande som de övriga intervjuerna. 
Samtliga intervjuer utfördes med en intervjuperson i taget. De bokades i förväg via epost 
där ämnet för intervjun presenterades, dock utan att ange exakta frågor. Detta var 
medvetet för att respondenten skulle ge så spontana svar som möjligt om upplevelser, 
erfarenheter och synsätt. 
 
Intervjuerna med tjänstemän på Nacka kommun har anonymiserats. Detta motiveras av 
att det möjliggör mer sanningsenliga svar om det inte framgår vem som sagt vad. Det 
skyddar även de anställda mot potentiella konflikter efter studiens publicering. 
Anonymitet var viktigt då intervjufrågorna handlade om hur verksamheten fungerar, 
såväl positivt som negativt. 
 
De svar som presenteras i rapporten är ett urval från intervjusvaren. Detta till följd av 
alltför omfattande och spretiga svar, varför det gjordes urval baserat på studiens 
frågeställningar. Samtliga svar handlar om erfarenheter och upplevelser hos varje individ. 
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Urvalet av respondenter till studien påverkar självfallet dess resultat. Som tidigare nämnt 
är den studerade sociala miljön avgörande för vilken typ av resultat som genereras (Ahrne 
& Svensson, 2011). Eftersom studien av Nacka kommun är baserad på erfarenheter av 
tjänstemän och politiker fångar det presenterade resultatet i rapporten den unika sociala 
miljön som studeras. Denna studie skildrar perspektivet från experter och 
praktikutövande planerare och politiker, som leder studien i en viss kurs. Att studera 
denna miljö motiveras av att det är personerna i den studerade miljön som bäst kan delge 
den sökta empirin till studien. Rapporten riktar sig dessutom till just experter inom ämnet 
och personer berörda av kommunal planering. 

Analysverktyg  
I denna studie genomfördes programutvärdering med dokumentanalys och intervjuer 
som skapade en bild av hur problemet kan lösas mot mer effektiva planprocesser och 
förbättringar i rutiner och arbetssätt. 

Utvärdering är att beskriva, jämföra och bedöma effekten och kvaliteten av något 
(Vedung, 1998). Programutvärdering beskrivs i figur 3. Vanliga frågeställningar i 
utvärdering generellt är om ett program lett till måluppfyllelse och om programmets 
resultat motsvarar brukarnas önskemål. Denna studies utvärdering bygger på 
triangulering, d.v.s. att olika datainsamlingsmetoder användes för att närma sig en 
uppfattning om en ”sanning”. Programutvärdering bygger på flera andra metoder 
(Sandberg & Faugert, 2012): Teoriprogram för kontext och varför en åtgärd/program 
uppstår; best practice för jämförelse med goda exempel; litteraturstudie och metaanalys 
för aktiviteter som gemensamt varit effektiva. Metoden genererar underlag för vidare 
beslut eller utveckling av programdesignen. Måluppfyllelsemodellen kallas undersökning 
om ifall resultat som insatsen producerat motsvarar insatsmålen, medan brukarmodellen 
undersöker mötet mellan verksamheten kontra förväntningar och önskningar hos dess 
klienter (Vedung, 1998). Dessa två perspektiv kan inkluderas i programutvärderingens 
helhetsmodell. 

Fig .  3 .  Steg i programutvärdering. Illustration efter Sandberg & Faugert (2012, s. 93).  
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Utvärdering i denna studie gjordes genom att med dokumentstudie kartlägga dagens 
arbetsmetod i Nacka kommun och intervjustudie med berörda anställda för att utvärdera 
hur den fungerar. Detta jämförs med två andra kommuner och ett nationellt 
myndighetsperspektiv på effektivitet i detaljplaneprocesser. Baserat på detta har 
rekommendationer formulerats som kan verka som underlag för hur arbetsmodeller kan 
utvecklas. 

Den huvudsakliga analysen av resultat i denna studie följde dock ingen särskild 
analysmodell utan handlade om att jämföra olika intervjusvar och teori, att tolka och söka 
förklaring till varför empirin är som den är.  

Avgränsningar och överförbarhet 
Studien är motiverad av den omfattande diskussionen som i dagsläget förs kring effektiva 
och snabba planprocesser, samt av de effektivitetsrelaterade utmaningarna som Nacka 
kommun står inför.  
 
En avgränsning som har gjorts är att studien inte undersökt de ändringar av 
planeringslagstiftningen, PBL, som trädde i kraft år 2015. Detta motiveras av att 
lagstiftningen börjat gälla nära inpå tiden då studien startades. Det finns därmed mycket 
lite material tillgängligt om hur den påverkat detaljplanering i praktiken ännu. Det finns 
alltså begränsad praxis och utvärdering av dess effekter. 
 
Studien är till viss del begränsad av den kvalitativa metodiken som tillämpas, då det i viss 
mån speglar personliga åsikter och uppfattningar. Dock baseras resultatet på intervjuer 
med personer i nyckelpositioner på Nacka kommun, på chefer inom stadsbyggnad för 
några av de mest expansiva kommunerna i landet samt representanter kunniga inom 
planering på nationell nivå. Därför är reliabiliteten god för att skildra erfarenheter i 
Nacka kommun då studien genererar en relativt rättvis bild av upplevelser bland de 
anställda. Den övriga empirin är mer ifrågasättbar vad gäller reliabilitet eftersom de är ett 
urval av representanter. Dock kan dessa ge indikation på det nationella planet om 
situationen i dagens Planerarsverige. 
 
Studiens resultat har till viss del påverkats av att författaren utfört undersökningen och 
skrivit rapporten på plats i Nacka kommuns stadshus. Studien initierades av att 
författaren föreslog frågeställningen för Nacka kommun till följd av ett intresse för det 
tidigare beskrivna tunnelbaneavtalet och kommunens förutsättningar för detaljplanering 
som passar in i effektivitetsdiskussionen inom planering. Nacka kommun ansåg denna 
frågeställning intressant för deras verksamhetsutveckling. Att studien utförts på plats i 
Nacka kommun innebär att författaren byggt relationer till medarbetarna, vilket till viss 
del kan ha inverkat på intervjuerna och studieresultatet. Dock genomfördes 
intervjustudien relativt tidigt i arbetsprocessen, varför relationen inte var så stark i det 
skedet. Resultatet bör därmed inte påverkats negativt i alltför stor utsträckning. Fördelen 
med detta är att komma organisationen nära genom ökad förståelse för verksamheten, 
språket som används och diskussionerna som förs. 
 
Studien genererar en diskussion om vad en effektiv planprocess är, om hur outsourcing 
av planarbete till konsulter påverkar verksamheten och effektiviteten i det kommunala 
arbetet samt rekommendationer om vad som bör beaktas i de planprocesser som under 
kort tid ska produceras. Dessa rekommendationer är baserade på erfarenheter från 
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främst Nacka kommun, men kan appliceras på planering i andra kommuner. Studien har 
inte för ambition att presentera en universallösning för hur kommuner ska nå effektiva 
planprocesser, men föreslår möjliga åtgärder som kan göra en kommunal verksamhet 
mer effektiv. Slutsatserna om vad effektiva planprocesser är kan betraktas som ett bidrag 
till dagens samhällsdebatt i ämnet. 
 

Läsanvisning  
I rapporten finns 8 kapitel och här följer en kort presentation av dess innehåll.  
 
I det inledande kapitlet presenteras en problembild av effektiva planprocesser, studiens 
syfte och frågeställningar samt studiens metod. I kapitel 2 finns en kunskapsöversikt med 
teoretisk bakgrund om planprocessen, debatten om effektivitet och användning av 
konsulter som arbetsmetod för detaljplanering. Det finns tre block eller perspektiv i 
studien – Nacka, exempelkommuner och statlig organisation. I kapitel 3 finns en 
presentation av Nacka kommuns verksamhet med bl.a. organisation, arbetsmodeller och 
aktuellt förbättringsarbete för verksamheten. Intervjuer utifrån de tre blocken återfinns i 
kapitel 4 och 5. Nacka kommun upptar ett eget kapitel (4) med både tjänstemännens och 
politikernas intervjuer. Intervjuer från exempelkommunerna Uppsala och Åre samt de 
statliga verksamheterna Boverket och SKL finns i det påföljande kapitlet 5. Resultaten 
analyseras och diskuteras i kapitel 6 och 7, vilket sker utifrån de mer analytiska 
frågeställningarna för att svara på de övergripande frågeställningarna som alla redovisades 
tidigare i Problemformulering och syfte. I kapitel 6 är fokus på vad effektiva 
planprocesser är, medan kapitel 7 fokuserar på hur effektiva planprocesser kan nås. 
Slutligen presenteras studiens slutsatser i kapitel 8. Kapitlet är indelat efter teman, där 
varje tema har slutsatser, rekommendationer till Nacka kommun samt allmänna 
rekommendationer. I detta kapitel presenteras även behov av vidare forskning. 
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2. Kunskapsöversikt – detaljplaneprocessen, arbetsmetoder 
och effektivitet 

I detta kapitel presenteras en kunskapsöversikt baserat på forskning. Även 
översikt av debatten kring effektiva planprocesser presenteras. Kapitlet gör 
avstamp i en beskrivning av den lagstadgade delen av planprocessen för att övergå 
i samhällsdebatten om långsamma processer. Därefter följer kunskapsöversikt om 
kommuners anlitande av konsulter i planprocesser, och en teoretisk kartläggning 
om vad effektiva planprocesser är. Kapitlet avslutas med en statistisk överblick av 
genomsnittliga handläggningstider för detaljplaner i landet. 
	  

Detaljplaneprocessens struktur och ändringar i lagstiftning 
Sveriges kommuner har så kallat planmonopol. I kommunal planering finns två typer av 
processer att välja mellan för att detaljplanelägga mark och vattenområden. Ändringarna 
1 och 2 januari 2015 av plan- och bygglagen (PBL 2010:900) skapar nya förutsättningar 
för planprocessen i praktiken. Intentionen med de förändringar som lagts till i PBL är att 
planprocessen ska bli effektivare (Boverket, 2015a). En av de största förändringarna är 
att det som tidigare benämndes ”enkelt planförfarande” nu kallas ”standardförfarande”, 
medan det som tidigare benämndes ”normalt planförfarande” numera benämns ”utökat 
förfarande”. Se figur 4 för skillnaderna mellan standard och utökat förfarande. Det 
verkar dock finnas en debatt kring ifall det går att dra ett likamedtecken mellan tidigare 
och nuvarande två förfaranden med enbart namnbyte som förändring, eller om fler 
praktiska skillnader finns mellan nya och gamla lagstiftningen. Detta diskuteras vidare i 
senare kapitel. 
 
De två olika tillvägagångssättens processer är definierade i plan- och bygglagen, PBL, för 
att ge bra beslutsunderlag samt säkerställa insikt för berörda (Boverket, 2015b). Enligt 
prop. 2013/14:126 (Socialdepartementet, 2013) ska kommuner om möjligt använda 
standardförfarandet. 
 

 

 
Fig .  4 . Standardförfarande och utökat förfarande av planprocessen för detaljplaner (Boverket, 2015b) 
 
 
Ett annat stöd för effektivare planprocesser är att PBL ger lagstöd för så kallade 
samordnade processer, som innebär ett samarbete mellan kommunens planerare och 
Lantmäterimyndigheten redan från planprocessens tidiga skeden. Samordnade processer 
bygger på att processen för fastighetsbildning löper parallellt med framtagandet av 
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detaljplanehandlingar. Detta för att Lantmäteriet ska kunna ge råd under planarbetet och 
för att förhindra korrigeringar av planförslag i sent skede av planprocessen: 
 
”En effektiv modell för detaljplanearbetet är att ansökan om fastighetsbildning lämnas in tidigt i 
planprocessen, innan det slutliga planförslaget tagits fram. Lantmäterimyndigheten kan då, samtidigt som 
lantmäteriförrättningen förbereds, ge råd i anslutning till att planhandlingarna upprättas och genom hela 
planprocessen.” (Boverket, 2015c) 
 

Medborgares möjlighet till påverkan i planprocessen 
Processen beskriven i PBL möjliggör medborgardialog. Detta är en dialog mellan 
kommunen, sakägare och berörda i samrådsskedet samt dialog mellan kommunen, 
berörda och allmänheten i granskningsskedet (PBL 2010:900 5 kap.11§ samt 21§). Även 
annan medborgardialog kan inräknas i konceptet såsom i enskilda projekt kopplat till 
planering med dialog som självändamål. Dessutom finns olika grader av möjlig påverkan 
där dialog anses vara en av de mest inflytelserika formerna.  
 

Medborgardeltagande: Vid exempelvis samråd eller annan tidig dialog har 
medborgare rätt att yttra åsikter kring ett planförslag. 
 
Medborgarinflytande: Då medborgares åsikter vägs in och påverkar vidare 
beslut i planeringen efter yttrande kring ett planförslag. 
 
Medborgardialog: När ett utbyte av åsikter och idéer sker mellan medborgare 
och en eller fler aktörer, som bygger på direktkontakt och dialog mellan 
parterna (de Laval, 1999). 

 
Det finns fem anledningar till att ha demokratiska processer inom planering enligt Innes 
och Booher (2004). För det första får beslutsfattare reda på vad medborgarna vill, och 
för det andra besitter medborgare god lokalkännedom som kan gynna planeringen. För 
det tredje bidrar demokratiska processer till ett rättvist samhälle där alla kan var med och 
påverka, åtminstone teoretiskt sett. Den fjärde anledningen är att det skapar legitimitet till 
de beslut som fattas, eftersom de kan försvaras med att medborgare varit delaktiga i 
beslutet. Den sista anledningen är att lagen kräver involverande av medborgare.  
 
Innes och Booher ifrågasätter hur demokratiska processer fungerar i praktiken. De 
menar att de sällan genererar genuint deltagande eftersom en mycket liten del av 
befolkningen kommer till tals, och att de sällan förbättrar beslutsfattandet. Författarna 
säger att det oftast är de inflytelserika individerna i samhället som kommer till tals – de 
som skriker högst lyssnas på – vilket inte motsvarar demokratins syfte. Dessutom 
representerar inte medborgarna alls allmänheten eller det kollektiva, som det ofta sägs i 
teorin, utan talar utifrån egna preferenser menar de. Slutligen anser de att 
medborgarinflytande är ”det rätta”, men att det i praktiken orsakar förseningar och kan 
generera dåliga beslut. ”Planerare och tjänstemän kan sakna kunskap om gemenskap och 
lokalkännedom, men medborgare kan sakna kunskap i politiska och ekonomiska 
realiteter och långsiktighet” (Innes & Booher, 2004, s. 421, egen översättning). 
 
Falleth och Saglie (2011) beskriver hur utvecklingen av planering i Norge varit: ”Två 
distinkta perspektiv kan identifieras, en input-orienterad som fokuserar på planprocesser 
och demokrati och en output-orienterad som ger resultat och effektivitet företräde” 



 12 

(Falleth & Saglie, 2011, s. 61, egen översättning). Författarna menar att 
effektivitetsperspektivet sedan en tid har präglat debatten kring planering i Norge, och att 
den demokratiska aspektens utrymme alltså har minskat. 
 

Debatten om långsam planprocess 
Regeringen har under flera år utrett lagstiftningen kring samhällsplanering i plan- och 
bygglagen, PBL, med argumentet att planprocessen är för långsam och komplicerad. 
Tidigare Alliansregeringen (åren 2006-2014) beskrev dock i proposition 2013/14:126 till 
riksdagen inför beslutet om ändring av PBL, att problemet snarare ligger i arbetssätt än 
lagstiftningen: 
 
”Regeringen anser att processreglerna redan i dag medger ett relativt effektivt förfarande. Det finns därför 
fog för påståendet att betydande förenklingar och effektiviseringar kan åstadkommas genom förändrade 
arbetssätt och rutiner, såväl inom kommunerna som hos länsstyrelser och inom näringslivet.” 
(Socialdepartementet, 2013, s. 72) 
 
Boverket beskriver de fortsatt långsamma detaljplaneprocesserna som bekymmersamma i 
2012 års rapport Plan- och bygglagen i praktiken (Boverket, 2013). Där uttrycks att 
förändringen av lagstiftningen år 2010 inte påverkat planprocesserna positivt såsom den 
ämnade. En utvärdering genomförd av Boverket av enkelt planförfarande påvisar att 
många kommuner inte upplevde det som en effektivisering av planprocessen:  
 
”I och med nya plan- och bygglagen infördes en del nya regler för att förkorta och förenkla planprocessen. 
Möjligheterna till förenkling och effektivisering av detaljplanearbetet var ett av huvudsyftena med den nya 
lagen eftersom detta planskede länge präglats av långa processtider. Regeländringarna har dock inte fått så 
stor betydelse för kommunernas hantering och arbete med detaljplaner som förväntats och processtiderna 
har inte förkortats i någon större utsträckning. I en undersökning som Boverket genomfört uppger de allra 
flesta kommunerna (69 procent) att tidsåtgången för planprocessen är oförändrad. En liten del (15 procent) 
uppger att processen tar kortare tid än tidigare men att detta beror på effektivisering av kommunens arbete 
och resurser snarare än lagändringen och ett fåtal (9 procent) uppger att processen tar längre tid än 
tidigare.” (Boverket, 2014a) 
 
Vidare vill byggbranschen att mer ska byggas på kortare tid; branschorganisationer inom 
svenska byggbranschen anser att planprocessen är för långsam (se exempelvis Sveriges 
Byggindustrier, 2013). Kopplingen mellan långa planprocesser och landets bostadsbrist 
har också fått medial uppmärksamhet i exempelvis Dagens Nyheter (Sundström, 2013), 
Svenska Dagbladet (Ludvigsson, 2012), Metro (2013) och Göteborgs-Posten (Andersson 
& Trouvé, 2013). Även intresseorganisationer har skapats med syfte att förespråka ökat 
och snabbare byggande såsom Yimby – Yes In By Backyard (Höstmad, Gardebring & 
Jörnmark, 2014). 

Dock finns röster som talar för det helt motsatta. Somliga påpekar att påskyndande av 
planprocesser riskerar kvalitet och demokrati, då byggnationer stressas fram (Sörensen, 
2012; Persson, 2011; Khakee, 2000; Nordstrand, 2014). Framträdande forskare inom 
ämnet anmärker att effektivitet i planeringsprocessen inte får tära på demokrati, 
rättsäkerhet eller miljö (Cars & Engström, 2013). I Boverkets rapport Så planerar Sverige 
(2007, s. 13) hävdas att insynen minskar med enkelt planförfarande. Å ena sidan riktas 
kritik i svenska debatten om planprocessen mot ineffektivitet och komplex lagstiftning 
(Kalbro, Lindgren & Paulsson, 2012) men å andra sidan måste ett realistiskt 
förhållningssätt has till vad som är praktiskt möjligt, som Cullingworth & Nadin (2006) 
påvisar om planering i Storbritannien: ”It is important to appreciate at the outset that the 
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formal planning and permit system is one thing; the way matters work in practice may be 
very different” (s. 80) 
 

Konsultplanering – att outsourca planarbete  
I Sverige är det vanligt att outsourca kommunalt planarbete till konsulter, ibland kallat 
konsultplanering. Det finns många olika definitioner av outsourcing, men de vanligaste är 
i linje med den som den nordamerikanska webbplatsen Entrepreneur.com gör: 
	  
“The practice of having certain job functions done outside a company instead of having an in-house 
department or employee handle them; functions can be outsourced to either a company or an individual” 
(Entrepreneur, 2015) 
 
I Oxford English Dictionary definieras begreppet på ett liknande sätt: “The action or 
practice of obtaining goods or services by contract from outside sources” (OED, 2015). 
 
Kommuner som outsourcar planarbete sluter ofta ramavtal med konsultföretag genom 
offentlig upphandling för att skriva kontrakt under en given tidsperiod 
(Konkurrensverket, 2015). Generellt möjliggör outsourcing att företag (eller kommuner) 
kan fokusera på huvudsakliga verksamheten då expertkunskaper sätts in där de behövs, 
som frigör resurser på företaget (Haneklou, Lundberg & Pezic, 2008). I Sverige väljer en 
stor del av landets kommuner att outsourca planarbete för att sätta in tillfälliga 
personalresurser när så behövs (Elrud, 2012; Allen & Chandrashekar, 2000). I en rapport 
av Svenskt Näringsliv (2012) uppmanas kommuner att outsourca mer av planarbetet, då 
de anser att det skulle ”öka genomströmningen av detaljplaner, säkras kompetens, 
resurser och effektivitet” (s. 9). Många kommuner har som uttalad strategi att använda 
endast konsulter för att producera alla planer, där kommunens plantjänstemän snarare 
besitter rollen för kontroll och styrning än producent av planer (Svenskt Näringsliv, 
2012). Strategin med endast outsourcing medför flexibilitet där lämplig konsult kan 
anpassas till varje specifik plan eller projekt (ibid.). 
 
Outsourcing brukar antas leda till lägre kostnader, bättre kvalitet eller service – helst alla 
tre (Allen & Chandrashekar, 2000). Även expertis och effektivitet brukar sammankopplas 
med arbetssättet (Loh & Norton, 2013). Dock finns röster som ifrågasätter hur 
outsourcing påverkar medborgardialog i planprocesser samt kvaliteten på de antagna 
detaljplanerna (Loh & Norton, 2013).  
 
En amerikansk studie av plankonsulter i kommunal planering, med 509 deltagare, visade 
att bilden av konsulter är tudelad bland de kommunala tjänstemännen (Loh & Norton, 
2013). Resultatet visar att konsulterna själva ansåg sig vara till stor fördel för 
kommunerna. Å andra sidan ansåg endast hälften av kommuntjänstemännen att 
konsulter producerade bättre produkter än de själva, och endast hälften ansåg att 
konsulter hade mer erfarenhet av medborgardialog.  
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Fig.  5 .  Studie av upplevelsen av outsourcing i amerikansk kommunal planering, ”Fördelar med 
konsulter”. (Loh & Norton, 2013) 
 
Studien visade också att de största nackdelarna ansågs vara att konsulter saknade lokal 
kunskap. Trots det konkluderar studien att fördelarna överväger nackdelarna med 
konsultplanering både för kommunplanerarna och konsulternas perspektiv. Detta 
förklaras bland annat med flexibilitet av arbetskraft samt att konsulter tenderar att vara 
drivna av teknisk utveckling och innovation i större utsträckning. 
 
Risker med outsourcing av tjänster är att uppdraget är svårt att definiera, och att 
kvaliteten på slutprodukten beror på subjektiva uppfattningar (Allen & Chandrashekar, 
2000). Därför är kvalitetskontroller under processens gång viktigt (ibid.). Outsourcing av 
tjänster medför oftast en kontinuerlig kontakt mellan konsulten och beställaren (ibid.). 
Då flera olika konsulter ingår i en arbetsgrupp för en detaljplan är gruppen beroende av 
kontinuerlig kontakt (Loh & Norton, 2013), varför arbetet blir känsligt för avbrott (ibid.) 
om till exempel någon part inte kan leverera eller är kontaktbar i ett visst läge. Projekt 
kan därför pausas för att någon part i den sammansatta gruppen med konsulter och 
planerare av någon anledning inte levererar, vilket gör planprocessen mer tidskrävande 
och kostnader ökar. Kommunikation, förtroende och ansvarskänsla är således viktigt för 
en lyckad outsourcing (Allen & Chandrashekar, 2000). 
 
Konsulter fångar upp mycket lokal kunskap i projekt med outsourcing (Allen & 
Chandrashekar, 2000). Detta kan vara ett problem om stora delar av planarbetet utförs av 
konsultföretag i ett ramavtal, och om nya konsultföretag kontrakteras i påföljande 
upphandling för ramavtal (ibid.). Kompetens kan så förloras och vara svår att återinföra i 
kommunen efter outsourcingens slut, och kommunen kan därmed hamna i 
beroendeställning till konsultföretaget då de besitter stor del av kunskaperna i det 
outsourcade arbetet (Haneklou, Lundberg & Pezic, 2008). 
 
I det svenska kandidatarbetet från Blekinge Tekniska högskola görs en överblickande 
kartläggning och skildring av konsultmedverkan i kommunal planering i Sverige. Elrud 
(2012) beskriver att det finns en tudelad bild hos länsstyrelserna, både positiva och 
negativa röster finns. Rapporten redovisar positiva och negativa erfarenheter från 
intervjuade kommunala tjänstemän och konsulter då outsourcing av planarbete skett, se 
sammanställning i figur 6.  
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Positiva Konsulter kommer in och ser projekt med nya ögon – kan bryta invanda 
negativa mönster i organisationen och komma med nya idéer. 

 
 Resursförstärkning och avlastning – tillfällig eller permanent. 

 
Negativa Kunskapsspridning och överföring där kompetens och lessons-learned inte 

stannar kvar på kommunen eftersom nyckelpersoner försvinner. 
 

 Svårt att ställa konsulter ansvariga för innehåll i en plan. 
 

 Konsulter har ibland inte den kompetens som krävs och avsaknad av 
lokalkännedom. 

 
 Problem med kontinuitet – svårt om omväxlande kommun och exploatör väljer 

konsult, och svårt p.g.a. ramavtal/upphandlingar kan ge olika konsulter och alltid 
billigaste alternativet som kanske inte är det bästa alternativet. 

 
 Konsulter producerar ofta generella planer bland annat till följd av begränsad 

lokalkännedom och kompetens. 
 

 Problem med var närmsta lojalitet ligger till följd av svårighet att konsulten kan 
se antingen kommunen eller konsultföretaget som uppdragsgivare. 

  
Konsulten kan inte företräda allmänna intressen, kommunen måste kontrollera. 

Tänk på Kommunen måste vara duktig beställare och vara tydlig med förväntningar och 
ambitioner. 
 

 Mycket tid och arbete krävs för att vara beställare, kontrollant och 
säkerställare av allmänhetens intressen från kommunens sida. Kommunen 
måste behålla medborgarnas förtroende. 

Fig.  6 . För- och nackdelar med outsourcat planarbete. Illustration efter Elrud (2012). 
 

Begreppet effektivitet 
Effektivitet är ett begrepp som används i många sammanhang och kan därför ha flertalet 
innebörder. En generell definition av Nationalencyklopedin, NE, är  
 
”prestationsförmåga, inom ekonomin förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens 
resultat. Begreppet kan användas i både relativ (mer eller mindre effektiv) och absolut (effektiv eller 
ineffektiv) mening. En verksamhet är effektiv i absolut mening om dess resultat inte kan förbättras då 
insatserna är givna, och insatserna inte kan minskas då resultatet är givet. 

Om någon sådan förändring är möjlig, så är verksamheten ineffektiv i absolut mening och mindre effektiv i 
relativ mening än den verksamhet som framkommer genom förändringen. (…) Effektivitet är en central 
egenskap då det gäller olika ekonomiska systems förmåga att utnyttja ett samhälles resurser på 
ändamålsenligt sätt.” (NE, 2015) 

I detaljplaneprocessen har dock begreppet snarast fått en innebörd av tidseffektivitet eller 
tidskonsumtion (Falleth & Saglie, 2011). Ett examensarbete med titeln Effektivare 
planprocesser studerade processer i Stockholms stad och konkluderade att den strikta 
definitionen av effektivitet från NE får en något modifierad innebörd i 
planeringssammanhang. Författarna menar att ”effektivitet skulle kunna innebära 
minimalt resursutnyttjande (tid och pengar) för att uppnå acceptabel kvalitet.” (Woldu & 
Wolf, 2010, s. 47). 
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Knox Lovell (2002) reder ut de engelska begreppen efficiency, effectiveness och 
productivity, som samtliga kan ha innebörden effektivitet på svenska. Han menar att 
efficiency är då den tillhandahållna servicen är maximerad med de givna resurser som 
finns, medan effectiveness kan mätas som graden av minimerad konsumtion av resurser 
för att tillfredsställa en serviceefterfrågan. Productivity refererar till förändring av tid i 
förhållande till tillhandahållen service och resurskonsumtion. Han menar också att det 
ligger en utmaning i att effektivitet är svårt att mäta i offentlig sektor jämfört med i privat 
sektor, varför utvärdering av prestanda och utförande är komplicerat. 
 
Kalb (2010) menar att dagens debatt om effektivitet i offentlig sektor endast fokuserar på 
tidsaspekten, men att begreppet också kan anses vara hur väl en beslutsfattande 
organisation eller enhet uppfyller policy och mål som satts upp. Detta kan brytas ner i 
lämplighet (matchar servicen klientens behov?), tillgänglighet (har klienterna råd med 
servicen?) och kvalitet (har servicen den standard som krävs/efterfrågas?) (ibid.). 
 
Sammanfattningsvis verkar effektivitet kunna betraktas ur två perspektiv – effektivt 
resursutnyttjande och effektiv måluppfyllelse. I planeringssammanhang innebär det att 
nyttja få resurser för att uppnå efterfrågad service i detaljplaneprocesser, där tid är en 
mycket viktig komponent, respektive att arbetssättet lever upp till kraven som ställs av de 
påverkade i processen.  
 

Effektiv planprocess 
Cars, Kalbro och Lind har skrivit boken Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre 
infrastruktur som ger elva handfasta förslag på hur effektiviseringar för bostads- och 
infrastrukturbyggande borde göras. De starkaste och mest uppseendeväckande förslagen 
är att avskaffa kommunala planmonopolet, minska riksintressenas betydelse, avskaffa 
krav för buller och luftkvalitet, stärka representativa demokratin och slopa 
direktdemokratins tyngd samt minska överklagandemöjligheter (Cars, Kalbro & Lind, 
2013). Argumenten bygger på en tro på medborgarnas kapacitet där kommunen idag 
snarare försämrar och problematiserar i onödan, och att det nuvarande systemet 
missgynnar demokratin då enbart ett fåtal röster blir hörda. 
 
I ett kandidatarbete som undersökte sambandet mellan medborgardialog och 
tidseffektivitet på Stockholms stad, visas att ”I processer där kommunikationen och 
delaktigheten är bristfällig finns en risk för bildande av opinioner som har stor negativ 
inverkan både tids- och kostnadsmässigt.” (Nordstrand, 2014, s. 21). Kommunikation 
och delaktighet visade sig därmed vara viktiga delar av arbetssättet för tidseffektiv 
planprocess.  
 
Viktiga komponenter i planering är även helhetssyn, gemensam målbild, samverkan och 
kontinuitet, enligt rapporten av Tornberg och Cars (2008) om erfarenheter från projektet 
Den Goda Staden. De menar att en process kräver att det formella uppdraget klargörs. 
Dock menar de att uppdraget kan ha olika tolkningar till följd av flertalet aktörer med 
olika referensramar. Om intressekonflikter finns, menar de att informella möten kan 
behövas för att diskutera och skapa förståelse för processens uppgift och problem. 
Författarna förespråkar här en ”mötesplats”. Vidare belyser de att ”gemensamma 
referensramar skapar en gemensam grund för agerande” som sedan kan fungera som 
”utgångspunkt för handling och beslutsfattande i den riktning som en gång är utarbetad” 
(s. 57). Tornberg och Cars drar slutsatsen att processer där det finns otydlighet mellan 
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aktörerna medför risker för låsningar som kan bromsa processerna. Missuppfattningar, 
förhastade antaganden och otydliga signaler tas upp som exempel. Detta kan leda till att 
projektens legitimitet undergrävs, enligt författarna, varför arbete med gemensam målbild 
måste vara förankrat internt och externt, d.v.s. inom kommuner och mellan kommun 
och exploatör. Förankring är viktigt för att sprida vetskap, bygga tålamod och politiskt 
stöd (ibid.). 
 
Starkare incitament till effektiv offentlig och kommunal verksamhet skapas vid 
ekonomisk kris menar Kalb (2010). Han anser att det i sådana ansträngda lägen kan 
frampressa effektivitet ännu mer. Istället för nedskärningar i offentlig service kan 
effektiviseringar göra att verksamheten kan upprätthålla service och tjänster med samma 
använda resurser (ibid.). Även den ökande konkurrensen mellan kommuner om att locka 
boende och företag (Cars & Hedström, 2006) sätter press på en effektivt opererande 
kommun. Kommuner med lägre effektivitet lockar mindre high-skilled arbetskraft och 
får därmed sämre konkurrensfördelar (ibid.). 
 

Översiktsplanering 
Enligt PBL 2010:900 ska varje kommun ha en översiktsplan som är vägledande för 
annan planering. Översiktsplanering har föreslagits av Boverket som ett verktyg för att 
effektivisera detaljplaneprocessen. Enligt PBL 2010:900 ska varje kommun ha en 
översiktsplan som är vägledande för annan planering. Det beskrivs i publikationen 
Framgångsfaktorer för översiktsplanering (2009) att ”det är en styrka att ge 
översiktsplanen en robust karaktär som håller över tiden – men som även är flexibel” (s. 
5) samt ”genom en väl genomarbetad och avvägd översiktsplanering kan efterföljande 
planering och prövning effektiviseras” (s. 17). Vidare beskriver Boverket (2015d) att 
”[ö]versiktsplanen ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön, dels vägleda konkreta beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. 
Den ska således vara både strategisk och vägledande.”(Boverket, 2015d). Det understryks 
i en annan publikation att hur väl detta följs bland landets kommuner varierar: 
 
”Av det underlag som Boverket tagit del av framgår att inte alla landets kommuner har anammat den 
förändrade synen på den fysiska översiktsplaneringen och dess materiella uttryck, översiktsplanen, som ett 
styrdokument för strategiska frågor för den kommunala utvecklingen (…) I enlighet med PBL:s intentioner 
finns det stora skillnader kommuner emellan hur de väljer att utforma sina översiktsplaner. På sina håll i 
landet redovisar de kommunala översiktsplanerna enbart fysiska planfrågor och har fortfarande karaktär av 
en markanvändningsplan, dvs. den visionära utvecklingsplanen är nedtonad.” (Boverket, 2014b, s. 34-35) 
 
SKL belyser på liknande sätt i Översiktsplanen i praktiken (SKL, 2014) att 
”översiktsplanen ska vara en strategisk vägvisare in i framtiden” (s. 2). Eftersom 
översiktsplaner inte är juridiskt bindande såsom detaljplaner, är det upp till var enskild 
kommun att avgöra översiktsplanens utformning, innehåll och den fysiska planeringens 
omfattning. Ofta är detaljgraden högre i mindre kommuners översiktsplan (ibid.). I 
rapporten lyfts Trosa kommun fram som ett exempel där översiktsplanering använts 
sedan 2000-talets början som ett starkt styrande underlag för kommunens utveckling och 
detaljplanering. Översiktsplanerna har varit relativt detaljerade med fastslagna strategier 
för hur kommunen ska utvecklas på lång och kort sikt (ibid.). De arbetar med 
framtagande av översiktsplan själva (ibid.), men använder endast konsulter för att rita 
detaljplaner vilket möjliggör att ha 25-30 aktiva detaljplaner trots att kommunens 
planenhet är liten med få anställda (Svenskt Näringsliv, 2012). 
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Tidsåtgång för detaljplaner – en statistisk överblick 
Det är svårt att göra en bedömning av hur lång tid en detaljplan tar att producera. Många 
kommuner för egen statistik över sina processer, men det finns liten mängd 
sammanställd nationell statistik av genomsnittlig tid för handläggning av detaljplan. 
Boverket har till exempel vad de kallar Öppna Data som är statistik baserad på 
enkätundersökningar de genomför varje år kring hur kommuner jobbar med 
detaljplanering. I detta finns dock ingen sammanställd dokumentering av 
handläggningstider för detaljplan. Vad som däremot finns är en handfull svenska studier 
som visar på att handläggningstiden varierar kraftigt beroende på planens omfattning och 
kringliggande omständigheter. Kalbro, Lindgren och Paulsson (2012) studerade tio 
kommuner i Detaljplaner i praktiken. Kommunerna valdes ut medvetet med geografisk 
spridning över landet, med olika karaktär samt planförfarande med och utan 
planprogram. Denna studie beskriver: 

”En undersökning av detaljplaneprocessen i tio fall visade att tidsåtgången varierar kraftigt, från några 
månader till 6-7 år, vilket förklaras delvis av att byggprojekten är av olika ”svårighetsgrad” vad gäller behov 
av utredningar, hantering av intressekonflikter och politisk behandling” (Kalbro, Lindgren & Paulsson, 
2012, s. III) 

I examensarbetet Planprocessen – En nulägesanalys från KTH år 2012 genomfördes en 
studie av sju stockholmskommuner som visade på liknande resultat. Tidsåtgången för de 
studerade detaljplanerna varierade mellan 2.4-7 år då initieringstiden var inräknad fram 
till antagande, och mellan 2.2-6 år exklusive initieringstid (Sjöstrand & Stanislawska, 
2012). Med initieringstid åsyftas i studien olika typer av förarbeten såsom planköer och 
förstudier. Det ger medelvärden av handläggningen om 3.8 år respektive 5 år för 
detaljplaner med och utan planprogram. Vidare presenteras att tiden för samråd och 
granskning i genomsnitt blev två månader kortare då planprogram föregått planarbetet, 
medan att dessa detaljplaner med planprogram i genomsnitt tog totalt 1.3 år längre tid än 
de utan program. 

Ett liknande examensarbete från KTH år 2005 med titeln Vad tar tid i 
detaljplaneprocessen i Stockholm? visade på att exempelvis insamlingen av remisser 
kunde vara svår att tidsuppskatta (Graner, 2005). En annan faktor var byggherrarnas 
intresse för projekten (ibid.). I studien undersöktes 17 detaljplaner med planprogram i 
Stockholms stad med vad som innan 2 januari 2015 benämndes normalt planförfarande 
och som nu kallas utökat förfarande. I beräkningar av planprocessen studerades tiden 
från planbeställning till laga kraft som varierade från 1.8-7.7 år i de studerade 
detaljplanerna.  
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Fig.  7 . Tidsåtgång för 17 studerade detaljplaner i Stockholms stad (Graner, 2005, s. 78) 

 

 

Fig .  8 . Median- och medelvärden för tidsåtgång i 17 detaljplaner i Stockholms stad (Graner, 2005, s. 79) 

Fördelningen av de 17 detaljplanernas tidsåtgång redovisas i figur 7-8. Det kan här utläsas 
att antalsfördelningen var relativt jämn över tidsspannet 1.8-7.7 år och att den 
genomsnittliga tiden för de studerade planerna var ungefär 4.4 år. Vad gäller orsaker till 
detta beskrivs att avgörande faktorer är planarbetets funktion och tidsåtgången för 
parterna att komma överens (Graner, 2005). Vidare tyder studien på att detaljfrågor 
diskuterades i processernas tidiga skeden, i start-PM, vilket försvårade arbetet i 
påföljande planprogram eftersom programmet förlorar sin funktion. Enligt Graner ledde 
detta till tidskrävande omarbetningar. 
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Enligt Fastighetsägarnas kommunundersökning år 2008, där 217 av Sveriges 290 
kommuner deltog i en enkätstudie, är medellängden för en detaljplan endast 1.0 år i 
Sverige (Fastighetsägarna, 2008), se figuren nedan. I jämförelse med de andra studierna 
verkar det därmed som att stockholmsregionen har väsentligt längre genomsnittliga 
handläggningstider än landet i övrigt. 

 

Fig .  9 . Genomsnittlig tidsåtgång för detaljplaner i Sverige, studie gjord av Fastighetsägarna år 2008 
(diagram s. 4). 

Denna statistiska överblick visar att handläggningstider för detaljplanering varierar stort i 
olika undersökningar. Detta kan bero på att handläggningstiderna är olika långa i olika 
delar av landet, där Stockholm verkar ha längre än landet i övrig. Dock kan en avgörande 
faktor för denna spridda bild vara olika definitioner av vad planprocessen är, d.v.s. vilka 
skeden som räknas in i handläggningstiden. Vissa kommuner väljer att räkna in de tidiga 
skedena då de första handlingarna inkommer till kommunen, medan andra startar 
räkningen då politiken givit startbesked. Detta gör beräkningar av genomsnittliga 
handläggningstider för detaljplaner svåra på nationell nivå.  
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3. Detaljplanering i Nacka kommun 

I detta kapitel presenteras information om Nacka kommuns organisation, 
verksamhet och arbetsmetoder samt planerade förbättringsåtgärder för dessa. 
Informationen har tagits fram genom studie av interna dokument och samtal med 
tjänstemän på planenheten. Kapitlet avslutas med beskrivning av ett projekt som 
kommunen hittills ansett tidseffektivt. 
	  

Kommunorganisation och planenhet 
Linjeorganisationen i Nacka kommun är vertikal och bygger på en hierarki där 
kommunfullmäktige är högsta beslutsinstansen. Under denna finns kommunstyrelse och 
nämnder, se figur nedan. 

 

Fig.  10.  Linjeorganisation Nacka kommun (Nacka kommun, 2015c) 
 
Planenheten är en myndighets- och huvudmannaenhet under stadsledningskontoret och 
kommunstyrelsen. Projekt följer huvudprocesser genom nämnd, enhet och vad som 
benämns kommunal produktion. Detaljplaner följer således processen som går genom 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, planenheten och produktion av detaljplan. Begreppet 
stadsbyggnadsprojekt används i kommunen som benämning på stora projekt som även 
inkluderar genomförande. Processen startar med initiering av stadsbyggnadsärende, en 
detaljplan tas fram, genomförande (inkluderande bygglov och fastighetsbildning) fram till 
projektavslut. 
 
”Ett stadsbyggnadsprojekt definieras (…) som ett sammanhängande projekt som omfattar ett antal 
projektfaser, från att en idé/ett initiativ har bedömts positivt i den inledande initieringen till avslutat 
genomförande. Alla förekommande projekt; fördjupade översiktsplaner, program, detaljplaner med 
efterföljande genomförande samt enkla planförfaranden kan hanteras enligt samma struktur och modell. 
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(…) Ett projekt kan bestå av ett eller flera ärenden. (…) Ett projekt kan också innehålla ett eller flera 
delprojekt.” (Crichton, 2012, s. 6) 
 
 

 
Fig .  11.  Nuvarande interna arbetsgrupper på planenheten (Jonasson, 2015 [muntlig]) 
 
Planenheten i Nacka kommun (se figur 11) har en rad arbetsgrupper och har under våren 
2015 28 personer anställda, dock ändras antalet kontinuerligt på grund av pågående 
rekrytering. Av arbetsstyrkan är en relativt stor del nyligen anställda, både nyexaminerade 
och personer med erfarenhet, samt en del personer som arbetat på kommunen under 
längre tid. Enheten har en nyligen (januari 2015) tillförordnad planchef då den tidigare 
övergått till chefsroll i nybildade enheten för strategisk stadsutveckling som ansvarar för 
bland annat översiktlig, strategisk och regional planering. Planenheten har 
verksamhetsmål som tas fram av enhetschefen: 
 

-‐ Produktmål (vad?) 
Ta fram planer och program som är proaktiva, förankrade och 
långsiktigt hållbara. 

 
-‐ Effektmål (varför?)  

Uppnå en god stadsmiljö för de som bor och verkar i Nacka. 
 

-‐ Effektivitetsmål (hur?)  
Uppsatta ”spetsiga” tidsplaner följs och handlingar är tydliga 
och enkla. 

	  

Detaljplaner i siffror 
Under år 2014 antogs 9 detaljplaner på kommunen och 40 stycken påbörjades. Under år 
2015 beräknas 30 planer antas och 60 påbörjas. Av de som beräknas antas ska 20 stycken 
tas fram med utökat förfarande, och 10 stycken planer beräknas antas med tidigare kallat 
enkelt förfarande (standardförfarande i senaste PBL). Nacka kommun har i dagsläget 
(maj 2015) 50 aktiva detaljplaner.  
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Arbetsmetoder 
Nacka kommun arbetar kontinuerligt med utveckling av arbetsmetoder och rutiner. Ett 
viktigt dokument i detta arbete är Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt (Crichton, 
2012), som beskriver övergripande arbetsmetoder och projektstyrning med bland annat 
roller i projekt samt ansvarsområden. Enligt modellen utgörs ett stadsbyggnadsprojekt av 
startfas, produktion och avslutningsfas där var fas är väl definierad. Startfasen inleds med 
ett positivt planbesked där projektet läggs i väntelista och prioriteras av en styrgrupp. 
Produktionsfasen inkluderar detaljplanearbete och genomförandearbete fram till en 
slutbesiktning av allmänna anläggningar. Avslutningsfasen innefattar slutredovisning, 
överlämning till linjeorganisationen och ekonomiskt avslut. Projektet styrs dubbelt 
genom dels ett start-PM (styrning av projektets resultat) och dels en projektplan (av själva 
projektet). Enligt modellen ska start-PM och projektplan sätta ramarna för 
projektledarens styrning i stadsbyggnadsprojekt, och delprojektledarens styrning i 
delprojekt. Modellen redovisar även en projektorganisation, se figur 12.  

 
Fig.  12.  Projektorganisation Nacka kommun (Crichton, 2012). 
 
 
I tabellen nedan presenteras en sammanfattning av modellens rollbeskrivningar som 
ingår i projektorganisationen. Det framgår i modellen att ”[s]yftet är att tydligt definiera 
ansvar och befogenheter” (s. 9) och att ”projektorganisationen är skild från 
linjeorganisationen” (s. 10). 
 
 

Roll Ansvar & befogenheter Utgörs av 

Uppdragsgivare Avgör om ett projekt ska startas samt 
projektets mål och resultat, men har 
inte befogenhet över 
projektorganisation, projektets 
bedrivande eller resurser. 

I stadsbyggnadsprojekt är det 
politiken. Innefattar nämnder, 
kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. Nämnderna 
verkar i sin tur på uppdrag av 
medborgare och byggherrar 
som kan betraktas som slutkund 
men inte beställare av projekt. 

Projektägare Ansvarig för samordning med 
uppdragsgivaren och beslut som fattas 
av styrgruppen (dokument och beslut 

Oftast exploateringschefen 
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som utgör projektets ramar). Ansvarig 
för hela ”projektportföljen” (alla 
projekt) 

Resursägare Ansvar för resurser, dvs. medarbetare 
och bemanning 

Enhetscheferna 
 

Produktägare Ansvarig för produkterna som 
projektet levererar (innehåll, sakfrågor, 
kvalitet) och har befogenhet att 
godkänna eller underkänna en produkt. 

Enhetschefer utgör 
produktägare, exempel på 
produkt är detaljplan och avtal 
 

Styrgrupp Är stöd för projektägarens 
beslutsfattande och projektledarens 
genomförandearbete. Beslutar om 
prioritering mellan olika projekt i 
projektportföljen. Det finns en 
styrgrupp för hela projektportföljen. 

Projektägaren, berörda 
direktörer (stadsbyggnads-, 
teknik-, fastighets-, fritids-, och 
näringslivsdirektör) och 
produktägaren plan 
 

Controller Ansvarar för sammanställning och 
avrapportering av projektportföljen. Är 
stöd för styrgruppen (underlag 
prioriteringar, resurser, avvikelser) och 
projektledaren (föreslå lösningar vid 
resursbrist eller tidsplaneförändring). 

 

Projektledare Ansvarig gentemot projektägare och 
styrgrupp, upprättar start-PM och 
förslag på projektplan och styr 
projektet inom ramarna i 
projektplanen. Ansvarar för anlitande 
av konsulter, samordning av 
delprojektledare, kommunikation mot 
kund/medborgare och kvalitetssäkring. 

Person med kunskaper i 
stadsbyggande för relevanta 
bedömningar. 

Delprojektledare Ansvar för och styr arbete, 
kundkontakt och sakfrågor i delprojekt 
inom ramen i start-PM.  

Person som breddar sin 
kompetens genom projektet. 

Projektdeltagare Ingår i projektgrupp som sakkunniga, 
utför arbete och aktiviteter i 
delprojekt. 

Sakkunnig person, ofta från 
andra enheter, t.ex. Gata, VA 
och Park. 

Fig.  13.  Roller i stadsbyggnadsprojekt. Illustration efter Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt 
(Crichton, 2012). 
 
Projektmodellen beskriver även de dokument som utgör fasta beslutspunkter i den 
politiska process som följer ett stadsbyggnadsprojekt. Start-PM är som en beställning och 
ett underlag om att påbörja projektet. Projektplan är ett internt dokument för projektet 
och alltså inte politiskt, med redovisning av hur projektet ska bedrivas. Utbyggnads-PM 
är underlag om att fortsätta ett projekt som stäms av med byggherrar och upprättas av 
både projektledare och delprojektledare. Slutredovisning är en slutleverans med 
redovisning av hela projektet, uppföljning av start-PM och utbyggnads-PM, fysiskt 
resultat, ekonomiskt utfall och tidsåtgång. 
 
Vidare finns detaljrika rutiner som bygger på projektmodellen och beskriver mer 
handfasta arbetsmetoder i vardagliga utövandet av planering på enheterna. Dessa finns 
tillgängliga på kommunens interna kommunikationsplattform. 
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Pågående förbättringsarbete för verksamheten 
Planenheten arbetar i dagsläget med flera åtgärder för att förbättra arbetsmetoderna och 
rutinerna. Dessa är bland annat omorganisation där konsulter utreder hur 
projektmodellen kan förbättras och design av ny organisation. Det har framkommit i 
denna utredning att medarbetarna upplever resursbrist, känsla av splittrade 
arbetsuppgifter och svårighet att veta prioritering av projekt. Därför ska en 
omorganisation ske under 2015 där planenheten ska indelas i fyra arbetsteam med 
geografiska ansvarsområden. Denna översyn och implementering av förändringar är 
dock inte genomförd ännu (maj 2015). 
 
För att möta de högt uppsatta målen för produktion av detaljplaner har ytterligare 
flertalet åtgärder vidtagits. Planenheten är i dagsläget i en fas då personalresurserna inte 
är tillräckliga, och ska därför under året anställa ytterligare fyra planarkitekter. 

Kommunen ska även anlita konsulter i tre olika former av detaljplanering. I samtliga tre 
former av outsourcing är det kommunen som ska föra den politiska processen och 
inneha en roll som kontrollant för att bevaka kommunala intressen. Dessa former 
kommer vara:  

1. Konsulter i enklare projekt som valts ut av kommunen, vilka inte kommer sitta 
på kommunkontoret.  

2. En konsultgrupp som benämns ”mini-Nacka”. De har tilldelats s.k. ”infill-
planer” som kan liknas vid små detaljplaner i luckor mellan större planer, och är av 
mellansvår karaktär. Planerna tas fram av en grupp med kompetens i planering, 
exploatering och teknik. De olika kompetenserna ska motsvara de enheter på 
kommunen som annars är med i en projektgrupp. Därför finns även en intern 
speglad grupp av mini-Nacka med samma kompetensområden.  Förhoppningen är 
att den externa gruppen ska vara relativt självgående. Dessa kommer delvis arbeta 
på kommunkontoret men mestadels på konsultkontoret. Formen för hur 
outsourcingen ska gå till finns i en offerförfrågan där åtaganden beskrivs, tidsplan 
och hur avstämningar ska ske. Denna samarbetesform är oprövad av Nacka 
kommun, men inspiration har hämtats från Täby och Vallentuna kommun som 
startat likande konsultgrupper.  

3. Konsulter som ska sitta på kommunen och fungera som kommunala 
planarkitekter. Dessa tilldelas egna, större projekt.  

Annat verksamhetsutvecklande arbete i kommunen är Stadsbyggnadsbenchen. Detta är 
ett samarbete mellan nio stockholmskommuner där erfarenheter och lärdomar delas med 
syfte att nå mätbart effektivare planprocesser. Benchen startades på initiativ av Nacka 
kommun år 2009 och syftar även till att öka transparensen i processen samt öka kunskap 
och förståelse om den. I fokus står nätverkande och utbyte av erfarenheter mellan 
samarbetsparterna. Exempel då detta gynnat Nacka är när kommunen beslutade att ta in 
konsulter, då erfarenheter från Täby kommun överfördes som beskrivs ovan. Täby hade 
redan inlett arbete med en slags konsultgrupp som nu Nacka kommun ska testa. En 
positiv konsekvens av Stadsbyggnadsbenchen är enligt Nacka kommun att det 
underlättar för byggherrar som verkar i flera kommuner i Stockholmsområdet. Detta 
genom att samarbetet kan skapa likartade arbetssätt och frågeställningar samt ett 
gemensamt språk kring stadsbyggnad. Dock sätts hård press på att presentera konkreta 
resultat som ibland är svåra att påvisa, eftersom mycket av arbetet är långsiktigt och med 
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mjuka värden. En risk är att benchen inte blir prioriterad om resultat inte kan 
presenteras. Vidare är ett av samarbetets hot att de involverade personerna byts ut och 
att arbetet för gemensamt arbete riskeras då andra synsätt kommer in. 

Dessutom pågår andra mindre förbättringsarbeten för verksamheten i kommunen, såsom 
att använda konst och kreativa processer i planprocessen benämnt ”Konsten att bygga 
stad”. Kvalitetsarbete kring PBL med bildande av grupp pågår för att se över hur 
ändringarna av lagstiftningen kommer påverka Nackas planarbete. Det finns också en 
diskussion om eventuellt införande av standardisering av planbestämmelser från 
Lantmäteriet som ska underlätta och förtydliga vid rättsfall (d.v.s. överklaganden). 
Dessutom pågår ständigt arbete med medborgardialoger och framtagande av 3D-kartor. 
Även omvärldsspaningar genom studiebesök för medarbetarna årligen är del av 
kommunens förbättringsarbete.  
 

Ett exempel – Nacka strand 
Här följer ett exempel på där Nacka kommun haft ambition att föra en process på ett 
nytt sätt med nära samarbete med exploatören. Den tidigare beskrivna Projektmodellen 
har även tillämpats, liksom alla stadsbyggnadsprojekt. Processen har upplevts fungera väl 
av kommunen. 

Projektet i korthet 
Nacka strand är ett stadsbyggnadsprojekt som syftar till att utveckla ett befintligt bebyggt 
område med tidigare fabrikslokaler, kontor och ett fåtal bostäder (delar ingår i 
riksintresse för kulturmiljö) till en mer blandad stadsdel med 1 500 bostäder, arbetsplatser 
och handel. Området är beläget vid kusten norr om Nackas centrala del, på västra 
Sicklaön, och ingår därmed i ’Nacka bygger stad’. 

 
Fig .  14. Nacka strand, webbkarta Nacka kommun. 
 
 
Projektet har pågått under de senaste åren, där ett planprogram inledningsvis arbetades 
fram från december 2012 och antogs i juni 2014. Flera delprojekt ingår i 
stadsbyggnadsprojektet och är indelat i tre etapper. Etapp 1 är påbörjad, där två planer 
antogs under våren 2015 och ytterligare två beräknas påbörjas under samma period. 
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Etapp 2 innehåller förmodligen en detaljplan och etapp 3 blir antagligen två planer. 
Ordningen för etappernas utbyggnad har bestämts av vad som är mest logiskt att börja 
med, där etapp 1 är beläget närmst Nackas centrala del. Även ett samordningsprojekt 
pågår, där övergripande frågor som finns inom och i anslutning till planområdet 
behandlas. Det kan handla om infrastruktur som exempelvis trafik, bredd på gator, VA- 
och dagvattenlösningar och parkering. Samordningsprojektet startades då 
planprogrammet antogs och löper parallellt med detaljplaneringen. Ramavtal sluts 
kontinuerligt under projektet. Se illustration i figur 15. 

 

Fig.  15.  Tidsplan för parallella processer i projektet Nacka strand [egen illustration] 
 
 

Ett uppmärksammat arbetssätt 
Planprogrammet och de två detaljplanerna som hittills antagits anses i kommunen ha haft 
ovanligt snabba processer. Planprogrammet tog 1.6 år och de två första detaljplanerna 
tog 1 år, räknat från beslut om start-PM till antagande i kommunfullmäktige. Projektet 
har lyfts fram som ett gott exempel på tidseffektivitet i planprocessen i Nacka kommun. 
Huruvida stadsbyggnadsprojektet i sin helhet kommer att vara tidseffektivt är ännu 
osäkert eftersom många delar fortfarande återstår.  
 
En omständighet som starkt påverkat projektet är att planområdet till stor del ägs av en 
ensam exploatör som varit drivande. Det anses varit en förutsättning för processens 
snabbhet eftersom det resulterat i enklare förhandlingar med endast en motpart och en 
samsyn om målbilden. Förutom denna aspekt finns dock andra framgångsfaktorer som 
urskilts av kommunen ur projektets arbetsmetoder, d.v.s. hur kommunen och 
exploatören konkret arbetat. 

Framgångsfaktorer i arbetsmetoderna 
1. Produktionsflöde genom planprogram tätt följt av detaljplanering. Arbetet med 
detaljplanen startades under sista skedena av planprogrammet, d.v.s. innan programmet 
var antaget. Alla stora beslut om inriktning i stadsbyggnadsprojektet fattades i 
programmet, och utgjorde sedan en säkerhet genom de politiska ställningstagandena i 
detaljplaneringen.  
 
2. Tydlig förhandling. Ramavtal skrivet med endast en motpart med detaljerade 
överenskommelser kring åtaganden. Ramavtalet skrevs tidigt i planprogrammet. Detta är 
endast möjligt om en ensam exploatör. Om projektet involverar flera exploatörer kan de 
gå ihop och bilda ett bolag, som exempelvis i stadsbyggnadsprojektet på Kvarnholmen i 
Nacka. Där har flera byggherrar bildat gemensamt bolag som underlättat förhandlingarna 
för kommunens del. 
 

Planprogram 

Ramavtal 

	  	  	  	  Samordningsprojekt 

Detaljplaner 
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3. Förankring och legitimitet. Stadsbyggnadsdirektören och representant från exploatören 
möttes tidigt i projektet, i samband med att start-PM upprättades, för att föra dialog om 
projektet. Det resulterade i hög prioritering av projektet hos båda parter. Samtidigt gjorde 
det att projektets tidsplan fick tyngd och förankring i respektive organisation. Det fanns 
en gemensam tidsplan för kommunen och exploatören att förhålla sig till där båda var 
införstådda med när vilka handlingar skulle vara klara, och varför, för att kunna gå vidare. 
Tidsplanen var tydlig och eftersom projektet var högt prioriterat fanns krafter i 
organisationen att den följdes. Därmed fanns förankring, legitimitet och prioritet som 
förde processen framåt. 
 
4. Tydlighet. Projektgruppen fick en tydlig prioritering av projektet från 
exploateringsenhetens chef som är ansvarig för projektportföljen av alla 
stadsbyggnadsprojekt, samt planchef och stadsbyggnadsdirektör. Detta till följd av 
förankringen i punkt 3 så att prioriteringen kom ovanifrån i organisationen. 
 
5. Fastighetsfrågor behandlades tidigt i processen. Exploatören hade egna 
fastighetskonsulter som arbetade med lantmäterifrågor som gjorde att exploatören var väl 
medveten om fastighetsbildningsprocessen under planprocessen. Fastighetsfrågor var 
därmed en behandlad fråga från början av projektet som underlättade arbetet i processen.  
 
6. Samordning och helhetssyn. Ett samordningsprojekt tog vid direkt efter 
planprogrammet antogs, som tidigare nämnts, och pågår fortfarande för att samordna de 
större mer övergripande frågorna. Det finns därför en övergripande tanke och helhetssyn 
i projektet som återfinns i planprogram, ramavtal och samordningsprojekt. 
 
7. Kontinuitet. Några av personerna har följt alla delprojekt, d.v.s. både program och 
detaljplaner, både på kommunen men även exploatörens representanter samt dess 
konsulter. Det har varit en stor fördel eftersom det gjort dessa personer väl insatta i 
projektet och dess ställningstaganden. 
 
Även om det funnits flera framgångsfaktorer har det också funnits delar som fungerat 
mindre bra i processen. De problem som identifierats av kommunen är: 
 
1. Bristande helhetssyn och tidspress. Det har upptäckts saker i efterhand som borde 
behandlats tidigare, exempelvis behov av mer noggrann analys av platsen med befintliga 
anläggningar, inmätningar och provtagningar. Detta kan inträffa i alla slags projekt men 
risken kan öka om processerna går snabbt. 
 
2. Samordning. Det har gjorts utredningar vid ”fel” tidpunkt. En del utredningar kan ha 
gjorts för tidigt som visat sig vara onödiga, eller insett behovet för sent som visat och 
som gör att projektet måste backa och vissa delar göras om.	    
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4. Planerare och politikers syn på detaljplaneprocessen i 
Nacka kommun 

I detta kapitel presenteras åsikter och erfarenheter från Nacka kommuns anställda 
tjänstemän på planenheten samt politiker i nämnd och fullmäktige. 
Intervjustudiens resultat är strukturerade efter ämnen som motsvarar studiens 
frågeställningar. Ett urval av intervjusvar presenteras därmed utefter 
frågeställningarna. Tjänstemännens svar är anonyma, vilket innebär att det som 
presentas kan motsvara en respondent eller fleras åsikter. Samtliga svar handlar 
om upplevelser och erfarenheter av hur planering utövas i Nacka kommun.  
 

Planerarnas perspektiv 

Begreppet “effektiv” planprocess 
Synen på vad effektivitet och effektiv planprocess är skiljer sig åt mellan respondenterna 
bland tjänstemännen. En del har helt refererat effektivitet till tid och snabbhet i 
planprocessen: ”Jag synonymiserar väl det med tidseffektiv i första hand. Alltså att det 
ska gå snabbare att genomföra”. Många av tjänstemännen svarar å andra sidan att 
effektivitet handlar om ”rätt saker vid rätt tidpunkt” och att ”utnyttja tiden effektivt”. 
Enligt en respondent innebär det att inte göra onödigt jobb innan det står klart att det 
behövs, som till exempel utredningar eller hög detaljeringsgrad. Att ”jobba smartare” är 
också en återkommande kommentar, som betyder att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. 
Enligt en intervjuperson innebär detta att veta vad man ska lägga tid på, att sortera, att 
följa tidsplaner och att veta när man kan gå vidare trots att något är oklart. 
 
Ett annat perspektiv som framkommer är att effektivitet är hållbarhet, d.v.s. en 
kombination av tid, kostnader, kvalitet och långsiktighet: ”Man tänker ju att det inte bara 
handlar om tid och pengar utan det handlar ju om kvalitet och långsiktighet och 
hållbarhet och allting sådant också. Så om man bakar ihop dem så kanske det är att det 
ska vara hållbart, det man håller på med, och då kan det ju vara effektivt att det tog till 
exempel tre år i alla fall.” 
 
Ännu bredare spridning är det på svaren till frågan om för vem effektivitet är viktigt. 
Ungefär hälften av de intervjuade såg allmänheten, medborgare och skattebetalare som 
den mest angelägna om att planprocessen är effektiv. En person påpekar att effektivitet 
är önskvärt eftersom det kan spilla över på mer intresserad allmänhet, byggherrar och 
tjänstemän. Dock kan tjänstemännen få lida av en alltför effektiv planprocess enligt 
respondenten, då effektiv planprocess innebär stressig vardag och tidspress för 
planerarna. En annan intervjuperson anmärker att det är brukaren som det är viktigast 
för, d.v.s. den som ska flytta in i det som byggs. Ytterligare en annan pekar på 
samhällsekonomin som det som styr. Det är viktigt:  
 
”för samhället, för det får inte kosta onödigt mycket pengar. Samhällsekonomiskt kan det ju vara att det 
behövs en förskola, annars så drabbar det folk på andra sätt än pengar och tid. Jag tycker inte man kan säga 
att kommunen inte har något incitament för att det inte ska gå fort, för det har vi ju. Vi vill ju också ha en 
utveckling naturligtvis. Så i Nacka tycker jag att det är väldigt tydligt att det är lika mycket värt för en 
byggherre som ligger på en investering eller en villaägare som måste bygga vatten och avlopp eller miljön 
som måste få det där biogasverket. Men det är ju inte heller någon som blir lyckligare av att det går jättefort 
heller. Förutom byggherren, och då är det pengarna.”  
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En person ser effektivitet som viktigast för kommunen själv; att effektivitet enbart 
handlar om kommunekonomi. På liknande sätt ser ett par respondenter att effektivitet är 
viktigast för chefer och politiker i kommunen eftersom det är de som pratar om 
måluppfyllelse. ”Man går inte till jobbet för att vara så effektiv som möjligt” anser en 
person. En annan menar att det visst är viktigt för tjänstemännen eftersom att jobba 
effektivt betyder att man jobbar med rätt saker; inte att man jobbar mycket utan snarare 
att belastningen inte är så tung. 

Relationen mellan tjänstemän och lokala politiken 
Tjänstemännens syn på lokala politiker är enligt intervjusvaren överlag positiv, medan 
synen på formerna för samarbetet varierar. Ett fåtal personer tycker dock att politikerna 
ibland har för skarp ton och att de rentav kan vara ”läskiga” när tjänstemännen 
presenterar projekt vid politiska beslutspunkter.  
 
Vad gäller själva samarbetet anser en del att stödet från politiken är för svagt och att 
samordningen mellan nämnd, styrelse och fullmäktige är för svag. Som exempel 
framhålls att nivån och detaljgraden på frågor från politikerna kring en plan ibland är fel 
för de olika forumen. En respondent menar att de frågor som borde behandlas i nämnd 
ibland kommer av politikerna i kommunfullmäktige, d.v.s. långt senare i processen. 
Respondenten anser att dessa detaljerade frågor borde vara färdigbehandlade i nämnden, 
eftersom syftet med nämnd är att kommunfullmäktige delegerar de initiala frågorna i en 
plan. Problemet som uppstår när detaljfrågor framförs i sena skeden är att tjänstemännen 
måste omarbeta planen, vilket skapar onödiga förseningar enligt den intervjuade. 
Sammantaget anser en del att det kommer upp fel slags frågor vid fel tillfälle. Vissa 
intervjupersoner menar att politikerna inte har tillräcklig förståelse för hur processen ska 
gå till, vilket ibland ställer orimliga krav på tjänstemännen. En relaterad åsikt är att 
formulering av syfte och målbild ofta är otydlig i början av projekt då start-PM ska 
upprättas, det saknas politisk styrning i dessa lägen menar en person. En annan person 
tycker att det är lätt att bli alltför detaljerad i ett projekt, men att det handlar om vilken 
information och frågor tjänstemännen väljer att presenterar för politikerna. Personen 
påpekar att risk för alltför detaljerade frågor minimeras om tjänstemännen inte tar upp 
detaljer för politikerna. Denne menar att det finns ett samband mellan detaljeringsgraden 
i vad tjänstemännen presenterar och frågorna de får tillbaka från politikerna. Alltför 
detaljerade frågor tillbaka kan kräva omarbetning och i förlängningen försenade projekt. 
 
Samtidigt tycker de flesta intervjuade tjänstemännen att det är för många politiska 
beslutspunkter. Dessa ingår i dagens arbetsmodell. En del intervjuade upplever att det är 
alltför många ”kontroller” där politikerna ska besluta om hur planarbetet och dess frågor 
ska gå vidare. 
 
Å andra sidan anser en respondent att det krävs informella kontakter med politikerna för 
att undvika omarbete längre fram: ”Problemet med att inte ha informella kontakter är att 
man jobbar väldigt länge och så får man bakläxa. Risken med att ha fel informella 
kontakter är egentligen densamma”. 

Erfarenheter av arbetssätt och modeller 
Vid frågan om hur synen är på kommunens arbetssätt och modeller framkommer det att 
det finns flera upplevda brister i hur verksamheten fungerar. De flesta intervjuade 
upplever att kommunen gör detaljerade detaljplaner snarare än generella. Vissa tycker att 
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det är bra för att det ger kontroll över gestaltning och att byggherrarna ”sköter sig”. 
Andra anser att det tar alldeles för lång tid att vara så detaljerade, att det är onödigt och 
borde strävas efter mer generella planer. 
 
Andra förutsättningar som påverkar arbetssättet är själva användandet av modeller, 
mallar och rutiner. Flera tjänstemän säger att de inte har så bra kunskap om 
Projektmodellen. Många säger att de gått utbildningsseminarium en gång, men att de inte 
läst dokumentet. Det påpekas också att andra enheter ibland inte gått utbildning alls och 
att det därför råder olika uppfattningar om organisation, ansvar och befogenheter mellan 
enheterna. Vad gäller de rutiner och mallar som finns, anser ett par intervjuade att det är 
bra att de finns för erfarna såväl som nyanställda, men att de dock är dåligt uppdaterade 
och framförallt inte täcker alla slags projekt. 

 
Det finns flera brister i befintliga arbetsmodellens uppbyggnad enligt många intervjuade. 
Hierarkin tas upp av många som ett problem, där det upplevs en krock mellan projekt- 
och linjeorganisation. Det framgår inte i modellen vilken som är över- respektive 
underordnad i den praktiska tillämningen i arbetet. Vidare finns svårigheter med att veta 
vem som ska prioritera projekt mot varandra. Flera personer belyser att det i praktiken är 
upp till var och en av medarbetarna att prioritera sina egna projekt, medan modellen 
säger något annat. Fokus och prioritering av projekt överlag upplevs av en del 
respondenter som bristfälliga. De menar att Nacka kommun vill jobba med allt på en 
gång och att det blir för mycket. Det borde fokuseras på det viktigaste just nu, 
exempelvis västra Sicklaön som är kopplat till tunnelbaneavtalet, anser de.  
 
Ett annat problem är att projekten ofta utgår från konsensus i beslutsfattandet. 
Kommunen har en kultur av att nå konsensus i allt innan beslut fattas då man arbetar i 
projektgrupperna. En del intervjuade menar att det i dagsläget verkar ske ett skifte bort 
från konsensusnormen, men upplever det fortfarande som ett problem.  
 
Ett av de stora upplevda problemen som framkommer är modellens rollbeskrivningar. 
De är komplicerade och otydliga anser många. Det får konsekvenser som olika tolkningar 
av ansvar och befogenheter bland tjänstemännen, vilket skapar konflikter mellan 
enheterna menar en respondent. Arbetsmodellen bygger på att varje 
stadsbyggnadsprojekt ska ha en projektgrupp med alla nödvändiga kompetenser. Dock 
gör det att många personer ska värna om sina hjärtefrågor i varje sådant projekt, vilket 
medför att frågor i projektet ofta sväller och blir onödigt svåra säger en intervjuperson. 
Eftersom Nacka har en kultur av konsensus kan det därmed ta väldigt lång tid att komma 
framåt i vissa frågor.  
 
Som tidigare nämnts upplevs också ofta att det är alldeles för många beslutspunkter och 
styrgruppsmöten som kväver mycket förberedelser, men som inte ger något tillbaka från 
politiken utan snarare genererar mycket extra arbete – både inför och efter möten med 
politiker och styrgrupper. 
	  
En del intervjuade ser problem med att planenheten oftast inte är projektledare för 
stadsbyggnadsprojekt, utan att exploateringsenheten oftast är ansvariga för hela 
stadsbyggnadsprocessen. En del önskar uppdelning av stadsbyggnadsprocessen så att 
planenheten först har rollen som projektledare för planprocessen, för att sedan lämna 
över till exploateringsenheten i genomförandefasen. En person berättar att det är en 
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medveten strategi på chefsnivå att projektledaren ska ha ansvar från ”ax till limpa”, men 
fungerar dåligt i praktiken enligt en del. Det är vanligt att personer i rollerna byts ut 
under den tid ett projekt spänner över, och därmed faller argumentet enligt en 
respondent. Andra anser å andra sidan att dataprogrammet som projekten styrs i 
ekonomiskt och administreras i, PortN, är alldeles för komplicerat – att projektledaren 
blivit projektadministratör – och att exploateringsenheten gärna får ha det ansvaret. En 
del anser att administrationen av projekt i systemet PortN borde skötas av de anställda 
administratörerna på planenheten och exploateringsenheten istället, för att låta 
projektledarna fokusera på att leda projekt. 
 
Ett par intervjuade berättar om cykler av aktiva perioder, att det finns lågaktiva perioder 
mellan politiska beslutspunkter som skulle kunna utnyttjas mer effektivt. Detta upplevs 
inte av alla utan avfärdas av andra tjänstemän. 

Översiktsplanens tyngd i detaljplaneringen 
De intervjuade tjänstemännen på planenheten anser att Nacka kommuns översiktsplan är 
flexibel. Den beskrivs av många som mer strategisk än geografiskt bunden i kartor. Det 
anses av alla intervjuade positivt med låg detaljeringsgrad eftersom det möjliggör det 
mesta i detaljplanering. En person påpekar att en flexibel översiktsplan är 
motståndskraftig mot samhällets förändringar som exempelvis förändringar i ekonomi, 
svängande konjunkturläge eller nya politiska beslut. Kommunens översiktsplanerare är 
ofta även delaktiga i detaljplaneprocesser vilket en del tycker att det är bra eftersom det 
medför en helhetsbild i hela det kommunala planerandet, men kan samtidigt även vara 
kostsamt ur detaljplaneringsperspektiv. Vissa respondenter påpekade att det råder en ny 
verkligenhet för både översikts- och detaljplanering i Nacka. Tidigare har kommunen 
ofta blivit ”uppvaktad” av byggherrar som önskar detaljplanelägga något, som 
kommunen sedan planerat för. Läget idag är annat. I och med utbyggnaden av Nackas 
centrala delar, där kommunen är en stor markägare, tvingas kommunens tjänstemän och 
politiker ha ett helhetstänk, kostnadsfokus och arbeta snabbare, anser de intervjuade. Nu 
är det kommunen som styr samhällsplaneringen i större utsträckning. Att Nacka planerar 
så snabbt att ”man inte hinner tänka efter före” märks emellanåt, anser en respondent, 
som till exempel vid planeringen av västra Sicklaön. Där har en s.k. strukturplan tagits 
fram efter flertalet detaljplaner, vilken beskrivs av en del som en snarast sammanläggning 
av de olika detaljplanernas illustrationsplaner. Strukturplanen har alltså litet strategiskt 
värde utan har snarare funktionen illustration. Detta ifrågasätts av en del, medan andra 
tycker det är bra att kunna visa helheten för allmänheten. Kanske borde det gjorts i 
omvänd ordning anmärker en intervjuad. 

Outsourcing av planarbete 
Tjänstemännen förhåller sig både positivt och negativt till strategin att outsourca delar av 
planarbetet till konsulter. Det främsta argumentet som motiverar outsourcing är att det 
tros ge resursstöd snabbt. En del personer ställer sig positiva medan andra snarare ser 
outsourcing som nödvändigt ont då det saknas alternativ. En respondent beskriver 
outsourcingen som delvis till följd av att det är ont om personal att anställa – marknaden 
skriker efter erfarna planerare. Dessutom är det svårt att nyanställa för många samtidigt 
eftersom det tar lång tid och alla ska sättas in i arbetet samtidigt menar denne. Därför är 
det smart att anlita konsulter som kan börja jobba snabbare, anser ett par tjänstemän. 
Konsulter kan jobba mer koncentrerat med sina arbetsuppgifter eftersom de inte ska ha 
hand om politiska processen, verksamhetsarbete och utveckling på samma sätt som 
anställda tror en del intervjuade. De behöver inte heller fundera på kommunens intressen 
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eftersom det är representanter från kommunen som ska ansvara för det. En person säger 
att konsulterna är kunniga och kompetenta, att det är ”ganska odramatiskt” att outsourca 
planarbete. Denne belyser att fördelen med konsulter är att ”kommer man utifrån så har 
man en erfarenhet från flera olika kommuner, man är inte hemmablind så att säga. Man 
kan se med mer öppna ögon.”. Dessutom är det mer konjunktursäkert genom att det går 
att säga upp kontrakt i dåliga tider mycket lättare än att säga upp fast personal, påpekar 
en annan respondent. Ytterligare en synpunkt är att konsulter kan bidra till mer generella 
detaljplaner som går fortare och lättare genom beslutsprocesser. 
 
Vad gäller de negativa aspekterna av outsourcing så kretsar tjänstemännens tankar kring 
flertalet olika slags risker. Framför allt uttrycker flera intervjuade oro för att det kommer 
krävas mycket tid och energi för att sätta in konsulterna i arbetet:  
 
”De kommer behöva lägga mer tid än vad de tror. Och det handlar inte om att det är dåliga konsulter utan 
det handlar om att alla kommuner fungerar olika med olika krav, förväntningar, rutiner även om det är 
samma lagstiftning.” 
 
Andra respondenter tror att det kommer bli tidkrävande för kommunen att ha hand om 
politiska processen och att kontrollera konsulterna arbete samt bevaka kommunens 
intressen. Denne befarar att mycket administrativt arbete kommer krävas. Minskad 
politisk förankring är också en risk enligt en person, att konsulterna inte kommer möta 
politikerna eftersom det är de fast anställdas ansvar. I kontrast till en respondents syn på 
konsulternas kompetens så tror ett par andra respondenter att det finns risk för 
försämrad kvalitet på planerna, till följd av för lite lokalkännedom eller otillräcklig 
upphandlad arbetstid. En del intervjuade tror att fast personal är bättre på delaktighet 
och långsiktigt tänkande än konsulter, vilket kan få negativa konsekvenser. Även 
aspekten med lojalitet tas upp av somliga respondenter: 
 
”Frågan är var konsultens lojalitet ligger. Ligger den här eller ligger den hos konsultbolaget? En konsult kan 
ju anställas i alla typer av organisationer. Så man vet ju aldrig… Alltså i nästa hand så kommer de anställas 
av till exempel det fastighetsbolag som de nu är satta att jobba mot. Så att lojaliteten kan bli knepig för en 
konsult. Det skulle ju kunna leda till att det inte blir som Nacka tänkt sig, utan att det i högre grad blir som 
fastighetsägaren tänker sig. Därför att konsulten inte vågar säga emot till exempel.” 
 
En farhåga är risken för försämrat arbetsklimat och samarbete på enheten då fast 
anställda blandas med konsulter; att det uppstår ett vi-och-dem. En intervjuad säger att 
det kan uppstå splittring mellan anställda och konsulter på detta sätt, men att det handlar 
om förtroende och synen på varandra. ”Det absolut bästa är ju att man får konsulterna i 
fråga att känna sig hemma och att man bjuder in dem till olika saker och inte bara ser 
dem som planutförarrobotar.” Vidare berättar en person att relationen till andra enheter 
kan bli en utmaning. Andra enheter i stadsbyggnadsprojekt kan uppleva att de inte är 
delaktiga i vissa projekt som konsultgruppen ska ansvara för. Andra enheter ska då 
endast ha rollen att kontrollera konsulternas arbete, vilket kan bli svårt enligt personen. 
En respondent påpekar vikten av att tydligt ge anvisningar om vad konsulterna ska göra, 
vilka mandat de har att fatta beslut samt när det ska ske avstämningar med kommunen. 
Det kan även vara fördelaktigt att anlita samma konsult under längre tid menar en 
respondent:  
 
”De har lärt sig alla rutiner, praxis, vilka de ska prata med och blir komfortabla med kommunens 
arbetssätt. De vet vilka hållpunkter det är och vad knepigheterna är. Det är jättesvårt att bara ta in någon ny 
så där.” 
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Flera personer ser dock en potentiell risk i att förlängda kontrakt med konsulterna inte är 
möjliga, om andra konsulter upphandlas med LOU (Lagen om offentlig upphandling), 
och att man då måste ”börja om” med nya. Detta skulle vara tidskrävande enligt 
respondenterna. 
 

Det politiska perspektivet 

Synen på effektivitet och effektiva planprocesser 
Synen på vad effektivitet och effektiv planprocess är skiljer sig åt även mellan 
respondenterna bland politikerna. Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, anser att begreppet effektiva planprocesser innebär ”att vara 
hårda och tidseffektiva”. Det handlar om att jobba med det som är mest prioriterat och 
att rätt kompetens jobbar med rätt frågor. Att ha bra rutiner, samverkan och dialog och 
att vara överens om hur och när avstämning ska ske belyser hon som viktiga punkter i 
verksamheten. Detta för att undvika dålig intern planering och att saker sägs vid fel 
tillfällen. 
 
Helene Westerling (S), 2:e vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, ser 
effektivitet snarare som att under arbetets gång undvika att det slår tillbaka senare: ”Man 
får inte försöka effektivisera dumdristigt så att man glömmer något steg. Och att man 
verkligen ser över, också, vilka steg är viktiga och var kommer de olika delarna in. Och 
att säkerställa att man verkligen kommer till vägs ände”.	  Hon menar att det är viktigt att 
försöka undvika återremitteringar och överklaganden, även om det ligger lite i 
oppositionens natur att stå för de sakerna eftersom de måste markera sitt ogillande på 
något sätt. Westerling tycker inte att oppositionens åsikter vägs in tillräckligt i 
diskussionen kring planer i kommunens politiska processer. 
 
Kaj Nyman (S), ledarmöte i kommunstyrelsen och tidigare 2:e vice ordförande i Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden, ser effektiva planprocesser något annorlunda. Enligt 
Nyman är önskescenariot att ta fram planen snabbt, ”men den ska vara bra. Jag tycker 
ändå man ska ha medborgarinflytandet med där också.” Han påpekar att det finns 
kommuner där medborgardialoger resulterat i samsyn och snabba processer. Vad en bra 
plan är, är lite svårdefinierat men han menar att ”det ska ju vara något som man är nöjd 
med efter 50 år”. För att effektivisera planprocesser i Nacka vill han att kommunen ska 
ta fram planer som nackaborna är nöjda med, och menar att det väl bäst görs om de 
boende själva kan påverka genom medborgardialog. 

Relationen till tjänstemännen 
De lokala politikernas syn på relationen till tjänstemännen upplevs generellt god av de 
intervjuade. Bergenstråhle anser relationen bra överlag och förtroendefylld. Westerling 
tycker att samarbetet kan vara problematiskt då det är för stor skillnad i underlaget från 
första beslutspunkten till nästa. Hon anser att tjänstemännen presenterar ett färdigt 
förslag redan andra gången politikerna diskuterar planen, vilket inte är så bra eftersom de 
inte hinner komma med input. Hon önskar att de fick komma in tidigt i processen med 
mer tankar och idéer, samtidigt som det är viktigt att snabba på planprocesserna också. 
Överlag tycker hon att det saknas tid för att diskutera som gör relationen dålig, men att 
tjänstemännen är mycket hjälpsamma om de kontaktas under inofficiella mötesformer. 
Detta skulle förbättras med mer workshops och liknande avstämningar enligt henne. På 
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liknande sätt upplever Nyman att politikerna kommer in för sent i processen där det 
mesta redan är bestämt. Dock påpekar han att många är ”fritidspolitiker” i nämnden, 
vilket kan påverka den upplevelsen. 

Potentiella verksamhetsförbättringar 
Flera förslag framkom i studien om hur Nacka kommun kan förbättra verksamheten för 
att nå de höga mål om detaljplanering som satts upp. Fasta tidsplaner borde införas 
tycker Bergenstråhle. Planer ”försvinner” ibland när tjänstemännen inte kommer vidare i 
någon fråga i ett projekt. Politiken måste då ”efterlysa planer” eftersom de inte påtalas 
under lång tid. Hon ser en stor förbättringspotential med fasta tidsplaner, där politiska 
beslut är fasta hållpunkter – inte önsketidsplaner utan realistisk bedömning av hur 
mycket arbete som ska läggas ned. Om något dyker upp som gör att det blir försening så 
borde det ändå tas upp i politiken med en förklaring om läget, inte låsa sig vid att 
konsensus måste uppnås. Hon känner ansvar mot markägare och medborgare som man 
lovat saker och som sedan inte kan hållas. Hon tycker inte att det ska vara tjänstemännen 
som ska ha hand om det, utan politiska avgöranden om prioritering i de riktigt svåra 
fallen då tjänstemännen fastnat. Det är bättre att de i politiken får prioritera för att kunna 
gå vidare. Tjänstemännen borde vara mer lyhörda gentemot politiken menar Nyman, så 
att inte planens utformning blir en överraskning för politiken vid beslutspunkter och 
omarbete därmed undviks. Bergenstråhle uttrycker att det inte är politikens fel att 
stadsbyggnadsprocessen är för lång, eftersom det inte är politiken som skjuter upp 
projekt utan tjänstemännen. Hon påpekar att det kanske går att plocka bort en del 
politiska beslut i och för sig, då det är ganska många. Det finns inga beslutsplaner för när 
ett projekts beslut ska tas. Parametrarna tid och kostnad har inte varit på tal tidigare i 
stadsbyggnadsprojekt från tjänstemännens sida, vilket är frustrerande från politikens sida. 
Hon upplever att det är svårt att få tag i kompetent personal, som genererar väntetider i 
projekt. Vidare anser hon att ambitionsnivån bland tjänstemännen ofta är för hög. Hon 
menar att då tjänstemännen fastnat i en fråga kring en plan ofta svarar med att göra fler 
utredningar, som inte säkert löser problemet. Argumentet som då används är att nå 
kvalitet i planen, menar hon. Detta sker speciellt ofta i de projekt med privatägd mark där 
aktören själv bekostar allt, då tenderar projektet bli slösaktigt med tid för att göra mycket 
utredningar berättar hon. 

Synen på outsourcing och nyanställning 
Även synen på personalresurser är vida skilda mellan de intervjuade politikerna. 
Bergenstråhle är positiv till att prova olika lösningar. Hon känner ingen oro för att ta in 
konsulter i planarbetet utan tycker att det är bra att man testar och sedan får man 
utvärdera. Nacka måste göra någonting, de måste förändra arbetssätten för att nå de höga 
målen enligt henne. Westerling ser det mer som nödvändigt ont att outsourca; det gör 
jobbet gjort men är både dyrt och känns mindre tryggt än fast anställda. Nyman anser 
istället att det är bättre att anställa eftersom det finns sparprogram som säger att 
kommunen inte ska ta in så stor andel konsulter, det är kostsamt menar han. Vidare 
tycker han att anställda är bättre eftersom deras lojalitet ligger hos kommunen och 
erfarenheterna stannar kvar. Fördelen han dock ser med outsourcing är att ”man inte 
skaffar sig för stor kostym”, alltså att kommunen inte anställer så många att det skapar 
problem när byggbara marken minskar och produktionstakten går ner om ca tio år. 
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5. Utblick och trender i Sverige 

Här följer insamlat material från andra kommuner och organisationer. Personer i 
chefsposition på de två kommunerna Uppsala och Åre har intervjuats, samt 
representanter från SKL och Boverket. Liksom föregående kapitel är svaren 
strukturerade efter ämnen som motsvarar studiens frågeställningar. 
	  

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation som samtliga av Sveriges regioner, 
landsting och kommuner valt att vara medlemmar i (SKL, 2015). Intervju med Anna-Bie 
Agerberg, handläggare på avdelningen Tillväxt och Samhällsbyggnad, följer nedan.  

Den rådgivande rollen 
SKL är en rådgivande organisation. Agerberg säger ”Vi kan egentligen inte göra annat än 
att följa lagen, så en jättestor och viktig fråga som vi jobbar med är att arbeta med 
remisser och remissyttranden”.  Hon berättar att SKL bevakar intressen utåt och ser till 
att det inte blir lagstiftningsändringar som missgynnar kommunerna. ”Plan- och 
bygglagen, det är ju inte en ja-och-nej-lag, utan man väger olika ställningstaganden. Och 
det är där vi hela tiden kan ge råd.” 
 
På frågan om hur lång tid det tar i genomsnitt att handlägga en detaljplan svarar Agerberg 
snabbt att sådan statistik inte finns. Hon påpekar att det finns olika sätt att ta fram 
detaljplaner och olika sätt att räkna tidsåtgång. 
 
”Om man har avtal som är kopplade till planen – exploateringsavtal då kommunen äger marken är inte så 
komplicerade. Men i exploateringsavtal när någon annan äger marken, detaljplan på annans mark, då är det 
förhandlingarna som ofta tar tid. Och det är något som man aldrig pratar om i debatten. Detaljplanen kan 
mer eller mindre vara klar, och sedan kanske man börjar med förhandlingarna för sent och då har man 
något som påverkar hur lång tid som en detaljplan tar väldigt mycket. Och sedan är det hur många 
nämndbeslut man har. Ju oftare man går upp [i nämnd] desto långsammare går planprocessen. Hela 
beredningsarbetet tar lång tid, och det är inte säkert att man kan arbeta för att man måste få klartecken från 
politiken innan man kan jobba vidare. Så det är en sådan sak som kan spela in, som man inte heller alltid 
pratar om. Sedan är det ju olika med detaljplaner, hur komplicerade de är. Nu bygger vi ju mycket på mark 
som är olämplig för bebyggelse om man ska vara riktigt krass, man hade tyckt det för 30 år sedan. Nu 
tycker man att den är bra för att man vill förtäta. Industrier läggs ner, man bygger på gammal förorenad 
mark. Det är väldigt många utredningar som är kopplade för att hur marken ska kunna bedömas som 
lämplig för bebyggelse. Och då måste man vänta in de utredningarna, så det tar också tid. Det är ju också 
så enkelt att kommunerna är överbelastade och inte hinner hantera alla planer, och några läggs åt sidan.” 
 
En annan aspekt är det faktum att exploatörer ibland inte börjar bygga direkt när planen 
är antagen för att tiden inte är mogen, påpekar Agerberg. I dessa lägen kan kommunen 
och exploatören komma överens om att invänta rätt tid innan detaljplanearbetet påbörjas 
och samtidigt sätta en kortare genomförandetid, för att undvika att ha färdiga planer som 
”ligger och skvalpar”.  
 
Agerberg uppskattar dock att genomsnittlig handläggningstid för detaljplaner är ungefär 
mellan 1 och 1.5 år i Sverige för planer med utökat förfarande eller det tidigare vanliga 
förfarandet, om det inte överklagas eller de tidigare nämnda sakerna skett. Hon anser att 
det inte finns någon optimal detaljplan eller optimalt sätt att handlägga en detaljplan. 
SKL kan istället stödja i frågor där kommuner känner att de fastnat eller känner oro för. 
Hon berättar att det finns en tjänst som heter Öppna jämförelser, som är ett 
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dataunderlag framtaget av SKL för att ge möjlighet till tidsjämförelse mellan olika 
moment och kommuner. Det SKL gör är att undersöka hur man definierar dessa 
moment, för att kunna hjälpa till med att påvisa goda exempel till kommuner. 

Trender i planering 
På frågan om SKL kunnat urskilja några specifika trender i Planerarsverige svarar hon att 
det är en fråga att ställa enskilda kommuner eftersom det skiljer sig så dem emellan, 
speciellt mellan tillväxt- och avfolkningskommuner. Hon berättar dock att en del jobbar 
mycket med tidiga skeden med planbesked för att snabba upp processen, vilket ser 
snyggt ut – utåt sett. ”Hanterar man mycket i planbeskedet får man en kortare 
planprocess” förklarar hon. Det gör att det kan se ut som att planprocesserna är kortare 
än vad de är, menar hon. Sedan styrs kommuner på olika sätt också; en del har otroligt 
tydliga ramar politiskt. Vidare påverkar marknaden förutsättningarna för planering i vissa 
kommuner. Många kommuner har inte intressenter för att bygga det kommunen önskar, 
menar hon. ”De bygger där de får störst avkastning”. Dessutom tror Agerberg att många 
kommuner jobbar mycket med sina organisationer, ser över dem och försöker förbättra. 
Hon ser en trend att tillväxtkommuner ser över sina organisationer för effektiva 
processer. 
 
”Det man förstår mer och mer är att ju tätare vi bygger desto mer måste man samarbeta inom kommunen. 
Det här att definiera det som projekt, det har man inte gjort förut. Jag skulle säga att det inte var så vanligt 
för en 7-8 år sedan. En del kommuner organiserar om sig också så att man har olika kompetenser närmare. 
Man har istället för en enhet, så gör man större förvaltningar som hanterar fler frågor nära inom 
förvaltningen. Det tror jag är en trend.”  
 
I övrigt tror hon att en viktig del är att hitta rätt detaljeringsgrad på planerna. Det talas 
om generella detaljplaner, men dessa genererar problem med att ge bristande information 
till medborgare om vad som faktiskt byggs, anser hon. Samtidigt ska inte detaljplanen 
vara för detaljerade, den som ska bygga måste kunna genomföra planen. Detta är en fråga 
Agerberg tror kommer diskuteras mer framöver. Däremot finns det inget optimalt läge, 
utan det handlar om platsspecifika förutsättningar. Ibland är det viktigt att bevara ett 
områdes karaktär som kräver en detaljerad detaljplan. Onödig detaljstyrning tror hon 
dock mer eller mindre kommer försvinna. ”Det här att titta på fasadnivå, då handlar det 
om kulturmiljöer. De här frågorna kan ju hanteras i bygglovet”. En annan aspekt är 
vikten av att i detaljplanen vara tydlig med varför vissa avväganden görs. ”Att peka på det 
lagrum, den paragraf i PBL, som man stödjer sig på när man gör bestämmelser i en 
detaljplan” menar hon är viktigt för att få ett effektivt instrument. ”Då går det ihop, då 
talar man om varför, vilket lagrum och vad – och då är det vattentätt. Det får inte 
komma in tyckanden, utan det måste vara motiverade ställningstaganden.” 
 
Vad gäller översiktsplaneringens koppling till detaljplanering, berättar Agerberg att en ny 
översiktsplan hamnar överst på bordet hos alla som är intresserade av att bygga. Hon 
tycker det är lite synd att översiktsplaner inte fått lika mycket uppmärksamhet som 
detaljplaner fått hittills. ”Jag sitter också i Planprocessutredningen med Boverket, 
länsstyrelsen och byggherrar. Där är man nog väldigt enig om att just ÖP [översiktsplan] 
är det instrument som måste utvecklas om det här ska gå snabbare” beskriver hon.  

Begreppet “effektiv” planprocess 
Agerberg tycker att diskussionen om effektiva planprocesser saknar betydelse: ”Jag är 
inte svag för det här överhuvudtaget. Man har ju samhällsmål som man också ska nå i det 
här”.  Hon menar att det inte är tidsaspekten som är intressant, utan att se helheten.  
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”För mig är effektiv planprocess något som inte riktigt är relevant att prata om. Så mycket handlar om 
effektivitet med att hinna väga in alla frågeställningar i processen, men att man kan väga in rätt 
frågeställningar i processen, och också att man motiverar sina ställningstaganden på ett rätt sätt. Så att man 
hamnar i ett resultat som är nyttigt. Det effektiva är ju inte bara att det går snabbt, utan att man hinner 
hantera rätt processer och att man gör det på ett effektivt sätt.” 
 
Det finns risk att kommunen missar andra aspekter om detaljplaner antas för fort om det 
är stor tryck, som till exempel infrastruktur med vägar, vatten och avlopp, berättar 
Agerberg vidare. Hela processen måste hanteras, menar hon. ”En effektiv planprocess är 
en process som ger en effektiv utbyggnad”. Hon tycker att det är svårt att definiera själva 
begreppet effektiv, men att det handlar om resurser. Att jobba repetitivt genom att 
skanna av samma frågor och ha en likartad hantering med rutiner tror hon dock är bra. 
”Då kan man ägna sig åt frågorna istället för administration” påpekar hon. 
 
Agerberg tror att det finns flera orsaker till debatten om effektiva planprocesser. Varför 
debatten om är så stor förklarar hon med: ”Det har funnits en stark lobbyorganisation 
som har pekat på kommunerna”. Kommunerna har blivit syndabocken, berättar hon. De 
som ska bygga, d.v.s. byggherrar och byggbolag, vill naturligtvis kunna bygga vad de vill. 
”Det ligger i deras affärsmässighet”. På motstående sida finns miljöföreträdare som 
Naturskyddsföreningen, det finns motsättningar där, anser hon. ”Och kommunerna har 
kanske inte alltid hanterat processerna effektivt, absolut. Självklart är det så. Men det 
finns också väldigt många parametrar som inte syns utåt som spelar in”. En parameter 
som SKL har tittat på är länsstyrelsen som har hand om många frågor i planerna. 
Länsstyrelsen tittar på frågor om riksintressen och samordning av dem. Agerberg anser 
att man från statens sida har fått ganska dålig återkoppling på detta. En annan fråga är 
också bullerfrågan, berättar hon, som man inte rår över i kommunen. Många frågor där 
planerna inte drivits effektivt kanske är att man fastnar i att man inte förstår varandra 
mellan olika myndigheter. Dessutom finns mer kunskap om detaljplanering nu än 
tidigare, berättar hon:  
 
”Någonstans handlar det om att det blir mer och mer överklaganden och överprövningar. Och jag tror att 
fokus hamnat på detaljplaner på ett annat sätt, för tio år sedan visste man inte vad en detaljplan var. Och 
nu vet man vad en detaljplan är och då tittar man väldigt mycket på just det och då får det väldigt mycket 
fokus.” 

Konsulter i planering 
Angående hur vanligt förekommande det är att anlita konsulter i planarbete i Sverige, 
påpekar Agerberg att det finns många olika sätt att göra det på att det därför är svårt att 
uppskatta. Många kommuner använder ramavtal för att upphandla konsulter medan 
andra låter exploatören ha egna konsulter, s.k. byggherreplaner. Kommunen måste dock 
själv hantera myndighetsutövandet belyser hon. I byggherreplaner behöver kommunen 
bevaka myndighetsfrågorna och den formella politiska processen mer, berättar hon. 
Konsulterna står då för själva ritandet av planer. 
 
”En fördel när byggherrarna tar fram [detaljplan] är att de kan använda samma konsulter senare. En 
nackdel kan vara att det faktiskt blir dyrare för kommunen, för kommunen handlar upp med ramavtal. De 
har ganska bra processer. Men för de som inte har så många planer så blir det dyrt med flera utredningar. 
Därför kan det vara ett mer effektivt sätt att byggherren tar hand om det och kommunen granskar.” 
 
däremot tror Agerberg att det kan vara lite svårt att ”hänga med i svängarna” om 
exploatören anlitat egna konsulter. Kommunen och byggherren måste hela tiden vara 
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överens om vad som ska byggas, belyser hon, men menar att det kan vara svårare att 
tränga in i ett material för kommunen om det tas fram någon annanstans. Det kräver mer 
kontakt som kanske inte blir effektivt, tror hon. Det är en tillitsfråga, att man vet att man 
kan lita på varandra, säger hon. Då kan en effektiv process också fås, menar hon. Hon 
tror dock inte att det finns några risker alls så länge kommunen har egna konsulter, bara 
styrningen är rätt. Har kommunen egna konsulter är de ju lojala också, menar hon.  
 
Argumenten för att anlita konsulter i planarbete tror Agerberg mest är en resursfråga. 
Den vanligaste anledningen att kommunen väljer att ha egna konsulter är nog ofta för att 
man inte kan rekrytera mer personal, säger hon. Effekterna kan dock bli tidskrävande.  
 
”Personligen tycker jag det tar tid att använda konsulter, därför att då måste man dubbelgranska. Men har 
man en konsult som man känner väl och som är inarbetad då funkar det bra för då blir det ju som en i 
gruppen fast är anställd på timme istället. Men om det är konsuler man inte känner till så blir det ju ett 
väldigt dubbelarbete, då är det ju både någon som ska upprätta handlingarna och sedan är det någon annan 
som ska granska. Och sedan ska det skickas iväg och ändras.” 
 
Det finns en risk för ineffektivitet i det här, påpekar hon. Medborgarinflytandet tror hon 
däremot inte påverkas eftersom den dialogen hela tiden kommuniceras ut. En möjlig 
fördel med konsulter kan vara att man får flera kompetenser och att det gynnar 
kommunala verksamheten om man lär av varandra, tror Agerberg.  
 

Boverket 
Boverket är en förvaltningsmyndighet för att ge vägledning med frågor kring den byggda 
miljön, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och 
förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering (Boverket, 2015e). Intervju 
med Klara Falk, planarkitekt på Boverket i Karlskrona följer nedan. 

Om detaljplanering 
På frågan om varför det inte finns någon sammanställning av genomsnittlig 
handläggningstid för detaljplaner i Sverige, svarar Falk att det skiljer sig för mycket 
mellan olika kommuner med olika förutsättningar. Det är olika tekniska, politiska och 
ekonomiska förutsättningar som gör att bilden inte skulle vara särskilt beskrivande. Även 
fastighetsmässiga aspekter som storlek och markförhållanden är så platsunika att det inte 
skulle vara särskilt meningsfullt menar hon. Det beror så mycket på platsen och 
omständigheterna. Falk berättar att försök med detta har skett i Stadsbyggnadsbenchen i 
Stockholm där man försökt komma på olika sätt att jämföra och mäta tider för 
handläggning med mera. Om huruvida den optimala detaljplanen finns, säger hon att det 
finns en diskussion om att ha standardiserade planbestämmelser som Boverket tagit fram 
och rekommenderar i vad de kallar Allmänna råd som bland annat riktar sig till 
kommunal planering. Sedan finns Svensk Standard som är en teknisk kommitté som 
också tar fram det, berättar hon. Någon optimal detaljplan finns dock egentligen inte 
enligt henne. 

Begreppet ”effektiv” planprocess 
Falk tycker att diskussionen och begreppet ’effektiva planprocesser’ handlar om att ta 
fram en plan som fungerar. Hon påpekar att man inte har planprocesser för att ha en 
process i sig, utan för att ta fram en bra plan. Alltså leder en effektiv planprocess till att 
en fungerande plan. Vidare berättar hon att risken med en alltför snabb plan och process 
är att planen blir svår att genomföra, d.v.s. byggherren får svårighet att förverkliga den 
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antagna detaljplanen. Därför anser Falk att effektivitet inte bara handlar om tidsaspekten 
utan även om genomförbarhet. Till exempel är det viktigt att fastighetsfrågor reds ut 
tidigt i processen, så att det inte tas fram en plan som inte kan realiseras 
fastighetstekniskt. Man vill ju inte göra en plan som sedan inte kan ges bygglov, förklarar 
hon.  
 
På frågan om möjlighet till att driva en bygglovsprocess parallellt med detaljplaneprocess 
svarar Falk något tveksamt att ”det väl går”. Hon påpekar dock att det inte kan ges 
bygglov som strider mot gällande detaljplan. Därför måste bygglovet ges efter det att en 
detaljplanen antagits. Hon medger att handläggningen av bygglov kan påbörjas under 
detaljplaneprocessen, men belyser att det finns en 10-veckorsgräns för 
bygglovshandläggning som innebär att den inte kan startas hur tidigt som helst. Däremot 
kan man ju eventuellt göra en överenskommelse mellan kommun och exploatör om man 
vill driva det parallellt, berättar hon.  
 
Falk ser effektiva planer mest intressant för den som gynnas av planerna. Effektivitet 
ligger i den intresserades intresse. Hon säger: 
 
”Planer skapar ju värde. Den som är mest intresserad är ju den som får ut något av planen. Det är ju oftast 
är fastighetsägaren, d.v.s. exploatören eller kommunen. Det kan skapa värde för en exploatör att få bygga, 
eller skapa värden för en kommun att till exempel bygga en skola. Men det kan också vara viktigt för att 
skydda värde, inte bara skapa värde.”  
 
Boverkets mål är ju att ge vägledning för kommuner, därför eftersträvar Boverket att 
kommunerna ska göra genomförbara planer. På det sättet jobbar Boverket med 
effektivitet: ”Vi ger vägledning för hur kommunerna ska tolka lagstiftningen på ett vettigt 
sätt, vi hjälper kommuner”. 

Konsulter i planering 
På frågan om Falk vet hur vanligt det är med outsourcing av planarbete till konsulter 
svara hon: ”Nej vilken bra fråga! Nej det vet vi inte, men det är ju ganska vanligt och 
kommer i olika former.” Hon påpekar att det ser väldigt olika ut i landet. Många små 
kommuner lägger ut allt planarbete till konsulter för att de inte kan ha kompetensen på 
kommunen till följd av att de är så små. Många större kommuner använder konsulter till 
vissa delar av planarbetet till exempel utredningar, belyser hon. Argumenten för att anlita 
konsulter tror hon främst handlar om resurser och resursförstärkning, att kommunerna 
inte hinner göra allt själva. Hon tror också att det handlar om kompetens, att kommunen 
inte har all den kompetens som behövs, och att kommunen då förstärker med konsulter, 
till exempel för att göra miljöbedömningar. 
 
Risker som Falk ser är att om man tar in konsulter till vissa delar av planarbetet så kan 
det bli som en separat bit som inte riktigt är del av detaljplanen. Det kan bli alltför 
fristående, anser hon. En ytterligare risk med delvis outsourcing är bristande 
tillgänglighet på det framtagna materialet. Om inte utredningar eller alla delar av planen 
finns fysiskt på kommunen utan på ett konsultbolag, minskar öppenheten och den 
demokratiska aspekten riskeras, menar hon. Konsulter får ju inte utöva myndighetsarbete 
eller de politiska processerna, som motiveras av demokratiska aspekter, berättar hon. Det 
finns till exempel rättsfall som dömt, och idag alltså vägleder om, att konsulter inte får 
skriva samrådsredogörelse. Detta eftersom det inskränker demokratiska värden och det 
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finns till exempel risk för jäv om konsulterna är anlitade av exploatören förklarar hon. 
”Det blir inte bra om exploatörens konsulter skriver samrådsredogörelse”. 
 
Vidare berättar hon att ”min erfarenhet från att ha jobbat i kommun är att konsulter inte 
ger någon direkt tidsvinst, eftersom konsulterna inte får ha hand om ställningstaganden 
utan mestadels ’rita rent’ innebär det att de står för den lilla biten i planarbetet”.  Hon 
belyser att den största delen av arbetet med en detaljplan utgörs ju av 
myndighetsutövandet som kommunen måste ha hand om. Hon förklarar att hon därför 
inte upplevde någon tidsvinst med outsourcing till konsulter. Det är exploatören som 
gynnas av outsourcat planarbete menar hon. Kommunen har ju makten att säga ”ja” eller 
”nej” till att göra en plan. Om kommunen kan ställa kravet att ”okej vi godkänner 
uppstart av detaljplanering om ni står för plankonsult och kostnaderna” så gynnar ju det 
exploatören eftersom det möjliggör byggande. Om det däremot gäller en knepig plan och 
en kompetens saknas i kommunen, och man tar in en konsult av den anledningen, så 
gynnas kommunen av det anser Falk. 
 

Åre kommun 
Åre kommun är beläget i Jämtlands län och har 11 000 invånare (SCB, 2015). Ett 
politiskt näringslivsmål beskriver att kommunen ska öka invånarantalet med 50 personer 
årligen tills år 2020 (Åre kommun, 2015a). Kommunens detaljplanering sker på 
planenheten som ingår i Samhällsbyggnadskontoret som i sin tur ingår i 
kommunstyrelseförvaltningen (Åre kommun, 2015b). Dessa styrs politiskt av 
Samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige (ibid.). 
Planenheten har 7 anställda tjänstemän, och hade under år 2014 30 aktiva detaljplaner att 
handlägga. Planchef Pål Anders Stensson har intervjuats.  

Detaljplanering i Åre 
På frågan om hur lång tid en genomsnittlig detaljplan tar i Åre svarar Stensson att det är 
svårt att säga. Åre har högt tryck på exploatering, och processen tar oftast längre tid än 
vad som tänkts från början. Han säger dock att om man skulle säga en siffra så är 
handläggningstiden genomsnittligen ungefär 1.5 år. Stensson belyser att ”det är som det 
är, jag tycker att det är inget att vara nöjd med eller inte nöjd med. Det är inte så mycket 
vi kan göra på kommunen”. Han menar att det handlar om exploatörens åsikter, ”om 
exploatören eller fastighetsägaren inte är nöjd så måste allt tas om. Det är ju deras 
rättighet att göra det”. Han ser det alltså som att det är fastighetsägarna själva som drar ut 
på processen, inte kommunen i särskilt stor utsträckning. Stensson är nöjd med hur det 
är i Åre, att det är lite upp till exploatörerna själva. Han berättar att det självklart finns 
planer som varit mer problematiska med överklaganden, som tagit upp mot 6 år, där det 
inte varit exploatören som påverkat. 
 
Generellt går vissa planprocesser bättre än andra, säger Stensson. Han menar att överlag 
brukar de planer som drivs av boende i kommunen gå lättare. Åre kommun har många 
byggherrar och exploatörer som kommer utifrån, ofta från Stockholm och Norge. Han 
anser att de som kommer utifrån ofta medför att planprocesserna tar längre tid, och 
menar att det beror på högre vinstintressen. Dessa utomstående exploatörer brukar 
vanligen vilja exploatera hårdare, vilket möter mer motstånd bland allmänheten och de 
boende i kommunen.  
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Vad gäller användandet av Åre kommuns översiktsplan berättar Stensson att den gällande 
översiktsplan är gammal och oprecis. Dock används ändå principerna i den, ”man håller 
på dem”, säger han. Kommunen har en kompletterande FÖP (fördjupad översiktsplan) 
som mest används för vissa områden i kommunen. Planen används i ganska stor 
utsträckning och har hyfsat bra riktning tycker han. Den gamla översiktsplanen var 
ganska geografiskt inriktad med karta, medan kommunen i dagsläget jobbar med en ny 
översiktsplan som är mer strategisk och mindre geografisk. Den nya är mer inriktad på 
hållbarhetsfrågor berättar han. En stor utmaning som kommunen står inför är känslig 
natur, som är kopplat till just miljö- och hållbarhetsfrågorna i nya översiktsplanen. 
 
Stensson tar upp ett exempel som för tillfället är besvärligt för kommunen. I ett 
pågående projekt har kommunen haft problem med att översiktsplanen inte varit 
tillräckligt vägledande och att inget planprogram togs fram. Det är ett projekt för ett stort 
fritidshusområde som har mött stort motstånd och där politiken har delat allmänheten i 
två läger, berättar Stensson. Exploateringsgraden är hög samtidigt som området har 
värdefull natur. Projektet omfattas av flera planer, och till följd av avsaknaden av 
styrande dokument som översiktsplan eller program måste varje plan hantera likartade 
frågor från början av varje planprocess. Varje detaljplan i projektet ifrågasätter ungefär 
samma ställningstaganden. Om projektet haft styrande dokument hade projektet 
underlättats mycket, berättar han. 
 
Senaste ändringarna av PBL kommer påverka planprocesserna i Åre kommun, tror 
Stensson. Processen kommer gå snabbare, trots att samma frågor måste behandlas. Det 
blir färre tillfällen att behandla dem vid, menar han. Man måste vara mer noggrann i de få 
skeden som finns så att man inte missar något. Det man sparar tid på är att det färre 
utskick, säger Stensson, men finns ju en större risk att det blir dåligt resultat för vissa 
frågor hanteras mindre noggrant. Det blir lättare att glömma bort något om man bara har 
ett tillfälle för det, tror han. 
 

Effektiva planprocesser 
Stensson är kritisk till att diskussionen om effektiva planprocesser utgår från att 
processen ska snabbas upp, som om det vore en självklarhet att det är önskvärt. Det 
finns andra viktiga aspekter att väga in enligt honom. Ordet ”effektiv” handlar i hans 
tycke om rationalitet. ”Man måste hantera de frågor som finns på ett rationellt sätt. 
Fysiska kvaliteter, demokratiska och sociala. Man måste hantera olika parametrar på ett 
bra sätt som är rationellt” beskriver han. Åre kommun har jobbat mycket med att 
utarbeta en arbetsprocess eller arbetsmodell med hög detaljeringsgrad på de olika 
skedena. Alla små moment av arbetet i processen är inkluderade, till exempel finns det 
mallar för alla dokument som ska tas fram. Strategin handlar om att nå bra kvalitet, inte 
snabbhet, påpekar Stensson. Det viktigaste är att det blir bra långsiktigt, att det blir 
hållbart. Detta är dock ibland svårt i Åres unika miljö med känsliga naturområden, men 
det är ambitionen. 
 
På frågan om för vem effektivitet är viktigt svarar Stensson att det handlar om en 
frustration där det behövs mer bostäder i samhället. Politiker är frustrerade för att de 
tycker att det inte kan ta så lång tid att planera som det gör idag, fastighetsägare ser en 
chans att tjäna pengar och blir frustrerade när det inte går så snabbt som det tänkt. 
Stensson menar att fastighetsägarna ofta har en egen plan som inte är förankrad i 
verkligheten, eftersom kommunen har kvalitetskontroller och dessutom värnar om 
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demokratiaspekter. Effektiva planprocesser har blivit en känslomässig diskussion där 
många inte satt sig in i planprocessen, anser han. Att det inte går att bygga har blivit ett 
politiskt slagträ enligt honom; att det är kommunens fel och används som argument i 
politiska debatter.  
 
Stensson tror att senaste ändringarna av PBL kommer påverka planprocessen i Åre till 
viss del. Han tror att det kommer gå lite snabbare, men kanske inte så mycket eftersom 
det ändå är samma frågor som måste hanteras i processen, dock vid färre tillfällen 
påpekar han. ”Man måste vara mer noggrann i de få skeden som finns så att man inte 
missar något” säger han. ”Men det finns ju en större risk att det blir dåligt resultat, för 
man hanterar vissa frågor mindre noggrant”. Det blir lättare att glömma bort något om 
man bara har ett tillfälle för det, anser han. 

Konsulter 
Åre kommun anlitar konsulter till en del planer, medan en del helt tas fram av 
kommunen själva. Ungefär hälften av planerna tas fram med konsulter i planarbetet, och 
då har kommunen handläggare som följer planerna och processen. Det är alltid 
kommunen som har ansvar för den demokratiska processen. Stensson säger att det är en 
medveten strategi att ha det på det sättet, eftersom planenheten har för få anställda för 
att klara av att göra alla planer själva. Han tycker att är skillnad mellan planerna gjorda av 
anställda och konsulter. ”De som görs av konsulter har ofta högre exploateringsgrad 
eftersom man utgår från markägarens önskemål. De som görs själva har generellt mindre 
exploateringsgrad eftersom man har anpassat till egna intressen”. Vidare berättar han att 
det händer att konsulter till och med gör en färdig plan redan i programskedet, vilket 
skapar problem för kommunen att påverka. Stensson belyser att kommunen i de fallen 
ändå försöker styra vad som är lämpligt. Han anser att första skissprocessen ofta inte tar 
så lång tid som den kanske borde.  
 
På frågan om det oftast är kommunen eller exploatören som anlitar konsulter berättar 
Stensson att det finns vissa planer med upphandlade konsulter, men oftast är det 
exploatören som anlitar. När konsulterna är anlitade av exploatören blir det en konstig 
kvalitetskonflikt, berättar han. De ska ju egentligen rita det kommunen vill eftersom det 
är kommunen som planerar, men i många fall träffar konsulterna exploatören oftare än 
kommunen och ritar i större utsträckning det som exploatören vill. Stensson ser detta 
som ett problem, men som inte riktigt är värt att ta upp eller ifrågasätta med exploatören. 
”Kommunen drivs ju av exploatörernas utbyggnadsvilja. Man vill inte gå in och säga ifrån 
eftersom det riskerar näringslivet” påpekar han. Det är självfallet en fördel för 
exploatören om denna har en egen konsult eftersom de lättare får igenom sina önskemål. 
Dock tror han att kommunens egna anlitade konsulter kanske ibland är bättre än de egna 
planarkitekterna. Det kan finnas en stor fördel att konsulterna har större 
omvärldsbevakning och mer kompetens i att rita planer, anser han.  
 
”I den bästa av världar så om vi själva ritar, idealiskt sett, blir planen mer i överensstämmelse med 
kommunens långsiktiga policy. Men samtidigt kan kvaliteten bli högre om konsulter ritar. Kanske är det 
också så att vi kan ställa högre krav på konsulterna än på oss själva. Det finns ju ingen som kontrollerar de 
egna planerna som med konsulternas. Om man har höga ambitioner och tydlig ÖP så är det nog bättre 
med konsulter – om de styrs ordentligt”. 
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Uppsala kommun 
Uppsala kommun är en del av Uppsala län, och har 207 000 invånare i kommunen (SCB, 
2015). Ett politiskt mål uttrycker att kommunen ska växa med 50 000 invånare tills år 
2030 (Uppsala kommun, 2013). Kommunens planenhet har 25 anställda och ingår i 
Stadsbyggnadsförvaltningen (Uppsala kommun, 2015). Förvaltningen styrs av Plan- och 
byggnämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige (ibid.). Kommunen handlägger 
årligen ca 80 detaljplaneärenden. Planeringschef för stadsbyggnadsförvaltningen Ulla-
Britt Wickström har intervjuats. 

Detaljplanering i Uppsala 
Uppsala kommun antar ungefär 25-30 detaljplaner per år, men kommunen vill inte jaga 
antal planer, berättar Wickström. Hon fäster inte så stor vikt vid det. Hon berättar att det 
finns politiskt mål att skapa 3 000 byggrätter per år, och tycker att den typen av 
målformulering som man började med under föregående år är bättre än antal antagna 
detaljplaner. ”Man har skruvat upp takten i Uppsala” säger hon. Förra året var målet att 
bygga 1 500 bostäder per år, men i år har målet höjts till 3 000 bostäder per år. Dessutom 
finns 10 000 byggrätter som ännu inte påbörjats. Wickström anser att fokus ska ligga på 
faktisk byggnation. I Uppsala byggs ca 1 000 bostäder per år, ”vi lyckas för att vi jobbar 
intensivt med att hitta nya former för planering. Man måste använda alla verktyg smart.” 
säger hon. I de fall där kommunen äger marken används ofta markanvisningstävlingar 
och man gör generella planer som är projektanpassade. Detaljgraden är liten i planskedet 
och större i bygglovsskedet, alltså ligger mer styrning i de senare skedena. Hon tycker det 
är bra att detaljplaner inte är så detaljerade tidigt i processen eftersom det kan möjliggöra 
för mindre företag och byggherrar att komma in på marknaden och bygga. De behöver i 
dessa fall inte ligga ute med lika stora summor för planarbete. Detta arbetssätt kallas 
Uppsalamodellen och har använts i ett par år, berättar hon. Kommunen provade andra 
varianter innan dess, men projektutveckling ledde fram till dagens modell. I denna modell 
har exploateringsenheten utvecklats för att klara markanvisningstävlingar. Även starka 
samarbeten hela vägen genom projekten har varit i fokus och alltså optimerar man inte 
per intresseområde utan ser det som samkörning, menar hon.  
 
Kommunen brottas med att få genomförandeprocesser lika bra som planeringsskedena, 
berättar Wickström. Den samhällsekonomiska kalkylen ska ses över: ”Att växa snabbt 
kan kosta mer än det smakar.” Det är på gång att bli bättre menar hon, men satsningen 
på att planera drar ner på genomförandeprocesserna. ”Det tycker politiken inte är så kul 
att höra, men genomförandet är en del i framgångsreceptet, man måste vara smart där 
också”. 
 
Angående översiktsplanens koppling till detaljplanering säger Wickström att 
översiktsplanen ”är något av ett mellanting” i Uppsala. Vissa kommuner har en väldigt 
pratig översiktsplan anser hon, medan det samtidigt finns de som nästan ersätter 
detaljplaner med översiktsplan. Uppsalas översiktsplan är från år 2010, men kommunen 
jobbar nu med framtagandet av en ny som ska bli färdig till år 2016. Den kommer bli lite 
mer strategisk med markanvisningskarta upplyser hon. Det finns dock olika viljor och 
kulturer inom Uppsala kommun om hur den ska vara, men hon tycker det är viktigt att 
översiktsplan och detaljplaner håller sig på sin nivå. Annars finns risk att översiktsplanen 
blir inaktuell för snabbt om den är för detaljerad, anser hon. ”ÖP:n ska inte göras med 
bara ett par års sikt, utan den ska klara sig en mandatperiod i alla fall. Helst ska den vara 
så långsiktig att det kanske räcker med att göra tillägg i en aktualitetsprövning och hålla i 
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två mandatperioder”. Förvaltningen använder översiktsplanen som inriktning med 
övergripande strategier och stöd i program, FÖP och detaljplaner. Hon berättar också att 
Uppsala jobbar mycket med planprogram.  
 
Vad gäller senaste ändringarna i PBL tror Wickström att det kommer ha marginell 
påverkan på planprocesserna i Uppsala kommun. Ändringarna är mest för syns skull, 
menar hon. Att byta namn på de olika förfarandena påverkar inte hur de används, tror 
hon. 

Effektiva planprocesser 
”Effektiv planprocess har inget egenvärde i att det går snabbt. Värdet är att man ska göra 
rätt saker på optimal tid och driva processerna effektivt” säger Wickström. Det handlar 
om kommunal handläggning som driver frågorna och som får saker att röra på sig, inte 
vänta, tycker hon. ”Det ska inte vara byggherrar som driver, det är inte optimalt, utan 
kommunen ska vara aktiv i planprocessen”. Hon tycker att man ska ha ett 
genomförandeperspektiv, därför gör Uppsala nästan aldrig detaljplaner på spekulation. 
Om ett projekt bedrivs på mark som inte är kommunal kan byggherren mer göra som de 
vill, men kommunen ska driva processen framåt och belysa vad de förväntar sig. 
”Effektivitet är att driva processen effektivt, förberedda och veta vad vi vill. Man måste 
tänka på vilka mervärden staden vill ha ut” menar hon. Det handlar inte bara om 
bostadsförsörjning, utan varje projekt ska bidra med mer än ett ändamål. Vidare 
beskriver hon att det som brukar ta tid i planprocesser är interna förändringar i riktning 
kring vad man vill med ett projekt. Därför är det viktigt att ha gemensam syn från början.  
 
Beträffande vem som har intresse av effektiva planprocesser säger Wickström att alla 
aktörer efterlyser det av olika skäl. Kommunen berörs av resursfrågor; vilka värden man 
får ut. ”Markanvändning är slutgiltigt när något väl står på plats, därför är det viktigt att 
formulera vad vi vill ha” påpekar hon. Kommunala drivkraften ska enligt henne vara 
”vad är det för stad vi åstadkommer?” Marknaden å andra sidan ”drivs ju av jakten på 
kronor och ören, det tickar räntepengar med mera”. Hon tycker att det sällan diskuteras 
vad vi vill ha, bara att det ska gå snabbt. Samtidigt ska kommunen vara beredd när 
marknaden är på högvarv och ha resurser redo för det. Wickström anser att det 
egentligen inte är något problem att det tar några år att planera eftersom det krävs ett 
långt perspektiv för byggnader som ska stå i kanske hundra år, då är ett par år inte så lång 
tid i relation. Därför borde man ha tänkt i förväg vad man vill, inte utreda den typen av 
strategiska frågor i varje detaljplan, säger hon.  

Konsulter 
Uppsala kommun har mestadels egna anställda för att ta fram planer och har därför 
anlitat få konsulter det senaste året. De har försökt göra större avtal med ramavtal i de 
fall då konsulter anlitats. Om man har en stor enhet så är det svårt att hitta konsulter med 
lika stor kompetens som de egna anställda anser hon. Därför bör man bara ta in 
konsulter när det gäller saker som de på planenheten inte är så bra på. ”I akut stress kan 
man ta in konsulter såklart. Men Uppsalas erfarenhet är att det tar mycket resurser ändå, 
tar tid och energi”. Det måste finnas personal som sätter in konsulterna i arbetet och kan 
svara på frågor, och hon tycker inte att det är värt att investera i kompetenta planerare 
som bara blir handläggare åt konsulter. Dock hör det ihop med upphandlingsformen i 
LOU. Kommunen kan inte välja den konsult man vill ha, utan måste gå efter 
upphandlingen om den billigaste, belyser hon. ”Konsultupphandlingar är inte bra i LOU. 
Man kan inte säga att alla konsulter gör lika bra arbete, LOU funkar inte i 
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tjänsteupphandlingar”. Det är alltså medvetet att inte använda konsulter i så stor 
utsträckning. Erfarenheten säger att ”det är jobbigt att springa efter och rätta, det ska inte 
planerare göra”. Det är bättre för kommunen och planerarna att göra planer själva enligt 
Wickström. 
 
Det finns några fall då kommunen använt byggherreplaner, då byggherren anställer 
konsulter i projektet som gör detaljplaner och kommunen kontrollerar. Hon tycker inte 
att det är så väl motiverat sätt att arbeta på, men medger att det kan öka kapaciteten i 
vissa fall. Detta användes tidigare då förra majoriteten styrde och handlade om 4-5 planer 
antagna med den modellen. Kommunen tycker inte själva att det fungerat bra alla gånger. 
Problem ligger i att konsulter på uppdrag av byggherren inte tänker på det allmänna 
intresset. Det är dåligt för allmänheten men ställer även till det för alla andra enheter på 
kommunen. Nya majoriteten har inte samma vilja att konkurrensutsätta den typen av 
tjänster berättar hon, ”det åstadkommer fler problem än det löser”. Wickström påpekar 
även att det finns en föreställning om att planer är produktion, men hon tycker att planer 
är ett verktyg i planering liksom markanvisning är ett annat verktyg. ”Inte vem som helst 
kan göra en detaljplan” säger hon. 
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6. Varför effektivisera planprocessen? 

I detta kapitel analyseras resultat från studien som berör vad effektivitet är, och 
vägs samman med vad andra författare sagt som presenterades i 
kunskapsöversikten. Det förs även en diskussion om värdet av snabbhet mot 
kvalitet och demokrati i planprocessen. 
 

Vad är egentligen effektiva planprocesser? 
Det är svårt att utvärdera effektivitet i planprocesser eftersom processerna är unika. 
Processerna är svåra att jämföra mellan kommuner eftersom det saknas nationella 
riktlinjer för hur tiden för planprocesser ska mätas, vilket lett till att olika mått tillämpas. 
Dessutom är varje plan och projekt unikt och även av den anledningen svåra att jämföra. 
När planer är svåra att jämföra är det även svårt att ange en universal lösning för 
effektivitet som gäller för alla planprocesser.  
 
En nyckel till att svara på frågan om vad effektiva planprocesser är, kan vara att diskutera 
för vem det är viktigt att ha dem. Synen på vem som har intresse av effektiva 
planprocesser varierar något mellan de intervjuade i studien. De flesta anser att 
allmänheten och medborgare är de som gynnas av effektiva processer, medan en del tror 
att tjänstemännen gynnas av att inte göra onödigt arbete genom att arbeta effektivt. 
Däremot menar bland annat SKL och en del tjänstemän på Nacka att de som främst 
driver debatten om effektivitet är byggherrar och byggbolag. En respondent påpekar att 
det framförallt är kommunledningen som talar om att effektivisera, det är inget 
självändamål för planerare att vara effektiva i meningen att det ska gå fortare. En annan 
intervjuad påpekar att de som eventuellt kan missgynnas av effektiva planprocesser är 
kommunala tjänstemän som får mer press på att jobba snabbt, vilket leder tillbaka till 
grundproblemet huruvida effektivitet verkligen handlar om tidsåtgången. Generellt sett 
verkar det dock som att majoriteten i studien inte ser att någon direkt missgynnas av 
effektiva planprocesser, det är viktigt för alla, men att de flesta också har en vidare 
definition av effektivitet som också inkluderar kvalitet. 
 
Liksom en stor del av debatten i media menar en del i studien att effektivitet är synonymt 
med tidseffektivitet i planprocessen, däribland vissa tjänstemän och politiker i Nacka. 
Detta stämmer överens med Falleth & Saglie (2011) som menar att dagens diskussion 
kring effektiva planprocesser generellt sett fokuserar på just tid och snabbhet. Här kan en 
koppling dras till att projektet Nacka strand anses ha haft en effektiv planprocess bland 
en del av kommunens anställda, men att det som åsyftas är att processen gått snabbt. En 
del av de tillfrågade på Nacka kommun anser alltså att effektivitet har främst med tid att 
göra. Vidare verkar Nacka kommun ha formulerade ledord för vad effektivitet är – ”rätt 
sak vid rätt tidpunkt”. Dock har inte någon närmare beskrivning getts av vad detta 
innebär praktiskt i verksamheten. Även en av de intervjuade politikerna beskriver 
effektivitet med liknande formulering. Emellertid anser en stor del av de intervjuade att 
tidsparametern inte är tillräcklig för att beskriva vad effektivitet och effektiva 
planprocesser egentligen är, även om aspekten ingår enligt de flesta. Representanten från 
SKL tycker inte effektivitet är särskilt relevant att tala om eftersom planprocessens 
viktigaste uppgift är att väga in rätt frågor, vilket i och för sig ska hinnas med. Så trots allt 
vägs ändå tid in som en viktig aspekt i planering enligt respondenten på SKL. Att påstå 
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att tid inte är en del av begreppet ”effektiva planprocesser” kan av dessa anledningar 
förkastas. Det vill säga, en tidsparameter finns i begreppets innebörd. 
 
För att knyta an till Kalbs (2010) kriterier för hur väl en organisation uppfyller sina mål, 
och därmed hur effektiv den är, upprepas att ett mått för effektivitet är att mäta om 
service och standard lever upp till klientens förväntningar. Om klienter betraktas som 
politiker, byggherrar eller medborgare, och dessa uttalar missnöje om att planprocessen 
är för långsam, så motsvarar inte kvaliteten den service som efterfrågas. En lösning till 
problemet med långsamma planprocesser är att jobba snabbare genom att jobba mer 
effektivt, medan att jobba snabbare utan att vara effektiva inte löser problemet. Alltså 
handlar inte effektivitet om enbart tid och snabbhet. 
 
Att effektivitet skulle kunna beskrivas med ”hållbarhet” tas upp av ett fåtal tjänstemän på 
Nacka samt representant för Åre kommun, medan representanterna från Boverket och 
Uppsala menar på att effektiva planer är genomförbara planer. Dessa två synsätt kan 
tyckas höra ihop eftersom en strävan efter genomförbara planer har ett längre perspektiv 
än att enbart ta fram en detaljplan, utan väger även in ett bra resultat för byggandet på 
sikt. Det kan tänkas att ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter kan vara 
incitamenten till eftersträvan av genomförbarhet, och därmed en form av 
hållbarhetssträvan. Att inte behöva göra om en detaljplan, eller att göra en onödig 
detaljplan där det slösats bort tid och pengar verkar vara den vanligaste anledningen till 
att önska effektiva planprocesser. Detta kan jämföras med Nationalencyklopedin som 
anger att en verksamhet är ineffektiv om insatser i en verksamhet inte motsvarar 
verksamhetens resultat. I detta fall kan det alltså konstateras att en planprocess är 
ineffektiv om det krävs mer arbete än vad som egentligen borde krävas för att nå ett visst 
resultat. Att ta fram en detaljplan som måste omarbetas i processen eller efter processens 
avslut (d.v.s. för att göra ändringar eller en ny plan) är inte effektivt enligt definitionen. 
Detta är i linje med Woldu & Wolf som ju i sin studie konkluderade att ”effektivitet 
skulle kunna innebära minimalt resursutnyttjande (tid och pengar) för att uppnå 
acceptabel kvalitet.” (2010, s. 47). Därför är resultatet av en plan, att genomföra den 
hållbart på lång sikt, också del av begreppet ”effektiv planprocess”. 
 

Kvalitet och demokrati vs. tidseffektivisering 
Utifrån intervjustudien verkar det finnas två motstridiga argument för effektivitet; kvalitet 
i detaljplanen mot snabbhet och tid att genomföra den. I intervjustudien framkommer 
erfarenheter och kanske främst farhågor om att kvaliteten i detaljplan kan försämras av 
att processen går för fort. Planchefen från Åre kommun ansåg att kvalitet var viktigare än 
snabb handläggning av en plan. I studien av Nacka kommun framkom likaså i flera svar 
att kvalitet är en viktig aspekt av detaljplanering. En respondent sa ”man tänker ju att det 
inte bara handlar om tid och pengar utan det handlar ju om kvalitet och långsiktighet”. 
Andra lyfter upp hållbarhet som kvalitet och en förutsättning för effektivitet. 
 
Bland annat Khakee (2000) och Nordstrand (2014) påpekar att kvalitet i detaljplan kan 
påverkas negativt om planprocesser är för snabba. Allen och Chandrashekar, (2000) 
argumenterar för att konsulter i planprocessen kan öka kvaliteten på planer, vilket även 
planchefen på Åre kommun tror. Å andra sidan befarar Loh och Norton (2013) och de 
intervjuade tjänstemännen i Nacka kommun att kvaliteten riskeras genom outsourcing. 
Det finns alltså olika uppfattningar och erfarenheter av hur konsulter faktiskt påverkar 
detaljplanering. Kanske finns en föreställning om att outsourcing gör planprocesser 
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snabbare, vilket kan generera lägre kvalitet i planer. Dock har ett sådant samband inte 
kunnat påvisas i denna studie. 
 
Det är dessutom svårt att tydligt definiera vad en kvalitet hos en detaljplan är. Vad 
kvalitet är beror på subjektiva preferenser om hur en detaljplan borde vara, hur den 
optimala planen borde se ut och vad den bör innehålla. Det subjektiva synsättet av 
kvalitet belyses av Allen och Chandrashekar (2000) som menar att kontinuerliga 
kvalitetskontroller är nödvändigt då konsulter gör planer. Att ha kvalitetskontroller är 
dock fortfarande till viss del beroende av personen som genomför den. Dessutom kan 
avsaknad av ordentliga målformuleringar avspegla sig här. Utvärdering av kvalitet måste 
utgå från uppsatta mål om vad kvalitet är för just den kommunen, om vad kommunen 
vill uppnå med detaljplanering. Kanske finns behov av mall för att göra 
kvalitetsutvärdering, för att underlätta dessa bedömningar hos planerarna. Självfallet 
måste de delar som PBL kräver finnas i detaljplanen, men kanske kan mer specifika 
riktlinjer tas fram för vilka kvaliteter som ska uppnås i en specifik kommun. I Nacka 
kommun verkar en del tjänstemän och politiker tycka att detaljplaner har för mycket 
detaljer, medan andra vill ha mer tid för att jobba med detaljer eftersom så mycket tid går 
åt till annat i planprocesser – till exempel för förberedelser till politiska beslutspunkter. 
En strategi om vilka kvaliteter som ska eftersträvas i detaljplaneringen skulle kanske 
underlätta genom att skapa en medvetenhet och kompetens för just detta, och även 
underlätta utvärdering av planer. Genom utvärdering kan högre kvalitet nås och positiva 
effekter på så sätt spinna vidare. Detta kan relateras till respondenterna från Nacka och 
SKL som belyste att effektiva planprocesser ger genomförbara planer. 
Genomförbarheten hos planer borde öka om tydliga mål finns formulerade för vad 
planer ska generera och vilken kvalitet de ska hålla. Alltså borde kvalitet vara en aspekt av 
effektiv planprocess. 
 
Två ytterligare motstridande intressen för effektiva planprocesser kan anses vara 
demokrati gentemot snabbhet och tid att genomföra den. Detta är samstämmigt med 
Cars och Engström (2013) som menar att demokrati inte får uppoffras till fördel för 
effektiv planprocess. Som beskrivet tidigare anser Falleth och Saglie (2011) att planering i 
Norge fokuserar på output med resultat och effektivitet sedan en tid tillbaka, snarare än 
input-orienterad planering med väl fungerande process och demokrati. Däremot är det 
svårare att avgöra huruvida denna trend i synsättet på planering även är gällande i svensk 
kontext, även om det kan konstateras att samhällsdebatten i Sverige, som beskrevs i 
kapitel 2, riktar stort fokus på just resultat och effektivitet. Därmed inte sagt att 
demokratiska processer på samma sätt inte är i fokus i svensk planering. 
 
En viktig del av denna demokratiska process är medborgardialog. Fördelarna med 
medborgardialoger är enligt Innes och Booher (2004) att beslutsfattare får kunskap om 
medborgares önskemål och möjlighet att dra nytta av medborgarnas goda 
lokalkännedom. Författarna menar även att dialogerna ger politiska beslut legitimitet 
eftersom väljarna står bakom besluten. Dessutom kan kommunikation och delaktighet 
från medborgarnas sida bidra till att motverka motsättande opinionsbildning som skulle 
kunna leda till ökade kostnader och tid i planprocesserna, enligt Nordstrand (2014). 
 
Å andra sidan ifrågasätter dock Innes och Booher (2004) hur väl demokratiska processer 
fungerar. De uttrycker tvivel och kritik mot att inte tillräckligt många medborgare får 
komma till tals i dessa demokratiska processer. Processerna skapar snarare förseningar 
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och gör beslutsfattandet sämre eftersom endast ett fåtal åsikter vägs in, vilka inte 
representerar allmänheten i stort, menar de. Innes och Booher har ett amerikanskt 
perspektiv som i och för sig skiljer sig från såväl norska och svenska planprocesser. 
 
På liknande sätt menar Cars, Kalbro och Lind (2013), men som har ett svenskt 
perspektiv, att direktdemokratin genom medborgardialog borde få minskat utrymme i 
planprocessen och förespråkar minskade överklagandemöjligheter. Detta delvis med 
anledning av att endast ett fåtal röster blir hörda i sådana processer. De föreslår att istället 
stärka den representativa demokratin genom valda politiker. Hur detta skulle ske i 
praktiken kan vara svårt att avgöra, men det kan tänkas att de syftar på att lokala politiken 
skulle få större insyn och inflytande över beslutsfattandet i detaljplaneprocesser. 
 
I Nacka kommun finns den tidigare beskrivna politiska målsättningen om att ta fram ett 
stort antal detaljplaner på kort tid. Därför måste antagligen kompromisser av 
planprocessens skeden göras någonstans – frågan är var. Vilka frågeställningar och 
värderingar kan tillåtas tummas på för att snabba upp processerna? Att komma fram till 
ett svar på den frågan verkar vara den verkliga utmaningen för Nacka kommun. 
 
Studiens resultat visar på ett missnöje hos en del respondenter på Nacka kommun, från 
såväl tjänstemännen som politikerna, i hur den politiska delen av planprocessen fungerar. 
En del av tjänstemännen verkar uppleva att det krävs mycket arbete för att förbereda det 
stora antal politiska möten som hålls och att den höga frekvensen på möten genererar 
flertalet omarbetningsprocesser. En del av politikerna upplever att kontaktytorna mellan 
politiker och tjänstemän är dåliga. Detta kan relateras till respondenten från SKL som 
påpekade att ju fler politiska beslutspunkter, desto längre tid tar planprocessen, eftersom 
tjänstemännen kanske måste invänta beslut för att kunna arbeta vidare med en plan. 
 
Det önskvärda är självfallet att den politiska processen är värdefull, användbar och till 
nytta för planering. Nacka kommun verkar ha relativt många politiska beslutspunkter och 
relativt mycket medborgardialog i planprocesserna. Kanske mer än vad de klarar av om 
de nya målsättningarna ska nås? Det verkar som att en del anställda tjänstemän tycker att 
de politiska processerna tar orimligt mycket tid. Kanske kan antalet beslutspunkter 
minskas utan att alltför stora delar av demokratin offras om mer effektiva former för 
formella och informella möten kan utarbetas. Då skulle såväl tjänstemän och politiker 
kunna få mer nytta och användning av utbytet och dialogen i samarbetet. I så fall skulle 
en sådan effektivisering av arbetsformer kunna minska tiden som går åt för de politiska 
delarna av planprocessen och eventuellt även öka kvaliteten i detaljplanen.  
 
Det är av vikt att formen för informella möten fungerar väl. Dessa möten är en möjlighet 
för tjänstemän och politiker att skapa gemensamma riktlinjer för ett projekt och hur det 
vidare arbetet ska fortlöpa. Mötena kan på det sättet skapa grund för gemensamma 
målbilder och samsyn genom tydlighet i planeringen, vilket Tornberg och Cars (2008) 
lägger fram som avgörande faktorer i planering. Om de demokratiska aspekterna av en 
planprocess inte fungerar väl, kan det tänkas leda till konflikter och missförstånd bland 
de involverade. Just missförstånd och misstolkningar tas upp av Tornberg och Cars 
(2008) som avgörande faktorer för framgång i processer. De demokratiska processerna 
kan därför anses av betydelse för att skapa gemensamma målbilder mellan tjänstemän, 
politiker och även andra externa aktörer. Eftersom samarbetet mellan tjänstemän och 
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politiker utgör en stor och viktig del av planprocessen, skulle en effektivisering av detta 
område kunna innebära stora effektiviseringar av planprocessen i sin helhet. 
 

Varför vill vi ha effektivisering av planprocessen? 
Diskussionen kring ineffektiv planprocess tar för givet att en effektivisering är möjlig och 
är önskvärd, men en sällan ställd fråga är varför vi vill ha en mer effektiv planprocess. 
Om slutsatsen utifrån tidigare förda diskussion är att effektiva planprocesser är att hinna 
väga in alla nödvändiga aspekter för ett hållbart samhälle i en process som inte tar 
onödigt lång tid, kan följande incitament tänkas vara möjliga. 
 
Ekonomiska incitament: Att planprocessen inte tar onödigt lång tid tjänar många 
ekonomiskt på. Medborgare blir nöjda för att det inte läggs onödigt mycket skattepengar 
på processerna, vilket gynnar politiker för att dess väljare är nöjda med vad skattepengar 
investeras i och indirekt deras politik. Tidseffektiva planprocesser kan göra att byggherrar 
inte behöver betala mer än nödvändigt för plankostnader (som kan öka ju längre 
processerna pågår). Det kan föreslås att planenheter på kommuner får god intern 
ekonomi om inte onödig tid läggs på att omarbeta planer under lång tid, då fler planer 
kan tas fram med samma resurser. Att omarbetning av planer är resurskrävande framkom 
i intervjustudien. Detta kan jämföras med Kalb (2010) som menar att starkare incitament 
för effektivitet skapas vid ekonomiska kriser. Som beskrivs i kapitel 2 kan även 
effektivitet i kommunal verksamhet, och därmed planprocess, motiveras av konkurrens 
mellan kommuner (Cars & Hedström, 2006). Det finns alltså flertalet tänkbara 
ekonomiska incitament för effektivitet, som stämmer överens med de definitioner av 
själva begreppet ”effektivitet” som presenterades i kapitel 2: ”Effektivitet är en central 
egenskap då det gäller olika ekonomiska systems förmåga att utnyttja ett samhälles 
resurser på ändamålsenligt sätt” (NE, 2015). Även Knox Lovells (2002) resonemang om 
begreppets engelska innebörder har ett ekonomiskt perspektiv: Maximerad 
tillhandahållen service med givna resurser (efficiency), minimerad konsumtion av resurser 
för tillfredsställande service (effectiveness) och optimerad tid för tillhandahållen service 
och resurskonsumtion (productivity). 

Sociala incitament: Om effektiva planprocesser anses ha positiv inverkan på 
bostadsbyggandet, att fler bostäder som är bra kan byggas på resursminimerat sätt, så 
finns flera parter som kan tänkas gynnas. Medborgare skulle få någonstans att bo, och 
politikerna gynnas av nöjda väljare. Byggherrar gynnas i sin tur ekonomiskt av att det ges 
möjlighet att bygga mer bostäder. Ett annat incitament är att skapa social hållbarhet 
genom att på lagom lång tid hinna skapa genomtänkta sociala miljöer. Detta skulle kunna 
gynna trygghetskänsla och gemenskap för medborgare, samt motverka sociala problem 
såsom segregation exempelvis. Social hållbarhet påverkar kanske medborgare i första 
hand men även politiker, byggherrar och samhället i stort kan gynnas av att dess 
medborgare är välmående. 

Miljöincitament: Det finns miljövinster kopplade till att inte slösa resurser på onödigt 
arbete med detaljplaner. Detta kan ske genom både att planprocesser inte tar alltför lång 
tid så att byggarbeten pausas eller att planprocesser inte tar alltför kort tid så att det blir 
fel i planen som måste omarbetas i efterhand. I båda fall skulle naturresurser kunna 
besparas, till exempel genom att energi sparas om planer inte behöver omarbetas eller att 
byggarbeten inte startas och sedan kräver ändringar. 
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Dessutom kan effektiva planprocesser generera kvalitativt kommunalt arbete som skapar 
tillit till offentlig verksamhet och kommunen. Detta kan skapa en känsla av säkerhet i 
samhället för medborgare, och byggherrar kan bli mer nöjda med kommunala 
verksamheten och relationen dem emellan. Det kan också skapa meningsfullt arbete för 
planerarna själva på kommunen genom att arbetet inte är onödigt eller påfrestande. Det 
kan tänkas generera en mer positiv attityd hos planerarna och i slutänden kanske bättre 
kvalitet på planen. 

I Nackas kommuns fall är kanske den största drivkraften just bostadsbyggande. Det 
slutna tunnelbaneavtalet med mål att bygga 13 500 bostäder tills år 2025 är ett starkt 
incitament till att eftersträva effektivisering av kommunala verksamheten och 
stadsbyggnadsprocesser, planprocesser inkluderat. 

Sammanfattningsvis kan det konkluderas att effektiva planprocesser har två mål. I 
kunskapsöversikten i kapitel 2 var slutsatsen, baserad på teori, att effektivitet kan ha två 
olika perspektiv – effektivt resursutnyttjande och effektiv måluppfyllelse. I detta kapitel 
har det diskuterats varför effektiva planprocesser ens eftersträvas och vad målet är. Är 
det snabba processer ur kort perspektiv, eller effektivt byggande på längre sikt med 
kvalitet och demokrati inkluderat? Slutsatsen är att båda perspektiv behöver vägas in i 
begreppet effektiva planprocesser för att förklara varför det efterstävas.  
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 7. Hur kan kommuner jobba effektivare? 

I detta kapitel analyseras och utvärderas de resultat som framkommit i studien 
som berör arbetsmetoder och strategier för effektivitet. Detta tolkas och jämförs 
med kunskapsöversikten i kapitel 2. Kapitlet är strukturerat efter de analytiska 
frågeställningar som presenteras i metodbeskrivningen.  
	  

Erfarenhet av arbetsmodeller och arbetssätt 
Arbetsmodeller och rutiner kan vara en viktig faktor för att effektivisera planprocessen 
enligt Socialdepartementet (2013), se citat i kapitel 2. Modeller och rutiner kan alltså ha 
avgörande roll för hur väl en verksamhet fungerar, och hur effektiv denna är. 
 
De arbetsmodeller som beskrivits i denna studie har varit av olika slag och har upplevts 
vara olika bra bland de intervjuade. Nacka kommuns Projektmodell (se kapitel 3) 
beskriver projektorganisation, de olika rollernas ansvar och befogenheter samt de 
dokument som ska tas fram i processen. På liknande sätt har Åre kommun relativt 
detaljerat beskrivning av rutiner och har mallar för hur processer ska gå till, men verkar 
inte fokusera på de roller som ingår i processen. Detta skulle kunna bero på att enheten 
för detaljplanering är mindre i Åre och att behovet av sådana modeller för roller är 
mindre. Uppsalamodellen har som strategi att ta fram relativt generella detaljplaner och 
behandla detaljfrågor i markanvisningstävlingar och bygglovsskedet. Modellen utgår på 
liknande sätt som Nacka kommun från att planprocesser är projektbaserat arbetssätt, och 
mer styrning sker i processernas sena skeden. Modellens uppbyggnad handlar om 
samarbeten mellan olika enheter på kommunen, liknande Nackas Projektmodell. I 
Uppsala och Åre kommun undersöktes inte modellerna i lika stor utsträckning som i 
Nacka kommun, men i de förstnämnda var erfarenheterna av modellerna positiva. 
Planeringschefen i Uppsala är nöjd med modellen eftersom den bland annat främjar 
byggandet genom att möjliggöra att många olika stora exploatörer kan bygga. Även 
planchefen på Åre kommun tyckte att deras modell var bra eftersom den är tydlig med 
hur processens delar ska gå till och strävar efter hög kvalitet i detaljplanerna. I Nacka 
kommun verkar de flesta intervjuade vara positiva till att det finns en arbetsmodell, men 
däremot finns det aspekter av hur den nuvarande modellen fungerar som upplevs 
problematiska. 
 
För det första verkar det vanligaste upplevda problemen vara organisatoriska. Från 
studien av Nacka kommuns planenhet kan konstateras att upplevelsen är att 
projektorganisationen krockar med linjeorganisationen. Detta till följd av att det finns två 
organisationer som ska samverka, vilket upplevs svårt då det inte är tydligt för alla 
medarbetare hur detta ska fungera i praktiken.  
 
Detta skulle kunna förklaras med att linjeorganisationen är det mer traditionella sättet att 
organisera en verksamhet, medan projektorganisation är ett nyare och mer ovant 
arbetssätt. SKL lyfter fram projektorganisationen som ett nytt sätt att arbeta på 
kommuner, vilket har växt fram bara de senaste 7-8 åren. Representanten från SKL 
påpekar också att det är alldeles nyligen som kommuner börjat definiera detaljplanering 
som projekt överhuvudtaget. Det skulle kunna förklara krocken och problemen med att 
tillämpa de två organisationerna eftersom projektdefinitionen kan innebära att 
arbetssätten inte är särskilt väl inarbetade i verksamheten. Kommunerna har inte en 
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historia av att jobba i projektform på detta sätt. Kanske är det så att Nacka kommun 
måste genomgå en fas av att upptäcka och kartlägga dessa organisatoriska problem, för 
att i nästa steg kunna förbättra och därmed effektivisera sin verksamhet.  
 
Beslutsfattande, hierarki, prioritering och roller med ansvar och befogenheter är enligt 
intervjustudien otydliga i Nackas projektmodell. En av de intervjuade politikerna tycker 
att politiken borde ha mer befogenhet att göra prioriteringar och att ta beslut om hur 
arbetet ska fortskrida, till skillnad mot idag då planer kan bli liggande för att 
projektgruppen inte är överens.  
 
I Nackas arbetsmodell finns det skillnad mellan förväntad och faktisk verksamhet, vilket 
är utvärderingskriteriet för brukarmodellen som Vedung (1998) beskriver (se kapitel 2). 
Betraktas arbetsmodellen på Nacka kommun som ett program som kan utvärderas, kan 
det konstateras att modellen inte motsvarar den förväntade verksamheten hos de 
intervjuade i studien. Även ur måluppfyllelsemodellens perspektiv (ibid.) kan det 
konstateras att arbetsmodellen inte uppfyller sitt syfte fullt ut: ”Syftet är att tydligt 
definiera ansvar och befogenheter” (se kapitel 3). Denna slutsats kan dras eftersom det 
framgår i intervjustudien att upplevelsen är att modellen tvärtom skapar otydlighet kring 
olika rollers ansvar och befogenheter.  
 
Överlag är inställningen till modeller, rutiner och mallar positiv hos de intervjuade i 
studien. Dock måste de vara uppdaterade och vara applicerbara på många olika typer av 
projekt. Självfallet är även kännedom om dess existens grundläggande för att 
implementera arbetsmodeller i det praktiska arbetet, vilket inte fungerat i alla lägen i 
Nacka kommun. På liknande sätt tycker politiker i Nacka kommun att rutiner och dialog 
är vad som krävs för att vara effektiva. Även SKL förespråkar samma arbetssätt och tror 
på att jobba repetitivt med tydliga modeller, rutiner och mallar så att fokus ligger på de 
verkliga frågorna, inte administration. Åre kommun har en nyligen framarbetad 
arbetsmodell med fokus på just rutiner och mallar, vilken den intervjuade är nöjd med 
hittills. Uppsalamodellen är annorlunda mot Nacka och Åre kommuns modell. Den är en 
strategi som bygger på låg detaljeringsgrad i tidiga skeden av processen och detaljfrågor i 
sena skeden, ibland i bygglovsprocessen. Uppsalamodellen står i kontrast till SKL:s 
beskrivning av trenden att behandla många frågor tidigt i planbesked för att få snabbare 
detaljplaner med lägre detaljeringsgrad. 
 
Konsensus upplevs som ett problem av tjänstemän och politiker i Nacka kommun för att 
det tar lång tid att komma fram till beslut. Kulturen på kommunen verkar vara att i 
princip alla kommunanställda som ingår i ett projekt ska vara överens i ett steg innan 
projektet kan löpa vidare, vilket kan resultera i ”stopp” i processen. En möjlig åtgärd för 
konsensusproblematiken är att försöka förändra kulturen i verksamheten, bort från 
konsensus i alla lägen. En sådan åtgärd kan till exempel ske genom ny policy eller 
uppdatering av befintlig arbetsmodell. 
 

Översiktsplan som verktyg för detaljplanering 
PBL 2010:900 säger att varje kommun ska ha en översiktsplan som är vägledande för 
annan planering. Frågan är hur detaljerad och styrande en översiktsplan ska vara. Vad 
menas med att en översiktsplan ska vara ”vägledande”? 
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De intervjuade kommunerna uppskattar att deras respektive översiktsplaner är generella. 
Översiktsplanen i Nacka kommun uppfattas vara relativt generell och flexibel av många. 
Detta anses positivt av de intervjuade tack vare att en sådan översiktsplan tillåter mycket; 
om planen inte självklart utpekar en viss önskad användning till ett område kan det ändå 
oftast motiveras en annan funktion i detaljplanering. Både Uppsala och Åre kommun 
förespråkar en inte alltför detaljerad översiktsplan som helst ska vara strategisk snarare än 
geografiskt bunden i en karta. Detta motiveras av Uppsala kommun med att risken för att 
planen snabbt blir inaktuell minskar om översiktsplanen inte är för detaljerad. De 
studerade kommunerna verkar vara nöjda med att ha en generell översiktsplan, men hur 
mycket stöd ger den egentligen? I Nacka tycker många att det är bra att den ”möjliggör 
det mesta”, men vilken funktion har den i så fall?  
 
Boverkets rekommendation till kommuner är att översiktsplanen ska vara både strategisk 
och vägledande, som beskrivs i tidigare kapitel Kunskapsöversikt. Enligt Boverket ska 
översiktsplanen vägleda detaljplanering om långsiktig utveckling och i detalj vägleda om 
bebyggelse (Boverket, 2015d). Framförallt framhåller de att gedigen översiktsplanering 
kan effektivisera efterföljande detaljplanering (ibid.), men att detta arbetssätt inte är 
särskilt väl utbrett i alla Sveriges kommuner i dagsläget (Boverket, 2014b). 
 
SKL förklarar likartat i intervjun att kommuner använder översiktsplanen på olika sätt, 
men att dess roll bör stärkas i framtiden. Respondenten från SKL menar att 
översiktsplanen borde få mer uppmärksamhet inom planering och tror att det är en 
kommande trend. Kopplingen till översiktsplaner är ofta starkare i små kommuner än 
stora, där det önskas mer strategiska beslut på övergripande nivå tidigt i processen (SKL, 
2014). I dessa fall där översiktsplanen har stor tyngd motiveras detta ofta med att 
strategiska beslut inte ska tas i varje individuell detaljplan, utan fördelar finns med att ha 
detaljerade riktlinjer i översiktsplanen som underlag för detaljplanering.  
   
I övriga landet finns exempel på kommuner som har en annan syn på dess funktion än 
de intervjuade i denna studie. En kommun som är omtalad för detta är Trosa kommun. 
Till skillnad mot Nacka har översiktsplanen i Trosa används som ett starkt styrande 
underlag för kommunens utveckling och detaljplanering (SKL, 2014), som beskrevs i 
kapitel 2. Trosas översiktsplaner är relativt detaljerade med fastslagna strategier för 
utveckling på lång och kort sikt (ibid.). De har 25-30 aktiva detaljplaner trots att 
kommunens planenhet är liten med få anställda (Svenskt Näringsliv, 2012). Den 
genomsnittliga tiden för att ta fram en detaljplan i Trosa kommun är ca ett år. Att 
översiktsplanen är detaljerad kan därför kanske vara en bidragande faktor till att så många 
planer kan arbetas med, trots liten personalstyrka. Denna typ av översiktsplan kan också 
vara till hjälp för de anlitade konsulterna eftersom det ger tydliga riktlinjer. Därmed finns 
argument för att detaljerade översiktsplaner kan gynna detaljplanering genom att ge bra 
underlag för beslutsfattande som möjliggör att med färre resurser ha fler aktiva planer 
som tas fram under relativt kort tid.  
 
Stora kommuner kan å andra sidan anse att översiktsplanen bara ska vara vägledande 
men inte hindra eller begränsa detaljplanearbetet. Detta synsätt verkar alltså vara gällande 
i de intervjuade kommunerna i denna studie. Ett motargument för detta är att risken för 
att omarbeta en detaljplan borde minska om det finns en detaljerad översiktsplan att utgå 
från. Om en planeringsfråga diskuteras på högre nivå med frågeställningen ”om?” i 
översiktsplaneskedet, kan mer fokus ligga på frågeställningen ”hur?” i 
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detaljplaneringsskedet. Då borde risken för långa processer där exploatörer, politiker och 
medborgare tycker olika minska, ifall det finns ett starkt underlag för de beslut som 
fattas. Mindre omarbetning och ändring av detaljplaner borde ge mer effektiva 
planprocesser enligt den syn på effektiva planprocesser som framkommit i studien. 
Därför kan det argumenteras för detaljerade översiktsplaner, dock ger inte studiens 
resultat tillräckligt underlag för att påvisa att detta är fördelaktigt och gällande i alla 
kommuner. 
 
Å andra sidan har Nacka kommun som rutin att, om det är möjligt, inkludera 
översiktsplanerare i detaljplaneprocesser. Möjligen är detta arbetssätt hur detaljplanering 
främst drar nytta av översiktsplanen. På detta sätt blir översiktsplaneringen underlag för 
detaljplanering utan att direkt utgå från en fysisk plan, istället inkluderas ett sätt att tänka 
genom involverade personer och kompetens. 
 
Som nämndes i kapitel 3 har Nacka kommun dock planer på att omorganisera 
linjeorganisationen så att översiktsplanering flyttas från planenheten till en nystartad 
strategisk enhet. Hur det kommer påverka detaljplaneringen är svårt att säga på förhand, 
men vad det innebär är att översiktsplanerarna som i dagens organisation naturligt 
kommer in i detaljplaneringen genom att sitta i samma lokaler kommer flyttas längre 
bort. Kanske kommer även det tankesätt som idag är väl integrerat i detaljplaneringen att 
flytta med personerna. Därmed är en möjlig effekt att arbetssättet med att få in 
översiktsplanering i detaljplanering att försvagas. Vad som händer när Nacka kommun 
har en relativt generell översiktsplan samtidigt som avståndet ökar mellan översikts- och 
detaljplanerarna är oklart, men det kan tänkas att översiktsplanens tyngd kan minska 
ännu mer i Nackas detaljplanering. Om så sker, kan effektiviteten i detaljplanering på 
Nacka kommun minska. 
 

Syn på ändringar i PBL 
Studien visar på osäkerhet kring hur PBL:s ändringar kommer påverka kommunal 
detaljplanering. De tillfrågade tjänstemännen och politikerna på Nacka kommun tror inte 
att ändringarna i PBL som trädde i kraft år 2015 kommer ha någon påtaglig inverkan på 
hur man arbetar eller generera mer effektiva processer. I Nacka kommun verkar det som 
att inställningen är att lagändringen endast handlar om namnbyte på förfarandena, men 
att det råder osäkerhet kring vad det egentligen innebär. I Nacka pågår en diskussion 
kring detta och en arbetsgrupp jobbar med uppdatering av rutiner och mallar. Denna 
grupp ska även presentera vad lagändringen kommer innebära för det praktiska 
utövandet på planenheten.  
 
Uppsala och Åre kommun ser på lagändringarna på olika sätt. Uppsala tror inte att det 
kommer påverka hur de utövar planering, medan Åre tror att processerna kommer gå 
snabbare framöver. Åre kommun påpekar dock risken med att samma frågor och 
ställningstaganden ska vägas in under kortare tid. Risken är att förhastade beslut tas som 
resulterar i att något missas eller glöms bort, vilket kan skapa problem i senare skeden. 
Denna risk tas även upp av representanten från SKL som menar att kommuner kan 
missa andra aspekter, som till exempel infrastruktur, om detaljplaner antas för fort.  
 
Denna osäkerhet och till viss del även okunskap kan vara riskabel ifall kommuner inte 
arbetar i enlighet med PBL. Anseendet hos landets kommuner kan riskeras om det visar 
sig att kommuner inte följer lagstiftningen eller att dåliga planer genereras. Anseendet kan 
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förloras eftersom samhället antagligen förväntar sig att det är kommunen som vet hur 
planering ska gå till, hur dess lagstiftning fungerar. Okunskap och fel tillämpning skulle 
kunna leda till att medborgare tappar tilltro till kommunen, vilket skulle kunna medföra 
utflyttning. Exploatörer skulle kunna välja att bygga någon annanstans och företag 
kanske väljer att lokaliseras i en annan kommun. Detta är självfallet inte gynnsamt för 
kommunen som förlorar skatteintäkter och tillväxt. En kommuns okunskap om PBL 
skulle alltså kunna ha negativ inverkan på den konkurrens som finns mellan kommuner 
idag. Dock påvisar denna osäkerhet också en viss otydlighet i lagens utformning och hur 
information om förändringen presenterats. Därför verkar intentionen att effektivisera 
planprocessen genom de nya ändringarna i PBL (Boverket, 2015a) hittills skilja sig mot 
resultatet. Att införa nya benämningar på planförfaranden (se kapitel 2) och nya begrepp 
som kan tolkas olika bidrar troligtvis till denna osäkerhet. Som tidigare nämnts finns det 
en debatt huruvida lagändringarna faktiskt har någon påverkan på det praktiska 
utövandet av planering. Detta kan jämföras med Boverkets rapport Plan och bygglagen i 
praktiken (2013) som konkluderade att införandet av nya PBL år 2010 inte heller 
effektiviserade processen såsom den avsåg. Representanten från SKL menar att då 
lagstiftningen ändras alltför ofta försvåras kommuners tillämpning av den samt 
verksamhetens förbättringsarbete, eftersom det tar tid att anpassa sig till 
lagförändringarna. Därför finns ett ansvar för utövandet av PBL inte bara hos 
kommunens planerare och politiker utan även på en högre nationell nivå. 
 

Relation mellan politiker och tjänstemän 
Trots att tjänstemän och politiker i Nacka tycker att relationen dem emellan är god, 
upplevs samarbetet ibland svårt. En del tjänstemän tycker att det är för många 
beslutspunkter i den politiska processen, fler än vad som behövs, medan vissa politiker 
tycker att det är för få informella möten och att politikerna inte ges tillräcklig insyn och 
inflytande.  
 
I Nacka uttrycker en del tjänstemän även att det från politikens håll ställs fel frågor vid 
fel tillfälle i processen, vilket ställer sig i kontrast till de många intervjusvaren om att 
effektivitet är ”rätt sak vid rätt tidpunkt”. Detta kan tyda på två saker. Antingen saknas 
insikt hos politiker och chefer om problemet att fel frågor ställs vid fel tillfälle, eller så 
finns medvetenhet men svaga åtgärder mot det – att man inte lever som man förespråkar 
med ”rätt sak vid rätt tid”. Resultatet blir oavsett anledning att tjänstemännen ibland 
måste omarbeta en detaljplan på grund av att politiska ifrågasättanden och åsikter 
presenteras sent i processen. Denna företeelse liknar vad Graner (2005) beskriver i en 
studie av vad som tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholms stad. Graners studie 
påvisade att ofta skedde fel sak vid fel skede i planprocessen, vilket ledde till tidskrävande 
omarbetning. Både i detta fall och i Nacka hade tiden kunnat utnyttjas bättre, och kan 
därför anses vara en anledning till ineffektivitet i verksamheten.  
 
Demokrati och kvalitet kan vara två motstridande intressen till tidseffektivitet, som 
diskuterades i föregående kapitel. Det är viktigt att ha en värdefull politisk process som 
representerar medborgarnas intressen och som är till nytta för planering. Nyttan med det 
stora antal politiska möten som finns i Nacka kommuns arbetsmodell bör därför vara 
uppe för diskussion. Att ha många politiska beslutspunkter innebär mycket administrativt 
arbete för tjänstemännen, men gynnar kanske demokratiska aspekter då politiken har 
många tillfällen för insyn och påverkan, vilket borde vara gynnsamt för allmänheten som 
genom representativ demokrati får stor påverkan. Men som diskuterades i föregående 
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kapitel kan det ifrågasättas hur kvalitet hos detaljplaner gynnas av många beslutspunkter. 
Det ligger en osäkerhet i sambandet mellan att många beslutspunkter leder till mer 
kvalitet. Planer ifrågasätts många gånger, men det är ingen garanti för kvalitet i alla lägen. 
Här spelar politikers kunskapsnivå och vad som inberäknas i begreppet kvalitet in, vilket 
problematiseras av subjektiva preferenser kring kvalitet som Allen och Chandrashekar, 
(2000) belyser. Eftersom studien av Nacka kommun tyder på ett missnöje hos 
tjänstemännen om formen för de politiska beslutspunkterna är formen antagligen inte så 
effektiv som den skulle kunna vara. Därför borde det diskuteras och framarbetas en ny 
modell där både tjänstemän och politiker upplever samarbetet i planprocessen som 
relevant och till nytta. 
 

Syn och argument för konsulter i planarbete 
Främsta argumentet för att outsourcing av kommunalt planarbete till konsulter verkar 
vara resursstöd vilket Nacka kommun, Åre kommun, SKL och Boverket belyser. Ett 
vanligt argument till att anlita konsulter är även kompetensstöd enligt SKL, Boverket och 
Åre kommun. Åre kommun menar att det till och med kan vara bättre att anlita konsulter 
eftersom de ibland har mer kompetens än fast anställda, medan Uppsala kommun anser 
tvärtom att konsulterna inte lever upp till samma kompetensnivå som de anställda. Dessa 
argument för outsourcing är också de som tas upp i kunskapsöversikten i kapitel 2. I 
översikten säger Elrud (2012) samt Allen och Chandrashekar (2000) att det är mycket 
vanligt att ta in tillfälliga personalresurser genom outsourcing, medan Loh och Nortons 
omfattande amerikanska undersökning (2013) påvisade kompetensstöd som en av de 
största anledningarna.  
 
Det framgår av intervjustudien att det finns flera förväntade risker med outsourcing. En 
intervjuad ser risk med att konsulter ofta gör mer generella detaljplaner än fast anställda. 
På Nacka kommun råder delade meningar om huruvida detaljplaner borde vara 
detaljerade eller generella. Elruds (2012) studie visade likaså en upplevd korrelation 
mellan konsultgjorda och generella detaljplaner.	  
 
En allmän åsikt är att det kräver mycket tid för att sätta in konsulter i det kommunala 
arbetet, både kommuner och SKL samt Boverket är överens om detta. Flertalet anställda 
på Nacka kommun tror att de ansvariga för konsulternas introduktion har underskattat 
hur lång tid det tar att sätta dem i arbete. I Nacka finns motsättningar i att kommunen 
vill ha snabb jobbavlastning genom att anlita konsulter, samtidigt som vikten av kontroll 
och bevakning av kommunens intressen belyses som viktigt. Enligt Loh och Norton 
(2013) samt Elrud (2012) är detta vanligt, ofta till följd av bristande lokalkännedom om 
planerade området och okunskap om organisationen.  
 
Lojalitet ses också som en riskfaktor hos många av de tillfrågade i intervjustudien och 
kunskapsöversikten. Tjänstemännen på Nacka och Åre kommun påpekar detta i 
intervjustudien. SKL tror dock att lojalitetsaspekten påverkas av formen av outsourcing; i 
de fall exploatören har egna konsulter tror de att lojaliteten ligger hos denna till skillnad 
från om kommunen anlitar konsulter som jobbar på uppdrag av enbart kommunen, 
vilket stöds av Elrud (2012).  
  
Även långsiktighet verkar vara en faktor som riskeras vid anlitande av konsulter. 
Anställda på Nacka och Åre kommun belyser långsiktighet och är samstämmigt med 
Elrud (2012). De menar att fast anställda har ett längre perspektiv när de planerar än 
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konsulter som oftast anlitas under en bestämd tid och därmed har ett kortare perspektiv i 
sitt arbete.  
 
Medborgarinflytande är också en diskuterad aspekt av outsourcing av planarbete. Nacka 
kommun tror inte att det kommer påverkas alls eftersom det är de anställda som ska 
ansvara för den politiska processen. SKL och Boverket är av samma uppfattning och 
belyser att konsulter inte får besitta rollen som myndighetsutövare. Uppsala kommun 
anser att konsulter inte kan planera för det allmänna intresset på samma sätt som 
kommunanställda. Loh och Norton (2913) och Falleth och Sanglie (2011) ifrågasätter 
graden av medborgarinflytande och kvalitet i planen då konsulter tar fram en plan. 
	  
En annan riskfaktor är otydlighet kring befogenhet och ansvar för de anlitade 
konsulterna. Det kan vara oklart i vissa situationer hur konsulter ska förhålla sig till 
arbetsmodeller och organisation i verksamheten. I Nacka kan det bli osäkert hur 
konsulterna ska förhålla sig till projektmodellens rollbeskrivningar av befogenhet och 
ansvar gentemot andra anställda på enheten och mellan enheterna. 
 
En ytterligare riskfaktor är utflöde av kunskap ut ur kommunen. Detta kan ske till följd 
av att upphandlade konsulter inte får förlängt kontrakt med kommunen till följd av ny 
upphandling. Därmed kan LOU (Lagen om offentlig upphandling) begränsa den 
kontinuitet som önskas för att behålla kunskaper och erfarenheter inom kommunen. Det 
finns därmed risk för att kunskap ”försvinner” från kommunen och ny måste byggas upp 
med nya konsulter, vilket är ineffektivt. Både Elrud (2012) och Haneklou, Lundberg och 
Pezic (2008) påpekar detta. Till följd av detta kända problem har det börjat diskuteras om 
att kontraktera kunskap i avtalen mellan kommun och konsult. Huruvida detta är möjligt 
rent praktiskt är svårt att säga, men det kan tänkas att dessa mjuka värden är mycket 
svåra att formulera i ett avtal innan ett projekt genomförs. Denna problematik är ett 
tydligt objekt för vidare forskning inom planering och anlitande av konsulter. 
	  
Sammanfattningsvis stämmer resultaten från intervjustudien kring outsourcing väl 
överens med erfarenheter från andra studier som presenterades i kunskapsöversikten. De 
förtjänster som i litteraturen tas upp av främst Elrud (2012) samt Loh och Norton (2013) 
har bekräftats med de erfarenheter som intervjustudien påvisar, såsom bra resursstöd och 
att nya perspektiv och arbetssätt kommer in externt. Det går därmed också att dra 
slutsatsen att de farhågor om negativa aspekter och risker med att outsourca planarbete 
som framkommer i denna studie har viss signifikans då de är samstämmiga med 
presenterad teori. Det finns flera fördelar med att anlita konsulter i kommunal planering, 
men det går inte att bortse från att det även finns risker involverade. 
 

Erfarenheter från Nacka strand 
Då projektet Nacka strand som beskrivs i kapitel 3 anses ha haft snabba planprocesser 
kan erfarenheter från detta projekt vara lärorikt och överförbart till andra projekt. En del 
av vad som kommunen anser vara framgångsfaktorer skulle kunna vara generella och 
applicerbara såväl internt på Nacka som externt. Här bör belysas att projektet anses 
tidseffektivt, men det står ännu oklart om det varit effektivt ur andra aspekter såsom 
exempelvis kvalitet, demokrati och genomförande. Projektet Nacka strand har hittills gått 
snabbt med Nacka kommuns ögon mätt. Det som då avses är den tidsåtgång som 
planprogram och de två hittills framtagna detaljplanerna haft. Som beskrevs i kapitel 3 
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finns framgångsfaktorer identifierade i detta projekt. I följande avsnitt presenteras vad 
dessa skulle kunna innebära generellt om de överfördes till andra projekt. Därför föreslås 
potentiella förtjänster och risker till varje punkt: 
 
Produktionsflöde. Att inleda detaljplanearbete parallellt med framtagande av 
planprogram om möjligt. Fördelen med detta är att kommunen kan välja att diskutera 
övergripande frågor i planprogrammet där de mer detaljerade frågeställningarna som ofta 
uppstår istället kan ”flyttas över” direkt till detaljplanen och klaras ut när de är aktuella. 
Det finns dock risk för dubbelarbete för tjänstemän och politiker. Varför dela upp frågor 
i program och detaljplan om frågorna diskuteras samtidigt ändå? Risk för extra 
administrativt arbete i till exempel politiska beslutsprocesser och samråd är möjligt. 
 
Tydlig förhandling. Att skriva ramavtal med endast en motpart. Detta kräver nära 
samarbete mellan planenhet och exploateringsenhet. Fördelen är enklare förhandlingar 
om det endast finns två parter. Det ger också tydlighet i förväntningar och målbild. Ett 
problem är att det förutsätter projekt där exploatering sker med endast en byggherre eller 
att flera byggherrar bildar ett bolag som verkar motpart i förhandlingarna. Generellt kan 
tydlighet i förhandlingarna anses positivt. 
 
Förankring och legitimitet. Att skapa legitimitet i projektet, till exempel genom att 
inflytelserika personer från kommun och exploatör möts tidigt i processen och kommer 
överens om projektets mål. Byggherrarnas intresse för ett projekt är avgörande för 
prioritering och hur lång tid ett projekt tar, enligt Graner (2005). Fördelen är att det 
skapas press ovanifrån i organisationen att tidplan och prioritering följs. Dock kan detta 
vara svårt att sätta i praktik i alla projekt, eftersom det kräver att projektet prioriteras lika 
högt på kommun och motparter. Svårighet uppstår om inte alla parter prioriterat 
projektet lika och inte är lika angelägna om att överenskommelsen följs. 
 
Tydlighet. Att involverade planerare och sakkunniga från andra enheter får tydlig 
prioritering av planen/projektet av respektive chef. Fördelen är att det förenklar arbetet 
för tjänstemän och politiker i kommunen, vilket gynnar exploatören på sikt eftersom en 
tydligare och mer verklig tidsplan kan tas fram. 
 
Fastighetsfrågor behandlas tidigt i processen. Att behandla fastighetsrättsliga frågor tidigt 
i processen såsom fastighetsgränser, rättigheter som servitut och 
gemensamhetsanläggningar. Fördelen är att arbete med fastighetsrättsliga frågor reds ut i 
tid i processen så att det inte behöver redigeras eller få dåliga lösningar efter att detaljplan 
antagits. Risken är dubbelarbete för exploatören eller kommunen beroende på vilken part 
som står för dessa frågor. Om mycket tid läggs på fastighetsfrågor tidigt, och något 
uppkommer senare i detaljplaneprocessen så att planen ändras innan antagande, måste 
kanske fastighetslösningarna göras om. Om exploatören åtagit sig detta kan det innebära 
extra kostnader för dubbelt arbete, som för kommunens del kan medföra viss risk att det 
blir låsning i en specifik lösning.  
 
Samordning och helhetssyn. Att ha ett samordningsprojekt för att samordna de större 
och mer övergripande frågorna under detaljplaneringsfaserna. Om personen i 
samordningsprojektet inte är involverad i projektet i övrigt ger det en övergripande tanke 
och helhetssyn i projektet som återfinns i planprogram, avtal och samordningsprojekt. 
Fördelen är en objektiv bedömning för att under processen länka ihop planområdet 
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internt och med omgivningen externt. Denna kan se på helheten utan att ha fastnat i 
specifika lösningar, se med ”färska ögon”. Det negativa är att det antagligen kräver mer 
resurser och därmed blir dyrare. Risken är att extra tid läggs på något som kanske de 
involverade planerarna kan arbeta fram själva. 
 
Kontinuitet. Att skapa kontinuitet genom att några av personerna har följt alla delprojekt, 
d.v.s. både program och detaljplaner. Fördelen är att tjänstemännen blir väl insatta i 
projektet och dess frågeställningar. En möjlig risk är att dessa personer blir 
”hemmablinda” och fastnar i ett tankesätt eller angreppssätt. 
 
Flertalet paralleller kan dras mellan erfarenheter från stadsbyggnadsprojektet Nacka 
strand och erfarenheter av Tornberg och Cars (2008) från projektet Den Goda Staden. 
Genom att ha tydliga förhandlingar mellan kommun och exploatör samt tydlighet i 
interna verksamheten minimeras den otydlighet som Tornberg och Cars (2008)  belyser 
som största risken för låsningar i en process (som beskrevs i kapitel 2). Att skapa 
legitimitet och förankring för projektet är också av stor vikt enligt författarna. Även 
kontinuitet är en viktig komponent i en process, eftersom det bidrar till samordning och 
helhetssyn (ibid.). 
 
Det kan i detta kapitel konkluderas att det i de studerade kommunerna finns många 
tankar om hur effektiva planprocesser kan uppnås. Vägen dit handlar om att fokusera 
arbetet i detaljplanering på det som för processen framåt. Studien tyder på att det finns 
element i arbetsmodeller och arbetsmetoder som inte gör det, vilka därmed är potentiella 
förbättringar i verksamheterna. Det handlar om det politiska samarbetet, anlitande av 
konsulter och rutiner för att skapa kontinuitet och helhetssyn. Tydlighet är kanske det 
som efterfrågas och eftersträvas mest enligt studiens resultat. Tydlighet i hur det 
vardagliga arbetet i kommunens planprocesser ska gå till, tydlighet i vad som är mest 
prioriterat och tydlighet i vem det är som styr. Detta för att kommunal verksamhet och 
planprocess ska upplevas effektiva. 
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8. Slutsatser och rekommendationer 

Avslutningsvis presenteras i detta kapitel de slutsatser som genererats av den 
genomförda studien samt rekommendationer för Nacka och andra kommuner om 
hur effektiva planprocesser kan nås. Dessa presenteras utefter fyra teman. 
Behovet av vidare forskning diskuteras därefter och slutligen presenteras 
sammanfattande slutsatser. 
 

Slutsatser om effektiva planprocesser – Vad, varför och hur? 
Effektiva planprocesser handlar inte bara om att snabbt ta fram detaljplaner. Det handlar 
om kvalitet, att utnyttja tiden optimalt, om en bra slutprodukt och om demokrati, samt 
att detaljplanen är möjlig att realisera på ett bra sätt. Om processen går för fort kan 
kvalitet och demokrati bli lidande, men även risken för att behöva göra om delar av 
planen ökar till följd av för lite politisk förankring eller förhastade beslut i tidiga skeden.  
 
Effektiva planprocesser är viktigt för alla involverade. Skattebetalare betalar så lite som 
möjligt för en så bra detaljplan som möjligt under demokratiska former. Byggherrar och 
byggbolag betalar minimala kostnader och kan bygga så snart som processen möjliggör. 
Kommunledning med politiker och chefer får kvitto på god styrning av verksamheten. 
Kommunala tjänstemän är sysselsatta med värdefullt arbete. Hur effektiva planprocesser 
kan nås är dock beroende av varje kommuns unika förutsättningar och tradition i 
verksamheten. 
 
Effektiva planprocesser är inte bara snabba processer, kommunen kan däremot 
effektivisera sin verksamhet vilket eventuellt kan leda till att planprocessen tar mindre tid. 
Ledordet för detta är tydlighet. En viktig punkt är att det måste finnas tydliga 
rollbeskrivningar i organisationen med ansvar och befogenheter klargjorda så att alla vet 
vad de ska arbeta med och hur. Kontroll och överblick över verksamheten kan generellt 
sägas vara viktigt. För effektivt arbete krävs tydlighet i vem som bestämmer vad i 
verksamheten, fokus och gemensam målbild. 
 
Den politiska delen av planprocessen är en viktig del. Ju fler politiska beslut desto längre 
process eftersom omfattande administrativt arbete krävs. Påverkan på effektivitet kan 
dock variera eftersom kvalitet och demokrati kan gagnas av längre process. Nyttan av de 
politiska beslutspunkterna och kontaktytorna är avgörande. 
 
Outsourcing till konsulter som utför arbete i detaljplanering kan vara ett bra resurs- och 
kompetensstöd till en kommun. Om samma konsulter arbetar under längre tid, till 
exempel med planprogram och efterföljande detaljplaner, kan det vara fördelaktigt ur 
effektivitetsperspektiv. Detta då det ger ökad lokalkännedom och möjliggör goda 
relationer mellan kommunanställda och konsulter. Outsourcing kräver dock planering, 
tid för ”inskolning” samt tydlighet i förväntningar och ramar från kommunens sida. De 
risker som finns dokumenterade i tidigare studier verkar stämma överens med 
erfarenheter i Nacka kommun såväl som de andra intervjuade parterna i studien. Därför 
bör de tas på allvar. Den viktigaste risken är troligen att planprocesser kan bli 
långsammare av att involvera konsulter. Detta eftersom det krävs tid för inskolningen 
och kontroll från kommunens sida som innebär visst dubbelarbete, vilket inte är 
effektivt. Dessutom finns risk att kompetens byggs upp hos konsulten, inte i kommunen. 
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Däremot kan andra effektivitetsparametrar uppnås med konsulter genom till exempel 
mer fokuserat arbete, nya tankesätt, kreativitet och nya lösningar på problem.  
 

Rekommendationer 
Baserat på slutsatserna ovan presenteras här rekommendationer som är generella och 
riktar sig till alla involverade i kommunal planering, samt specifika rekommendationer 
riktade till Nacka kommun. 

Arbetsmetoder och organisation – generellt 
-‐ Skapa tydliga beskrivningar av de olika rollerna som ingår i en projektgrupp vid 

framtagande av detaljplan. Ansvar och befogenheter ska vara klart för alla 
berörda. 

-‐ Ta fram tydliga beskrivningar av beslutshierarkin i verksamheten. Finns parallell 
linje- och projektorganisation bör det framgå vilken organisation som är 
överordnad den andra i vilka situationer. 

-‐ Presentera verksamhetens prioriteringar av projekt till alla medarbetare för att 
skapa en gemensam bild av vad som är av störst vikt att arbeta med och vart 
fokus bör riktas. 

-‐ Var medvetna om hur översiktsplanen används som underlag för detaljplanering 
så att det är en medveten strategi och passar kommunens behov. 
Översiktsplanering har potential att utgöra starkt verktyg för att underlätta 
detaljplanering. 

Arbetsmetoder och organisation – Nacka  
-‐ Ta fram en arbetsmodell som är uppdaterad, tydlig med hur verksamheten ska 

fungera samt användarvänlig. Mer precist behöver modellen förmedla roller, 
ansvar och befogenheter bättre, vara mer riktad mot användaren som är de 
involverade i stadsbyggnadsprojekt, och bättre förmedla sitt budskap genom 
enkel design och layout.  

-‐ Red ut, ta fram beskrivning och förmedla till medarbetarna hur 
linjeorganisationen och projektorganisationen står i förhållande till varandra. Alla 
ska vara insatta i de olika organisationernas funktion och i vilka situationer de 
gäller. 

-‐ Ta kontinuerligt fram en prioriteringslista av alla projekt i projektportföljen, 
inkludera även de mindre detaljplanerna, så att medarbetarna vet vad som gäller 
och kan planera sin arbetstid bättre. 

-‐ Fundera över hur omorganisationen med flytt av översiktsplanering till ny enhet 
kommer påverka detaljplaneringen. Att ha bra stöd från översiktsplanering i 
detaljplaneringen kan underlätta och effektivisera. Minska därför inte på 
kopplingen mellan översikts- och detaljplanering. 

-‐ Prova att i fler stadsbyggnadsprojekt än Nacka strand ha förhandlingar med 
endast en motpart, d.v.s. att exploatörer och byggherrar bildar bolag och därmed 
utgör en gemensam part i förhandlingarna. Eftersträva tydlighet i avsikter och 
förväntningar. 

-‐ Försök skapa kontinuitet genom att involvera samma tjänstemän i program och 
detaljplaner inom samma stadsbyggnadsprojekt, i likhet med Nacka strand.  
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Samarbetet mellan tjänstemän och politiker – generellt 
-‐ Ha inte fler politiska beslutspunkter än nödvändigt, då varje tillfälle för politiskt 

beslut kräver mycket tid och förberedelser för tjänstemän och politiker. Alltför få 
kan dock minska den politiska förankringen och riskerar att planer får omarbetas.  

Samarbetet mellan tjänstemän och politiker – Nacka 
-‐ Red ut hur formen för samarbetet mellan tjänstemännen och politikerna kan 

förbättras. I dagsläget upplevs formen för de informella mötena 
otillfredsställande. 

-‐ Minska antalet beslutspunkter, d.v.s. de formella mötena.  

Konsulter i kommunal planering – generellt 
-‐ Planera outsourcing av planarbete till konsulter väl. Underskatta inte tiden det tar 

att sätta in konsulter i arbetet, kvalitetskontroll och att föra de politiska 
processerna. 

-‐ Försök använda samma konsulter till flera uppdrag under en längre period för att 
minimera antalet personer att lära upp och sätta in i verksamheten samt öka 
lokalkännedom. Detta för att minska utflödet av kunskap ut ur kommunen. 

-‐ Försök att skapa goda relationer mellan de anlitade konsulterna och kommunalt 
anställda, detta kan gynna det interna samarbetet och känsla av samhörighet och 
lojalitet. 

Konsulter i kommunal planering – Nacka 
-‐ Ta fram ett samlat introduktionsmaterial till såväl nyanställda som anlitade 

konsulter. Där bör generell information framgå om kommunen och 
verksamheten, var nödvändig information och stöd finns såsom rutiner och 
mallar, kontaktuppgifter till nyckelpersoner m.m. 

-‐ Skapa god relation mellan kommun och konsult, till exempel genom 
teambuilding. Detta för att skapa bra samarbete samt känsla av lojalitet till både 
kommun och konsultbolag. Teambuildingen skulle även kunna syfta till att öka 
kunskapen om Nacka, vilket då skulle öka konsulternas lokalkännedom. 

-‐ Avsätt mer tid för anställda att ”skola in” konsulterna vid arbetsstart. 
Erfarenheter visar på att detta oftast tar mer tid än beräknat. Planera därför med 
tidsmarginal. 

 

Blickar bakåt och framåt 
Detta är en studie som skildrar unika miljöer och situationer, och som därför präglat de 
resultat som framkommit. Studien baseras till stor del av erfarenheter hos de intervjuade, 
främst Nacka kommun. Skulle samma studie genomföras med samma metod men med 
andra intervjupersoner, skulle därför resultaten möjligtvis skilja sig från denna studie. 
Rapporten skildrar en nulägesanalys i Nacka kommun, där de kartlagda erfarenheterna är 
starkt beroende av de personer som intervjuats. Därför skulle antagligen resultatet bli 
annorlunda om studien genomfördes vid annan tidpunkt. Däremot är de personer som 
intervjuats de mest kunniga inom området för denna studie, vilket motiverar urvalet av 
intervjupersoner. Vidare är studiens resultat från andra kommuner och de statliga 
organisationerna starkt förknippade med personerna som intervjuades. Dessa intervjuer 
skedde med representanter från respektive organisation. Om andra personer intervjuas 
från samma verksamheter kan andra erfarenheter och åsikter ha framkommit. Studiens 
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resultat hade kunnat förbättras om fler personer intervjuats, då resultatet fått högre 
signifikans. Av dessa anledningar behövs fler studier om effektivitet i planprocesser. 
 
Ämnet och debatten kring effektiva planprocesser spänner över flertalet dimensioner och 
perspektiv. Debatten och forskningen tenderar att fokusera på lagstiftningen PBL eller 
att konstatera att kommuners verksamhet är ”boven i dramat”. Därför behövs mer 
forskning och kartläggning av hur kommuner bör arbeta som inte berörs av kraven från 
PBL. I dagsläget är det upp till var kommun att ta fram arbetsmodeller och styra sin 
verksamhet. Skulle mer forskning finnas om hur kommunal planering utövas i praktiken, 
i det vardagliga arbetet, kan kanske nationella rekommendationer tas fram som stödjer 
den kommunala verksamheten för att bli mer effektiv. Mer forskning och kartläggning 
behövs även av hur outsourcing med konsulter involverade i kommunala planeringen 
påverkar planerna och verksamheten. Det finns ett gap i forskningen kring 
outsourcingens effekter på detaljplanering. Det beskrivna försöket ”Mini-Nacka” som 
går ut på att anlita konsulter i arbetsgrupp motsvarande flera olika kompetenser inom 
detaljplanering, med en speglad arbetsgrupp på kommunen, är också ett intressant 
nytänkande arbetssätt som kan undersökas i vidare studier. Även hur översiktsplanering 
kan användas som verktyg för detaljplanering bör utredas mer. Slutligen finns utrymme 
för mer kartlagd kunskap av former för politiska processer i planering. Hur kommuner 
väljer att utforma modeller för formella och informella möten mellan tjänstemän och 
politiker varierar stort i landet. Trots att dessa former är personberoende till viss del, kan 
studier av till exempel lyckade fall inspirera och stödja kommuner. 
 

Sammanfattande slutsats 
Resultatet i denna studie tyder på att effektivitet inte enbart handlar om tid utan att även 
aspekter som kvalitet, demokrati och genomförbarhet av en plan bör vägas in i 
begreppet. De flesta samhällsmedborgare gynnas av effektiva planprocesser i någon grad; 
antingen ekonomiskt, socialt eller miljömässigt. Hur effektiva planprocesser kan nås i den 
kommunala verksamheten är visserligen beroende av varje kommuns unika 
förutsättningar och situation. Dock tyder studiens resultat på att de kan uppnås genom 
att kommunala verksamheten har tydlig organisation och arbetsmodeller som gör att alla 
medarbetare har kunskap om roller, ansvar och befogenheter samt hierarki. De 
erfarenheter som framkommit påvisar betydelsen av att känna till prioriteringar mellan 
olika planer och projekt. Utan det skapas osäkerhet och onödig väntan för medarbetarna 
på kommunen. Medarbetarna kan även behöva räkna med att anlitande av konsulter i 
planering är tidskrävande och innefattar en rad risker, men kan vara till nytta då det kan 
avlasta anställda och bidra med nya perspektiv och lösningar. Den politiska processen ska 
vara till nytta för planeringen, vilket den i de studerade fallen inte alltid upplevts vara. 
Därför är former av politiska processer av stor vikt. Slutsatsen är att effektiva 
planprocesser inte handlar om att kommunen tar fram detaljplaner snabbt eftersom 
långsiktighet krävs, men att effektivisering av kommunala verksamheter är möjliga. 
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2015-03-24 till 2015-04-20 i mötesform, enskilt var för sig. 
 
Agerberg, Anna-Bie, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), handläggare på 
avdelningen Tillväxt och Samhällsbyggnad. Intervju 2015-03-19 
 
Bergenstråhle, Cathrin, Nacka kommun, ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
(M). Intervju 2015-03-16 
 
Falk, Klara, Boverket, planarkitekt. Telefonintervju 2015-04-21 
 
Jonasson, Angela, Nacka kommun, t.f. planchef. Presentation Verksamhetsåret 2015. 
2015-03-11 
 
Nyman, Kaj, Nacka kommun, ledarmöte i Kommunstyrelsen och tidigare 2:e vice 
ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (S). Intervju 2015-03-23 
 
Stensson, Pål Anders, Åre kommun, enhetschef för Planenheten. Telefonintervju 2015-
03-20 
 
Westerling, Helena, Nacka kommun, 2:e vice ordförande Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden (S). Intervju 2015-03-17 
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Wickström, Ulla-Britt, Uppsala kommun, planeringschef för Stadsbyggnadsförvaltningen. 
Telefonintervju 2015-03-19 
 

Figurer 
Figur 1: Karta över Nacka kommun. Hämtad från Wikipedia (2015) Nacka kommun, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nacka_kommun [2015-05-06] 
 
Figur 14: Karta över Nacka strand. Hämtad från Nacka kommun (2015), Webbkarta 
Nacka kommun, http://webbkarta.nacka.se [2015-05-03] 


