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Sammanfattning 
Bostadsbristen i Stockholm har lett till en debatt om hur planprocessen för byggnation kan 
effektiviseras och hur mycket denna effektivisering får kosta. Debatten inleds av Statens 
offentliga utredningar, SOU 2013:34 där det punktas upp förslag på hur planprocessen kan 
tidseffektiviseras. Förespråkare av denna typ av effektivisering anser att en bra lösning är att 
minska på medborgarnas möjligheter att överklaga planer. På den andra sidan i debatten 
återfinns organisationer som menar att medborgarnas åsikter är av högsta relevans och menar 
istället att en ökad möjlighet för medborgarna att delta i planprocessen kan bidra till 
demokratiska fördelar.  
 
För att undersöka debatten kring planprocessen, effektivitet och medborgardeltagande, har 
tidningsartiklar, branschtidningen PLAN, en bok utgiven av tre professorer på KTH samt tre 
olika statliga utredningar studerats. Studien har en diskursanalytisk karaktär, då själva 
debatten och hur den framställs är studerad istället för att fokus ligger på att fånga in en 
statisk bild av samhället.  
 
För att förklara de olika argumenten, har de relaterats till olika demokratimodeller 
tillsammans med Arnsteins stege, vilken förklarar olika grader av medborgardeltagande.  
 
Resultatet av studien är att planprocessen är i ständig förändring. För tillfället överväger de 
röster i debatten som förespråkar tidseffektivisering.  
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Abstract 
The shortage of housing in Stockholm has led to a debate concerning the efficiency in the 
planning and building process. A governmental investigation was released in 2013, named 
SOU 2013:34, in which propositions of how the planning and building process could be 
shortened. The proponents of efficiency claims that minimising the fellow citizens 
opportunity to appeal plans is favourable. On the other side of the debate stand arguments in 
benefit of citizens’ involvement and democracy.  
 
In order to examine the debate concerning planning, efficiency and dialogue, literature review 
has been performed. The objects of investigation have been a magazine for planners (PLAN), 
debate articles in newspapers, several governmental investigations and a book written by 
professors at KTH. The survey has a discourse analytical approach studying the debate rather 
than the static state of the society. 
 
The different arguments presented have been related to different democracy models. The 
dialogue with citizens has been related to Arnstein’s ladder of participation. 
 
The result of this study is that the planning process is in constant motion. At the moment there 
are more arguments for efficiency and less involvement of the citizens than the opposite.  
 
English title: The Urban Planning Process in Constant Motion.  
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Inledning 
Att det råder bostadsbrist i Sveriges större städer är det få som undgått att notera. Invånarna 
efterfrågar bostäder samtidigt som politiker utlovar nya bostäder i sina uttalanden. Är dessa 
löften verkligen möjliga att hålla? Om inte, vad står i vägen för ett ökat bostadsbyggande? 
 
I Sverige har kommunerna planmonopol (Boverket 2014). Det primära regelverket som 
reglerar vad som kan byggas är plan- och bygglagen (PBL). I debattartiklar kan kritik mot 
detta system påträffas. Flera aktörer menar att det är alldeles för svårt att uppföra ny 
byggnation, då planprocessen upptar alldeles för mycket tid (Wellhagen 2014). De påstår att 
en kraftig effektivisering krävs för att nå de mål om bostadstal som våra politiker har satt upp. 
På grund av detta studeras debatten kring effektivisering av planprocessen med fokus på plan- 
och bygglagen.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa vilka värden som dominerar debatten kring 
planering, och därmed visa på i vilken riktning plan- och bygglagen är på väg.  
 
Den mest centrala frågan är:  

• Hur ser debatten kring en effektiviserad planprocess ut?  
 
För att konkretisera arbetet har ett flertal mer specifika frågor formulerats:  

• Vilka olika ståndpunkter finns i diskussionen och hur kan dessa förklaras?  
• Hur pratar man om processen?  
• Finns det en dominerande sida, och i så fall varför dominerar just den?  

 
Med dessa frågor som utgångspunkt fångas debatten eller diskursen kring plan- och 
bygglagens utveckling, för att påvisa varför planprocessen förändras som den gör.  

Disposition 
Efter en kort inledning presenteras metoden, vilken i detta fall är en litteraturstudie ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv. Begreppet diskurs redovisas följt av demokratiteorier. Efter 
metodavsnittet presenteras olika ståndpunkter i debatten kring effektivitet och 
medborgardeltagande i planprocessen. Till en början presenteras de två statliga utredningar 
som studerats, följt av remissvar på dessa. Efter denna redogörelse presenteras material från 
media, en bok från professorer på KTH samt tidskriften PLAN. 
 
Analysen inleds med en diskussion, vilken utgår ifrån huvudbegreppen effektivitet, demokrati 
och medborgardeltagande. Därefter analyseras debatten kring planprocessen följt av 
slutsatser.  

Bakgrund 
Plan- och bygglagen (PBL) har förändrats flera gånger genom tiderna. 1 juli 1987 trädde 
första versionen av PBL i kraft. Innan dess fanns ett uppdelat regelverk för planering av 
samhället (Boverket 2014). Sedan dess har lagen förändrats flera gånger för att fungera bättre 
för planering av det samtida samhället. Parallellt med förändringen av PBL har även sättet att 
praktisera planering förändrats. Nigel Taylor (2010) skriver i sin bok ”Urban planning theory 
since 1945” att planering gått från mer rationell planering eller så kallad ”blueprint planning” 
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där experter ritade upp idealstaden på en karta till att bli något mer kommunikativ och 
involvera invånarna. Vad som driver på utvecklingen är svårt att fastställa. Detta är ett ämne 
som ständigt kommer att förändras och utvecklas. Med denna förändring i åtanke har 
diskursanalys använts, för att kunna studera en pågående process.  

Metod och teori 
I ”Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys” kan utläsas att 
diskursanalytiker vill ta reda på hur saker kommer att bli och varför de blir som de blir 
(Neuman 2003). Det är enligt detta synsätt viktigt att ta fasta på att världen är i ständig 
förändring, och det är därför intressant att studera vad som driver på denna förändring. Detta 
tankesätt kommer att genomsyra hela uppsatsen.  
 
Avstamp har tagits i en statlig offentlig utredning med titeln ”En effektivare plan- och 
bygglovsprocess” (SOU 2013:34). Som titeln anger är det just processen som skall utredas. I 
SOU 2013:34 finns argument både för och emot de föreslagna förändringarna, vilket ger en 
bra inblick i hur plan- och bygglagen vuxit fram och vad som låg till grund för initiativen att 
ändra på plan- och bygglagen. En Statlig offentlig utredning - SOU är genomarbetad och 
granskad i flera led innan den blir publicerad. Det kan därför vara svårt att fånga in alla 
nyanser och åsikter som legat till grund för utredningen.  
 
För att få reda på åsikter som finns i samhället, utöver de som föreslås i SOU, har även 
remissvar som kommenterar förslag och påståenden i utredningarna studerats. Dessa 
remissvar är genomarbetade och innehåller många gånger nyanserad kritik.  
 
För att få tillgång till debattinlägg som tydligt tar ställning, har även ett antal debattartiklar 
studerats i både bransch- och dagstidningar. Där kan mer radikala åsikter och tankar 
publiceras, vilket ger en bra inblick i vilka frågor som anses viktiga och vilka olika aktörer 
som tar ställning i frågorna. En stor fördel med detta angreppssätt är att det går att få tag i 
många artiklar under kort tid. Svårigheten ligger i hur artiklarna väljs ut, och hur man kan 
veta att hela debatten är studerad och inte bara en del.  
 
PLAN, en tidning i vilken planerare och andra involverade i samhällsutvecklingen skriver 
inlägg och debattartiklar, har använts som informationskälla (PLAN 2015). Tidskriftens 
upplagor mellan 2012 och 2015 (nummer 1) är studerade i pappersformat. Då tidningen ges ut 
sex gånger om året innebär detta att 19 utgåvor användes för att hitta artiklar.  I tidningarna 
som studerades återfanns fem relevanta artiklar som berörde PBL, planprocessen eller 
effektivisering. Dessa artiklar presenteras i empiridelen av texten. Tidskriften PLAN utvaldes 
för separat studie för att fånga in vad insatta i branschen tycker om förslagen till förändringar 
i planprocessen.  
 
Fokus har legat på att hitta röster för och emot effektivisering och medborgardeltagande, för 
att ringa in debatten kring den SOU som utkom 2013 (2013:34). I varje inlägg har fokus legat 
på att studera synen på överklagandeprocessen och möjligheten för medborgarna att delta i 
planprocessen; är det ett hot eller en möjlighet? Även synen på effektivitet är iakttagen. Är det 
viktigt och hur definieras denna effektivitet? Personer och aktörer som är inflytelserika är 
utvalda speciellt för studien för att få en bra grund för i vilken riktning debatten är på väg. 
 
Metoderna nämnda ovan har använts för att studera PBLs utveckling under de senaste åren. 
Det är dock av stor betydelse att påpeka att detta är ett kandidatexamensarbete, vilket innebär 
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att tidsbegränsningen är en stor påverkande faktor med följd att hela PBL inte har studerats. 
För att avgränsa arbetet, har fokus legat på att studera effektiviseringen som nämns i rubriken 
för den SOU som ligger till grund för undersökningen. Möjligheter till effektivisering som 
inte omnämnts i utredningarna är därmed utanför denna studies ramar.  
 
De utredningar som är studerade är utvalda på grund av att de bidrar till ett tydligt inlägg i 
debatten kring planprocessen och effektivisering. Planprocessen kan ses som en komplicerad 
process vilken gemene man inte diskuterar. Det bidrar till att debatten många gånger befinner 
sig på en mer professionell nivå. Debatten kring förslagen är då infångad via tidskriften 
PLAN vilken är en branschtidning där planerare och andra i branschen uttalar sig (PLAN 
2015). När effektivisering och planprocessen används som sökord återfinns många 
debattartiklar som förespråkar en mindre andel medborgardeltagande. För att få in röster som 
representerar en långsammare planprocess har även projektet Mellanplats studerats. Det är ett 
forskningsprojekt där planerare som förespråkar demokrati och medborgarinflytande yttrar sig 
om vinster med medborgarinflytande (Mellanplats 2013).  

Diskursanalys 
I denna del kommer begreppet diskursanalys tas upp, vad det innebär och varför det kan vara 
intressant att använda sig av den typen av studie.  

”Analysens mål är inte att klarlägga en verklighet bakom diskurserna, utan att 
undersöka hur vi skapar vår omvärld, genom kampen om tecknens betydelse. … 
Centralt är här att inte se det som om meningen eller sammanhanget finns 
därinne, färdigt att grävas ut, utan att meningen kommer av själva 
utgrävningsprocessen. ” (Tunström 2009 s.22-23) 

Då samhället formas via diskurs är det relevant att titta på debatten och diskursen som för 
samhället framåt istället för att försöka definiera hur samhället ser ut just nu. Genom att 
studera debatten kan en förståelse uppnås för hur samhället ser ut och varför det ser ut som 
det gör.  
 
Jørgensen och Phillips (2002) skriver att det finns flera olika sätt att se på diskursanalys. 
Begreppet kan enligt dem uppfattas som vagt då det används i olika sammanhang med olika 
betydelse. För att förtydliga begreppet beskriver de tre olika sätt att se på diskurs och menar 
att det synsätt alla har gemensamt är:  
 

”All three approaches share the starting point that our ways of talking do not 
neutrally reflect our world, identities and social relations but, rather, play an 
active role in creating and changing them.” (Jørgensen & Phillips 2002 s.1) 

 
Genom debatt eller diskurs är vi med och formar samhället. Diskurs blir en process som 
skapar den omgivning vi lever i och som fortsätter att utvecklas hela tiden.  
 

”Det är meningslöst att påstå att världen består av det ena eller det andra utan 
att man anger varför och på vilket sätt denna värld upprätthålls, samt på vilket 
sätt den utmanas av andra möjligheter. Diskursanalytiker är därför inte först och 
främst intresserade av varat, utan av det som håller på att bli till samt hur och 
varför saker och ting framträder som de gör.” (Neuman 2013 s.14)  
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Det innebär att diskursanalys handlar om att studera processer och hur förändring uppstår. I 
detta fall studeras därför vilka inlägg som finns i debatten och hur de påverkar processen med 
förändring av PBL åt ett visst håll.  

”Objectivity is the historical outcome of political processes and struggles; it is 
sedimented discourse. The boundary between objectivity and the political, or 
between what seems natural and what is contested, is thus a fluid and historical 
boundary, and earlier sedimented discourses can, at any time, enter the play of 
politics and be problematised in new articulations.” (Jørgensen & Phillips 2002 
s.36) 

Även Jørgensen och Phillips (2002) kommenterar hur begrepp eller kunskap kan gå från att 
vara något som kan till diskuteras till att bli ”sedimenterat” alltså fastlagt eller accepterat som 
ett faktum. Det samhälle vi lever i är uppbyggt av år av diskurs och tankar.  

Planerings- och demokratiteori 
Henecke och Khan (2002) skriver om demokrati i planeringsprocesser. De beskriver tre olika 
typer av demokratimodeller: liberal-, deltagar- och deliberativ demokrati.  
 

”De olika demokratimodellerna ska i första hand uppfattas som normativa, då de 
söker ge svar på frågan om hur ett demokratiskt politiskt system bör vara 
utformat. ” (ibid. s.10) 
 

Det finns enligt författarna inte någon given definition för hur demokrati ska fungera i 
politiska sammanhang. Därmed finns det utrymme för debatt kring demokrati.  
 
Den liberala -, eller representativa demokratin, karaktäriseras av: 
 

”De liberala demokratimodellerna har som en gemensam utgångspunkt en 
syn på den politiska processen där individer deltar för att främja sina 
egenintressen, vilka ses som definierade på förhand. ” (ibid. s.11) 

 
Detta innebär att en medborgardeltagande går ut på att olika egenintressen får 
konkurrera med varandra och olika kompromisser mellan dessa intressen blir lösningen 
på dialogen. Medborgarnas deltagande skall enligt detta synsätt ske via utvalda 
representanter (representativ demokrati) eller via dialog med sammanslutningar av 
medborgare som lobbar för en viss sak (ibid.).  
 
Deltagardemokratin karaktäriseras av: 

 
”…medborgarnas deltagande i det demokratiska beslutsfattandet är av 
godo eftersom det antas utveckla demokratiska kvalitéer hos människor 
såsom ömsesidig respekt, tolerans mot oliktänkande, solidaritet och en 
känsla av gemensamt ansvar för att skapa det goda samhället” (ibid. s.14) 

 
Det är enligt detta synsätt positivt att involvera medborgarna i processen. Vilken typ av 
inflytande medborgarna skall ha och hur deltagandet skall gå till finns det olika åsikter 
om (ibid. 2002).  
 
Den tredje demokratimodellen som lyfts fram är den deliberativa demokratimodellen.  
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”Anledningen till att här diskutera den deliberativa modellen separat är 
dess starka betoning av diskussion eller deliberation som det yttersta 
uttrycket för ett demokratiskt politiskt beslutsfattande. Det är detta som 
förenar de deliberativa teorierna även om de skiljer sig från varandra i 
andra avseenden. ” (ibid. s.14) 

 
Denna modell skulle kunna ses som en hybrid av de ovanstående modellerna. Här är det 
viktigt att dialog förs för att få bra processer, men beslutsfattandet sker genom utvalda 
representanter (ibid.).  
 
Granberg (2004) skriver om valdemokrati och menar att i västerländska länder likställs 
demokrati med lika rösträtt (Granberg 2004 s.57). Samtidigt menar han att det finns flera 
olika sätt att se på demokrati. Därmed kan antas att det västerländska samhället under många 
år har diskuterat demokrati, med valdemokrati som det tydligaste och mest accepterade 
synsättet. Begreppet demokrati har därmed formats till valdemokrati vilket blivit allmänt 
accepterat.  
 
Ovanstående process är ett bra exempel på hur samhället formats av den debatt eller diskurs 
som förts under en lång period. På en annan plats i världen kan samhället ha utvecklats åt ett 
annat håll och bildat verklighet och vardag för människorna där. Samhället är under ständig 
förändring.  
 
Granberg (2004) poängterar även att det kan finnas en konflikt mellan demokrati och 
effektivitet i politiska processer.  

 
”Prioriterar kommunala aktörer utbytet med resursstarka externa aktörer kan 
detta medföra att dessa aktörer ges ett betydande inflytande över politiska 
processer i utbyte mot attraktiva resurser. Ett sådant steg sker på andra aktörers 
bekostnad och problem kan uppstå i balansen mellan demokrati och effektivitet.” 
(Granberg 2004 s.225) 

 
Taylor (2010) presenterar Arnsteins stege (Arnstein’s ladder of participation) vilken syftar till 
att belysa att medborgardeltagande kan betyda väldigt olika saker för olika personer (se figur 
1). Modellen i form av en stege med olika trappsteg vilka representerar graden 
medborgardialog eller medborgardeltagande i en process, går från manipulation och 
information till medbestämmande och direktdemokrati. Detta innebär att det inte är tillräckligt 
att i en debatt nämna om man vill involvera medborgarna eller inte, utan man måste även 
definiera vilken typ av medborgardeltagande som anses önskvärd.  
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Figur 1  Arnstein's ladder of participation (Taylor 2010 s.89) 

Huruvida det är fördelaktigt att vara högt uppe eller långt nere på stegen beror på vilken typ 
av syn man har på medborgardeltagande.  

Empiri – diskursen kring planprocessen 
Studien har utgått ifrån en offentlig utredning (SOU 2013:13) vilken nedan presenteras i 
korthet följt av SOU 2014:14. Anledningen till att avstamp tagits i dessa studier är att de 
väckt debatt kring effektivisering vilket vidare studeras i detta arbete. Därefter redogörs för 
olika remissvar vilka bidrar med olika kommentarer om utredningarna. Efter att remissvaren 
presenterats redogörs för övriga inlägg i debatten. Inledningsvis de som förespråkar 
effektivisering, följt av de som förespråkar en utökad möjlighet för medborgarna att delta i 
processen. Denna redogörelse visar hur debatten ser ut för tillfället.  

Planprocessen i förändring 
I PLAN skriver Blücher (2015) under rubriken ”PBL är i ständig förändring”. Han poängterar 
att PBL har förändrats ungefär 200 gånger sedan dess införande 1987, förändringar vilka 
många gånger föranletts av infekterade debatter. Blücher menar att på senare år har PBL gått 
från att ses som en möjlighet för bostadsbyggandet, vilket varit den genomgående tanken fram 
till 2010, till att bli ett hinder. Detta innebär att även debatten kring planprocessen svängt ett 
flertal gånger sedan dess införande. Ändringar i lagstiftning, och därmed PBL, föregås ofta av 
en SOU vilken sedan lämnas till regeringen (Regeringen 2015). Därför inleds kapitlet med en 
genomgång av den SOU som ligger till grund för debatten. 
 
Nedan visas en tabell som sammanställer de olika inläggen i debatten som är studerade. 
 
Tabell 1. Debattinlägg 
Aktör eller utredning Uttalande i korthet 
Utredning: 
 

 

SOU 2013:34 Effektivisering, minska överklagande 
SOU 2014:14 Effektivisering, färre remissinstanser, 

administrativ effektivisering 
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Remissvar: 
 

 

SFV Positiva till effektivisering, negativa till 
minskade möjligheter att överklaga 

Villaägarnas riksförbund Positiva till effektivisering, negativa till 
minskade möjligheter att överklaga 

Fastighetsägarna Positiva till effektivisering, utöka möjligheter 
till privat initiativrätt 

Handikappförbunden Nämner inte hur de ställer sig till de minskade 
möjligheterna att överklaga planer 

Domstolsverket Möjligheter att överklaga får ej inskränkas, 
förslaget måste förtydligas 

Övriga inlägg för effektivisering i debatten: 
 

 

Cars, Lind & Kalbro Effektivisering krävs för den ekonomiska 
utvecklingen 

Byggindustrin Öka tidseffektiviseringen 
Levande staden Mot ”NIMBY” bygg tät stad 
Magnusson Öka effektiviteten främst för många planer 
Åkervall Mer effektivitet, kommunerna föreslår även 

själva det 
Sundell Behåll detaljplanen men minska antalet 

remissinstanser och öka resurserna för 
överklagandemyndigheterna 

Övriga inlägg för ökat 
medborgarinflytande: 

 

Wänström Öka medborgardeltagandet i tidiga skeden för 
att minska risken för missnöje 

Demokratiutredningen Måste öka medborgarinflytandet då allt färre 
är med i politiska partier 

Blücher Inte möjligt att ta bort detaljplan 
Blücher Partierna är för effektivisering men har olika 

åsikter om medborgardeltagande 
SKL Viktigt att göra ett medvetet val utifrån vilken 

typ av medborgardeltagande man vill använda 
Tahvilzadeh Vad är effektivitet? Måste definieras, viktigt 

att involvera medborgarna 

Statens argument för effektivisering 
Nedan presenteras SOU 2013:34 och SOU 2014:14. 
 
SOU 2013:34 med titeln ”En effektivare plan- och bygglovsprocess” är den utredning som 
har varit utgångspunkten för studien. Utredningen har enligt ”utredningens arbetsformer” 
präglats av ett pressat tidsschema där sakkunniga, experter och personer som är verksamma 
inom myndigheter träffats under två referensmöten och diskuterat: 
 

” ...aktuella problemställningar vid tillämpningen av plan- och 
byggnadslagstiftningen och vårt synsätt när det gäller hur plan- och 
bygglovsprocessen skulle kunna effektiviseras. ”(SOU 2013:34 s.70)  
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Gruppen av sakkunniga personer har bestått av:  
 

” Som sakkunniga i utredningen förordnade civil- och bostads- ministern den 1 
februari 2012 ämnesrådet Klara Cederlund, kanslirådet Ivar Frostenson och 
kanslirådet Patrik Lidin samt den 20 februari 2012 ämnesrådet Elisabet Bodin. 
Den 20 februari 2012 förordnades som experter samhällsplaneraren Gunilla 
Anander, experten Anna Eklund, strategiske rådgivaren Roger Ekman, den 
konkurrenssakkunnige Anders Gerde, avdelningsdirektören Jonas Hammarlund, 
professorn Thomas Kalbro, den näringspolitiske experten Rikard Silverfur, 
experten Lars Svensson, förbundsjuristen Lena Södersten och den 
bostadspolitiske experten Björn Wellhagen.” (SOU 2013:34 s.3) 

 
I uppdragsbeskrivningen står att:  
 

”I direktiven anges att regeringen eftersträvar att åstadkomma så enkla och 
effektiva plan- och byggprocesser som möjligt. Det innebär att genomförandet av 
ett projekt – från idé till färdigställande – ska kunna ske utan onödigt dröjsmål. ” 
(ibid. s.69) 

 
Kommentaren ”onödigt dröjsmål” visar på att man i detta fall definierar effektivitet som en 
tidsmässig aspekt. 
 
Under problembeskrivningen kan utläsas:  

 
”… att samspelet mellan kommuner och byggherrar behöver utvecklas för att 
tillgodose behovet av bostäder.” (ibid. s.190) 
 

Vidare står även att det finns problem med gamla planer: 
 
” Istället för att pröva vad som är en lämplig utveckling stannar 
bygglovsprövningen påfallande ofta vid hur en åtgärd förhåller sig till tidigare 
fastslagna bestämmelser…”. (ibid. s.190) 

 
I detta förslag ses Tysklands planeringssystem som ett bra exempel på hur en effektivare 
planprocess går till. Där finns en mer begränsad möjlighet att överklaga beslut och större 
möjlighet att bygga efter en mer övergripande plan, likt översiktsplanen i Sverige. Man 
föreslår även att mer tyngd skall läggas på samråd i tidiga skeden av processen för att man 
sedan skall kunna minska kraven på medborgarnas möjlighet till delaktighet i senare skeden 
av processen. Tanken är att invånarna ska ha större inflytande gällande de tidiga skedena i 
översiktsplaneringen.  
 
Parallellt med detta skall även kraven på detaljplan minska och därmed minskar även 
möjligheter för invånarna att påverka dessa. Vidare föreslås att möjligheterna att överklaga en 
detaljplan skall minska. Bygglov ska i vissa fall istället kunna prövas direkt efter 
översiktsplanen i lämpliga lägen (ibid. s. 226). Författarna menar dock att den indragna 
möjligheten att överklaga inte kommer att påverka demokratin i någon större utsträckning om 
detaljplanekravet upphävs. För att detaljplanen ska kunna slopas krävs enligt författarna att 
översiktsplanen uppfyller vissa kriterier där det bland annat finns listat att markanvändningen 
och maximal totalhöjd ska vara utmärkt. Resultatet av förslaget skulle innebära att det skulle 
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finnas färre instanser att överklaga i. Möjligheterna till medborgardelaktighet skulle då flyttas 
till så tidiga skeden i processen som möjligt.   
 
Utifrån denna redogörelse kan utläsas att medborgarens delaktighet enligt utredningen både 
innefattar samråd och möjligheten att överklaga planer. 
 
Vidare har även SOU 2014:14 ”Effektiv och rättssäker PBL överprövning” studerats. I detta 
dokument står att uppdraget varit att:  
 

” Syftet är att med bibehållen rättssäkerhet åstadkomma en effektivare 
prövningsordning. Utredningen ska analysera dels om instanskedjan för 
överklagade kommunala beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser samt 
beslut om lov, förhandsbesked och tillsyn kan förkortas, dels om handläggningen 
av sådana överklaganden kan koncentreras till ett begränsat antal länsstyrelser. ” 
(SOU 2014:14 s.29) 

 
Här flyttas fokus från att koncentreras på att minska medborgarnas möjligheter att delta till att 
istället använda sig av ett minskat antal remissinstanser, en tidseffektivisering som inte lägger 
sin tonvikt på att minska medborgarinflytandet. Där föreslås att endast ett begränsat antal 
länsstyrelser bör beröras av överklaganden, vilket skulle kunna leda till effektivisering genom 
stordriftsfördelar. I kap 2.4.4 finns förslag att ta efter Finland och ge möjlighet till förtur för 
samhällsviktiga projekt. Dock innebär åtgärden att det bara skulle vara möjligt att överklaga i 
en instans att det skulle finnas mindre utrymme för allmänheten att påverka planer. Detta 
innebär att överklagandemöjligheten inte endast ses som en rättssäkerhet utan även som en 
ökad möjlighet för demokrati och medborgardeltagande. 

Remissinstanserna reagerar olika 
Generellt är remissvaren till de ovanstående utredningarna positivt inställda till effektivisering 
i planprocessen. Synpunkter på möjligheter till överklagande lyfts dock av flera parter.  
 
Statens fastighetsverk (SFV) menar i sitt remissyttrande att de stödjer förslag på en 
effektivare planprocess (Statens fastighetsverk 2013). De motsätter sig dock utredarens 
förslag om minskade möjligheter till överklagande av planer. SFV äger stora andelar mark 
runtom i landet. Med detta som grund menar de på att det vore problematiskt om de fick en 
minskad möjlighet att påverka vad som byggs eller uppförs på mark i närheten av deras ägor.  
 
Villaägarnas riksförbund (2014) ställer sig positiva till effektiviseringen av planprocessen i 
sitt remissyttrande. Det är viktigt att plan- och bygglovsprocessen är effektiv. Däremot pekar 
de på problematiken i minskade möjligheter för deras medlemmar att överklaga planer. Även 
här tolkas möjligheten att överklaga en plan som en möjlighet att delta i planprocessen för 
medborgaren.  
 
Fastighetsägarna uttalar sig positivt kring förslagen i SOU 2013:34 (Fastighetsägarna 2013). 
De påpekar att dagens planprocess är allt för utdragen och att processen är i behov att kortas 
ned tidsmässigt. De ser även positivt på att andelen detaljplaner skulle minska till förmån för 
en mer utvecklad övergripande planering i översiktsplanen. Däremot opponerar de sig mot 
möjligheten för en kommun att ta ut en avgift för uppförande av områdesplaner. Vidare 
föreslår Fastighetsägarna att det skulle vara lämpligt att utöka möjligheterna för privat 
initiativrätt.  
 
Handikappförbunden (2013) menar att: 
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” …det är positivt att modernisera planprocessen om det leder till att 
tillgänglighet och universell utformning tillämpas i alla led.” 
(Handikappförbunden 2013 s.1) 

 
De skriver under rubriken ”Insyn och demokrati” att det är väldigt viktigt med insyn och 
demokrati, dock nämns inte något om hur en minskad möjlighet att överklaga skulle påverka 
demokratin. De belyser istället vikten av att planer är tillgängliga för alla.  
 
Domstolsverket (2013) pekar på att det är viktigt att möjligheterna för gemene man inte 
inskränks. De menar att hur överklagandemöjligheterna påverkar den demokratiska processen 
inte är tydligt nog i SOU 2013:34. Detta bör förtydligas för att ett riktigt ställningstagande ska 
kunna tas. De uttrycker oro över att en enskild individ kan missa vad som ska byggas om det 
inte i lagtexten specificeras att berörda ska kallas till samråd. De menar på att det finns risk att 
den enskilda individen missar sin chans att påverka bygget.  
 
Nedan presenteras olika skolor, eller teorier om hur planprocessen kan effektiviseras. Först 
redovisas åsikter för en mer komprimerad medborgardeltagandeprocess. Därefter redovisas 
debattinlägg och åsikter från de som menar att medborgarna måste involveras mer eller bättre 
i processen.  

Minska på möjligheten att överklaga planer – argument för effektivitet 
Nedan presenteras argument för effektivisering som återfunnits utanför de ovan presenterade 
utredningarna och remissvaren.  
 
Göran Cars, Hans Lind och Thomas Kalbro (2013), professorer på KTH, skriver i sin bok 
”Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur” om en rad åtgärder som enligt 
författarna måste tas för att öka effektiviteten och därmed försörja Svenskarna, framförallt de 
boende i storstadsregionerna, med bostäder. Argumenten som lyfts är att ökat byggande och 
bättre infrastruktur behövs för att inte hämma tillväxten i de städer som till stor del driver den 
ekonomiska tillväxten i landet. De menar i enhet med SOU 2013:34 att kravet på detaljplan 
skulle behöva minskas för att få en effektivare planprocess. Planmonopolet som finns i 
Sverige, det stora antalet riksintressen och medborgarnas möjligheter att överklaga är enligt 
författarna centrala punkter som måste ses över för att öka möjligheterna att bygga. Det är 
främst inom dessa områden som möjlighet finns till effektivisering och kortare plantider.  
 
Författarna poängterar betydelsen av att utveckla samspelet mellan aktörer och därmed öka 
tidsvinster och effektivitet (ibid.). Vidare kan läsas om att författarna ser fördelar med 
medborgardialog i tidiga skeden av processen, men för att uppnå dessa fördelar måste 
medborgardialogerna reformeras och utvecklas (ibid.). Därefter skriver författarna att det 
skulle vara positivt att eliminera möjligheten att överklaga planer. De vill sammanfattningsvis 
minska på möjligheterna för medborgarna att överklaga processen.  
 
Cars med flera har citerat en opublicerad arbetsrapport där Sofia Wiberg, doktorand på KTH 
urbana och regionala studier, har konstaterat att det finns fyra potentiella fördelar med 
medborgardialog. Dessa är:  
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” 

1. Demokratin i beslutsfattandet ökar. I Sverige förmår inte de politiska partierna 
mobilisera medlemmar som förr. Detta betyder inte att människor är liknöjda och 
ointresserade av samhällsfrågor. Tvärtom finns många tecken på ett ökat intresse, 
om än i andra former än ett partipolitiskt engagemang. Medborgardialoger i detta 
läge kan stärka medborgarandan, fördjupa demokratin och minska politikerförakt.  

2. Personliga färdigheter utvecklas hos dem som väljer att delta. Genom att träffa 
andra medborgare och beslutsfattare och diskutera utvecklingsfrågor får 
medborgarna testa sina argument, höra andras och tillsammans resonera om 
frågorna, vilket sägs skapa ett stärkt ansvarstagande för det gemensamma. De får 
också ökade kunskaper om hur planprocesser går till.  

3. Fler perspektiv i planeringsprocessen ger bättre resultat. Om planerare och 
politiker får ta del av hur invånare använder olika platser och vad de tycker är 
viktigt för ett områdes utveckling kan mer underbyggda beslut tas.  

4. Acceptansen för och legitimiteten av beslut förbättras. Risken för överklagande 
minskar om medborgarna involveras tidigt i planerings- processer. Ett beslut som 
tagits efter att en bred allmänhet fått delta stöter ofta på mindre protester när det 
ska genomföras. Detta gör att det blir mindre fördröjningar i planprocessen och 
därmed kostnadseffektivt.  

”(Cars, Kalbro & Lind 2013 s.32-33) 

Wibergs opublicerade rapport kommenteras i ”Nya regler för ökat bostadsbyggande och 
bättre infrastruktur”. (Cars, Kalbro & Lind 2013 s.32). Författarna menar att de fyra 
punkterna som Wiberg listar är viktiga och sanningsenliga. Däremot finns väldigt många 
studerade exempel som visat på motsatsen och därmed är det svårt att motivera att ha kvar 
samråd och möjligheter att överklaga i samma utsträckning som idag. De menar att om 
samråden fortsätter att fungera som de gör idag kommer fördelarna med ett ökat inflytande 
från medborgarna inte överväga nackdelarna med extra tidsåtgång och kostnad.  
 
Byggindustrin ställer sig likt ovanstående författare positiva till förslaget om en enklare 
planprocess (Åkerlund 2014). De anser att det är viktigt att det går snabbare att bygga och tror 
att denna lagändring medför ett ökat tempo i processen. Tidseffektivisering anses viktigt.  
 
”Levande staden” är en sammanslutning som propagerar för att bygga en tät blandstad och 
ställer sig emot långa överklagandeprocesser som enligt dem kan stoppa utvecklingen av 
staden (Levande staden 2015). De är en sammanslutning av olika organisationer som på olika 
sätt förespråkar mer byggande, bland annat YIMBY (Yes, in my backyard) och 
jagvillhabostad.nu. Tillsammans skriver de en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken 
”Färre överklaganden ger fler nya bostäder” (Levande staden 2014). Detta visar på att de 
ställer sig emot de många möjligheterna att överklaga planer och betonar istället vikten av att 
stärka den representativa demokratin. Anledningen till att åtgärder behövs är enligt författarna 
att det råder en kraftig bostadsbrist i Sverige, främst i storstadsregionerna, vilket de menar 
hämmar tillväxt. Ur en demokratisk aspekt menar de även att möjligheten att överklaga bidrar 
till att de invånarna som äger sin bostad har möjlighet att stänga ute de som inte ännu är inne 
på bostadsmarknaden genom att hindra nya byggprojekt.  
 
Magnusson (2013) föreslår i PLAN att man vid planering antingen använder sig av 
detaljplaner eller bygglov. Han menar att båda prövningarna tillsammans är överflödiga, ett 
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beslutssteg är tillräckligt. För att detta ska vara möjligt att genomföra krävs dock att 
översiktsplanen, vilken ska vara den enda obligatoriska planen, blir mer detaljerad. Eventuella 
medborgardialoger tas inte upp i denna artikel.  

 
Åkervall (2013), expert vid Boverkets enhet för planering, skriver i PLAN om hur 
kommunerna använder de nya möjligheterna till förenkling av planer. Åkervall skriver att: 

 
”Kommunerna menar generellt att det krävs betydligt fler och andra förändringar 
i lagen för att planprocessen skall förkortas.” (Åkervall 2013 s.59)  

 
Då avsikten med de förändringar som skedde i PBL dessförinnan var att minska tiden för 
planprocessen var detta enligt kommunerna något som inte lyckades (ibid.). Hon skriver att i 
en rapport med sammanställningar från kommunernas utlåtanden gällande effektiviseringen 
finns förslag från kommuner att det skall finnas möjlighet till bygglovsbefrielse inom 
detaljplan i större utsträckning. Det finns dessutom förslag på att avveckla krav på 
planprogram och att förenklat plangenomförande ska kunna användas.  
 
Sveriges byggindustrier ställer sig positiva till förslagen om effektivisering och betonar vikten 
av att det blir lättare att bygga när bostadsbristen är stor (Wellhagen 2014). Tillsammans med 
Byggindustrin kan de representera ståndpunkten för delar av byggbolagen i Sverige. De är 
enade om att det skulle vara fördelaktigt med en effektivisering och beskriver få fördelar med 
att utöka medborgardialoger.  
 
Sundell (2014), lantmätare, följer linjen i SOU 2014:14 och pekar på att mer resurser behövs 
vid överklagandemyndigheterna och menar vidare att det är fördelaktigt att minska antalet 
remissinstanser. Han menar däremot att eliminera detaljplanenen är ”fel väg att gå”. Den 
krävs för att fastställa byggrätten. Utan den finns ingen säkerhet för potentiella markköpare 
om syftet med inköpet är att uppföra ny byggnation.  

Argument för ett ökat medborgarinflytande 
Nedan presenteras argument för ökat medborgardeltagande som återfunnits utanför de 
ovanstående utredningarna och remissvaren.  
 
I antologin ”Planning and sustainable urban development in Sweden” skriver Johan 
Wänström, lektor vid Centrum för Kommunstrategiska studier, som studerar demokrati i 
kommunala beslut, att samrådsprocessen måste bli bättre (Wänström 2015). Han menar att 
frågorna som medborgarna verkligen kan påverka är få. Processen tenderar ofta att bli mer 
informativ. Dessutom är gruppen som deltar på samrådsmöten inte representativ för 
samhället, utan det är ofta en man med fastighetsinnehav som deltar, vilket bidrar till att 
minska den demokratiska vinsten med samrådet. Vidare menar Wänström att om 
medborgarna involveras tidigare i processen kan de bidra med att hitta bättre och mer 
anpassade lokala lösningar istället för att som idag när det finns mindre möjlighet att påverka 
endast får klaga i slutet. Detta skulle öka demokratin och höja kvaliteten på resultatet. 
Slutsatsen blir att samrådsarbetet enligt Wänström måste ske tidigare och det måste finnas 
mer möjlighet att vara med och påverka vid mötena.  
 
År 2014 tillsattes en utredning för att undersöka demokrati och inflytande i Sverige under 
titeln: ”Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet”. Vidare 
benämnd Demokratiutredningen. Utredningen syftar till att öka möjligheterna för individer att 
påverka, vilket kan ställas i relation till de andra utredningarna som istället minskar 
möjligheterna för invånarna att engagera sig till förmån för en mer representativ 
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demokratimodell. På sidan 2 nämns att andelen aktiva individer i landets olika partier minskar 
varje år. Utredarna ser då att det är allt viktigare att det finns möjlighet för individer att 
engagera sig på annat vis i frågor som berör dem.  
 
I inledningen finns fyra punkter som ska utredas:  
 

”•  föreslå åtgärder som kan bidra till att fler personer erbjuds respektive väljer 
att åta sig politiska förtroendeuppdrag,  
•  analysera formerna för delaktighet och inflytande mellan valen och identifiera 
samhällsförändringar som kan påverka det demokratiska deltagandet på sikt,  
•  föreslå åtgärder som kan stärka individens möjligheter till delaktighet och 
inflytande under mellanvalsperioder, och  
•  belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och inflytande. ” 
(Dir. 2014:111 s.1) 

 
Blücher (2013), f.d generaldirektör Boverket, skriver i PLAN med rubriken ”PBL i 
köttkvarnen”. Han kommenterar artikeln som Magnusson skrev (se första punkten) och menar 
att Magnussons förslag inte är de mest fördelaktiga. Blücher menar att förslaget om att göra 
detaljplanen valfri bygger på ett missförstånd. Han skriver att detaljplanens huvudsakliga 
syfte är att reglera rättsförhållanden mellan kommunen och fastighetsägarna, inte som 
utredarna enligt honom menar, förhållandet mellan stat och kommun. Att ersätta detaljplanen 
med en mer övergripande områdesplan är därmed inte möjligt då dessa instrument inte 
reglerar samma sak. Vidare menar han att en inskränkning i möjligheterna för medborgarna 
att medverka och påverka planprocessen skulle kunna vara förödande för de kommunala 
politikerna vilka har mindre möjlighet att få legitimitet i sina beslut. Han menar dock att det 
är fördelaktigt att ersätta områdesbestämmelser med områdesplan vilken skulle kunna ha 
större rättsverkan och bidra till att försvåra möjligheten att stjälpa en plan i sena skeden.  
 
Blücher (2014) samanställde i PLAN de olika partiernas åsikter gällande 
medborgardeltagande, kommunalt planmonopol och detaljplaner. S, Mp och V menar att 
medborgardeltagande inte bör minskas på någon punkt. M, C, Fp och Kd menar att 
medborgardeltagande är viktigt, men att dialoger bör finnas i tidiga delar av processen, 
överklagande är något de är villiga att se över och eventuellt ta bort. Många av partierna 
menar även att det helt eller delvis innebär ett hinder mot bostadsbyggandet att kommunerna 
har planmonopol. Alla partier utom socialdemokraterna menar även att kravet på detaljplan 
inte är lämpligt i alla lägen. De menar dock inte att kravet bör tas bort helt och hållet. Detta 
visar på att man från politiskt håll har olika åsikt om vad effektivitet ”får kosta” och hur stort 
medborgardeltagande som är önskvärt.  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sitt dokument ”Medborgardialog som en del i 
styrprocessen” skrivit att:  

 
”Avsikten med medborgardialoger är att komplettera det representativa systemet 
genom att ge de förtroendevalda ett bredare underlag vid beslut.” (SKL 2013 s.3) 

 
I dokumentet har de skrivit om olika typer av möjligheter för medborgare att delta i 
planprocessen. De menar att man kan dela in olika typer av dialoger i en trappa (se figur 2). 
För att få ut full effekt av en dialog är det enligt SKL viktigt att man funderar över vilket steg 
på trappan man befinner sig på och även hur detta kommuniceras. SKL’s trappa kan liknas till 
Arnsteins stege då samma koncept genomsyrar modellen. Båda modellerna går ut på att 
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synliggöra att medborgardeltagande kan ske på olika sätt beroende på till vilken grad man 
anser att medborgarna bör involveras i en process. 
 
SKL menar vidare i sin rapport att det är viktigt att de medborgare som engagerar sig även ser 
en effekt av sitt engagemang. Om tanken med dialogen är information i större utsträckning än 
medbestämmande är det viktigt att gå ut med den informationen innan mötet för att minska 
missnöjet hos medborgarna.  
 

 
Figur 2 Deltagartrappan (SKL 2013 s.18) 

Involvera medborgarna för en effektivare och bättre utveckling, vad är effektivitet? 
Nazem Tahvilzadeh skriver på Mellanplats, ett projekt vars fulla titel är: ”Samspelet mellan 
medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: ett 
interaktionsforskningsprojekt”, om dialog och demokrati (Mellanplats 2013). Här lyfts 
ståndpunkter som syftar till att öka medborgarnas delaktighet, inflytande och andelen dialog i 
planprocessen. Han menar att medborgardialogen måste utvecklas för att öka demokratin, 
effektiviteten, legitimitet och ansvarstagande för nedskärningar (Tahvilzadeh 2013). 
Effektivitet i detta fall definieras inte som tidsaspekt utan ses som ett mått på hur bra 
satsningar som kommunen gör är. När medborgarna får vara med och påverka kan kommunen 
enligt Tahvilzadeh bli bättre på att vara en serviceproducent vilket ökar effektiviteten. Han 
menar vidare att det är eftersträvansvärt att uppnå en högre grad av demokrati. Dessa insatser 
hjälper enligt honom även politikerna att legitimera sina beslut och få med sig invånarna på 
förändringar som sker i staden.   

Analys 
Utgångspunkten för denna analys ligger i tre centrala begrepp: effektivitet, 
medborgardeltagande och demokrati. Hur dessa används och vilken betydelse de ges 
diskuteras nedan.  

Effektivitet 
Hur effektivitet definieras eller ses på har stor betydelse för vad ett argument gällande 
effektivitet betyder. Tahvilzadeh skriver om effektivitet som ett mått på hur väl ett projekt 
genomförs. Den intressanta observationen är att även Cars, Kalbro och Lind menar att 
effektivitet är av största vikt. Deras definition av begreppet är istället sammankopplat med tid. 
För att kunna föra en debatt kring effektivitetsvinster är det viktigt att klargöra vad som 
menas med effektivitet. Så länge olika aktörer har olika definition av begreppet kan de vara 
överens om att effektivitet är nödvändigt utan att komma fram till en lösning.  
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Betydelsen av begreppet effektivitet har med tiden kommit att innebära en tidsmässig 
effektivitet. När begreppet benämns i SOU 2013:34 används det genomgående som en 
möjlighet till en tidsvinst vilket även är hela syftet med utredningen. Vidare kan konstateras 
att Cars, Lind och Kalbro även menar att en ökad effektivitet är nödvändig för att eliminera 
onödiga dröjsmål vilket tolkas som att tiden är det stora problemet där effektiviteten är 
lösningen. Likaså använder Byggindustrin begreppet effektivitet med argumentet att det är 
viktigt att planprocessen går snabbare. När begreppet används i bemärkelsen tidsvinst krävs 
ingen vidare förklaring utan läsaren antas veta att begreppet är starkt sammankopplat med tid. 
Effektivitet kan användas av ovan nämna aktörer utan att definieras som en tidsvariabel trots 
att det är den mening begreppet har i texterna. När begreppet används för att förklara en typ 
av kvalitetsökning eller förbättring vilket Tahvilzadeh menar när han använder begreppet 
måste han förklara i vilken mening han tänkt att begreppet ska tolkas. Resultatet av studien 
visar därför att effektivitetsbegreppet har sedimenterat i betydelsen tidseffektivitet, en 
etablerad hegemoni.  

Effektivitet dominerar debatten 
När information om effektivisering eftersökts var det många gånger lättare att hitta 
information om de positiva delarna med effektivisering av planprocessen. Det viktiga är att 
fråga varför? Är det så att det finns många fler fördelar med effektivisering än utan eller är det 
så att de som uttalar sig, eller har möjlighet att uttala sig har lätt att få genomslagskraft när de 
framför sina åsikter? Finns det egentligen en konflikt mellan byggherrar och allmänheten? 
Där allmänhetens röst inte förs av en speciell person utan förväntas komma från varje individ 
som inte håller med om att effektivisering av planprocessen är en positiv sak. Eller är det 
kanske så att allmänheten istället är utesluten ur debatten då de har alldeles för lite kunskap 
för att kunna engagera sig? De som tydligt ställt sig emot minskat inflytande för medborgarna 
är exempelvis villaägarnas riksförbund som representerar sina medlemmar som skulle kunna 
ses som en typ av allmänhet som i allra högsta grad berörs av planerna på effektivisering men 
kanske inte själva kan eller får göra sin röst hörd.  

Medborgardeltagande 
Medborgardeltagande kan enligt undersökningen ske på många olika sätt. I debatten 
framställs exempelvis möjligheten att överklaga som ett sätt att öka demokrati och 
medborgardeltagande. Utöver detta har även samråd och initiativrätt nämnts som möjligheter 
för att involvera medborgaren i planprocessen. Huruvida en aktör vill utöka eller minska 
medborgarens delaktighet i processen har bedömts utifrån alla olika möjliga former av 
medborgardeltagande.  
 
Medborgardeltagande ses i debatten som antingen ett hot eller en möjlighet, antingen likt 
Cars, Kalbro och Linds bana ”kostnaden överväger inte fördelarna med samråd” eller likt 
Tahvilzadehs ståndpunkt ”medborgardialogen måste utökas för att nå mer demokratiska 
fördelar”. Vilken av dessa sidor en aktör väljer att förespråka har att göra med hur man ser på 
medborgaren och demokrati. Argument för och emot medborgardeltagande kan underbyggas 
med de olika demokratiteorierna vilka presenterades tidigare. Den representativa demokratin 
förespråkar inte möjligheter för medborgarna att delta i planprocessen i större utsträckning då 
åsikterna som förs fram förväntas vara av egenintressen. I SOU 2013:34 vill man som i 
tidigare citat att processen ska flyta på utan ”onödigt dröjsmål” (SOU 2013:34 2013 s.69) 
Detta kan tolkas som att medborgardeltagande är ett onödigt dröjsmål då det främst är 
medborgardeltagandeprocessen som kritiseras för sin tidsåtgång. Enligt utredningen är 
effektivitet högt värderat och kan ”kosta” ett bortfall av medborgardeltagande och demokrati. 
Utgår man istället ifrån att deltagardemokrati är det ideala sättet att se på demokrati kan man 
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istället motivera medborgardeltagande då de kan främja demokratin. Tolerans och respekt är 
ord som används som argument för fördjupade medborgardialoger. I undersökningen har 
argument för ett ökat medborgardeltagande samt minskade möjligheter för överklagande förts 
fram. Det är dock ingen som föreslagit att alla möjligheter för deltagande skall elimineras 
totalt. Debatten kretsar alltså kring i vilken utsträckning medborgardeltagandet ska användas i 
planprocessen.  
 
SFV som är en stark aktör i sammanhanget har enligt sitt remissyttrande tagit ett tydligt 
avstånd mot planerna på att minska möjligheterna för överklagande. Även Villaägarnas 
riksförbund tar samma ställning för en ökad demokratisk process som i slutändan blir något 
längre än den som föreslås av bland annat SOU 2013:34 och SOU 2014:14. SFV och 
Villaägarnas riksförbund blir i det långa loppet även förespråkare för att medborgarna ska ha 
ett större inflytande i planprocessen även om detta inte är anledningen till att de förespråkar 
medborgardialoger och möjligheter att överklaga planer. Utifrån de olika 
demokratimodellerna kan dessa aktörer ses som relevanta eller inte. Villaägarnas riksförbund 
är en sammanslutning av flera medborgare med samma intresse. Ur den deliberativa 
demokratimodellen är detta en ideal aktör då enskilda medborgares åsikter kan vara 
missvisande ur detta synsätt. Den enskilda medborgaren förväntas nämligen framföra åsikter 
vid en dialog för sin egen vinning, en större grupp kan istället representera en del av samhället 
och därför bidra till en högre grad av demokrati.   
 
När medborgardeltagande diskuteras nämns sällan till vilken grad medborgarna ska 
involveras. Med Arnsteins stege skulle debatten kring medborgardeltagande bli mindre vag. I 
dagsläget nämns exempelvis att medborgardeltagandet ska förstärkas i tidiga skeden av 
processen men möjligheten att överklaga i senare skeden ska minimeras. Frågan som kan 
ställas är om medborgardeltagande i de tidiga skedena ska innebära information eller 
möjlighet till medbestämmande? Debatten är långt ifrån klargjord inom detta område.  
 
Om målet för byggherrar är att minska på andelen överklaganden skulle det kunna vara en 
god idé att använda informationssteget i Arnsteins stege i större utsträckning istället för att 
erbjuda medborgare att vara med och påverka processen. Genom att informera mycket i god 
tid finns möjlighet för bolagen att minska invånarnas osäkerheter och tvivel på planer. Det 
skulle då kunna vara lättare att genomföra planprocesser utan överklaganden i lika stor 
utsträckning som idag.  
 
När Wänström skriver att möjligheterna för medborgardeltagande bör flyttas till de tidigare 
delarna av processen för att ge medborgarna större möjlighet att påverka planer kan det tolkas 
som att han anser att det är fördelaktigt att hamna högre upp på Arnstein’s stege. Det skulle 
innebära att man förflyttar medborgardeltagandet från informationssteget i de senare skedena 
till möjligheten att påverka i de tidigare skedena.  

Demokrati  
Demokratiutredningen pågår mer eller mindre parallellt med de två utredningar som studerats. 
Utredningen är mer allmän och syftar till att stärka individers möjlighet att påverka inom alla 
möjliga områden. Det är dock väldigt intressant att sätta dessa utredningar i relation till 
varandra då de går helt emot varandra på punkter som möjlighet att överklaga och huruvida 
den representativa demokratin bör stärkas eller försvagas. Två statliga utredningar som 
kommer fram till motsatta slutsatser trots liknande utredningsämne under i princip samma 
tidsperiod. Detta tyder på att den pågående debatten kring demokrati och möjlighet för 
invånare att påverka politiska beslut är långt ifrån klar. Med demokratiutredningen i 
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bakhuvudet är det svårt att motivera att den representativa demokratin skulle stärkas i just 
denna stund.  
 
Likt debatten kring effektivisering är även synen på medborgaren dynamisk. Argument för 
och emot möjligheter att överklaga, involvera medborgarna i högre grad och ha samråd tyder 
på att aktörerna i planprocessen inte är eniga om medborgaren är en tillgång som kan bidra 
med information eller ett hot emot tiden. Under vissa perioder kan det vara viktigt att värna 
om demokrati och medborgarinflytande när det i andra perioder anses att medborgarna är en 
nej-sägande bromskloss. Organisationen YIMBY har benämnt sig själva YIMBY då de anser 
att allt för många säger nej av princip. De är ett typexempel på en organisation som anser att 
medborgaren är ett hot emot effektivisering. Tahvilzadeh ser istället medborgaren som en 
tillgång vilken enligt honom kan bidra till att en plan blir bättre i slutändan. Vilken syn en 
aktör har på medborgaren påverkar då även till vilken grad medborgaren borde vara delaktig i 
planprocessen och därmed även vilken typ av demokrati som anses relevant. Ses medborgaren 
som en ”nej-sägare” är det relevant att anta att en representativ demokrati är mer önskvärd. 
Om medborgaren istället är en tillgång kan antas att en mer deliberativ eller representativ 
demokratisyn är mer korrekt enligt aktören.  

Den pågående diskursen påverkar ständigt samhället 
Som Blücher (2015) skrev i PLAN har PBL förändrats många gånger under åren. Hur 
debatten kring de olika begreppen ser ut just för tillfället påverkar utfallet. Även synen på 
demokrati är under ständig förändring. Vad det får kosta att involvera medborgare pendlar 
även den från hot till möjlighet över tid. Granbergs slutsats om att demokrati och effektivitet 
kan konkurrera med varandra kan appliceras på den pågående diskursen kring planprocessen. 
Här ställs många gånger medborgarnas möjlighet att överklaga planer mot effektivitet i 
planprocessen.  

Olika slutsatser trots samma utgångspunkt 
Bostadsbristen, främst i Stockholm, är väl påtaglig och processen i Sverige tar längre tid än i 
våra grannländer. Hur effektiviseringen ska genomföras och vad den får ”kosta” råder det vitt 
skilda åsikter om.  
 
För-sidan uttalar sig gång på gång om att bostadsbristen gör att det krävs en effektivisering i 
planprocessen. Det ses inte som något negativt att medborgarna får ett mindre inflytande, man 
väljer istället att rikta fokus på hur snabbt man kan bygga i Tyskland. En reflektion utifrån de 
studerade debattartiklarna, tidningen PLAN och utredningarna vilka planerare, byggherrar 
och forskare uttalat sig i är att många av dessa aktörer har stora ekonomiska incitament till att 
uttala sig positivt om effektivisering. Byggföretag vill bygga så snabbt, effektivt och mycket 
som möjligt för att öka sin lönsamhet. De ekonomiska incitamenten skulle därmed kunna vara 
en pådrivande faktor till varför just byggföretag tycker att det är extra viktigt att 
planprocessen blir mer effektiv.  
 
Det blir tydligt efter studien av PLAN att personer inom samma yrkeskategori inte 
nödvändigtvis måste ha samma uppfattning om behovet av effektivitet och 
medborgardeltagande. Planerarna som skriver i tidningen har vitt skilda åsikter om när 
medborgardialog eller medborgardeltagande är viktigt och till vilken grad effektivisering är 
nödvändig. Det är alltså inte självklart att alla planerare, byggbolag, etc. har samma 
ståndpunkt för att de tillhör en viss kategori. Argumenten som återfinns i PLAN går däremot 
att spåra till vilken typ av demokratimodell som anses vara lämplig.  
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Sedimenterade sammankopplingar av begrepp, etablerade hegemonier 
En annan fråga som dyker upp är kopplingen mellan bostadsbrist och effektivitet. Börjar 
dessa begrepp kopplas så tydligt till varandra att de blir allmänt accepterade som 
självklarheter? Den sidan i debatten som propagerar för detta använder ständigt argumentet att 
då det är bostadsbrist måste processen bli mer effektiv. Detta begreppspar har dykt upp i 
kombination så pass ofta att det numera är ett hållbart argument som relativt självklart 
kopplats samman.  

Slutsatser och avslutande diskussion 
Detta avsnitt inleds med att frågeställningen besvaras. Därefter presenteras flera slutsatser av 
arbetet tillsammans med en diskussion och frågor till vidare forskning.  
 

• Hur ser debatten kring en effektiviserad planprocess ut?  
Efter studien kan konstateras att debatten kring effektivisering domineras av argument för 
eller mot medborgardeltagande och effektivitet.  
 

• Vilka olika ståndpunkter finns i diskussionen och hur kan dessa förklaras?  
Debatten för och emot utökat medborgardeltagande kan förklaras av de olika 
demokratimodellerna. Hur en aktör ser på demokrati avspeglas sedan i vilken grad denne 
anser att medborgarna ska involveras. Effektivitet har efter studien visat sig vara en motpol 
till medborgardeltagande.  
 

• Hur pratar man om processen?  
Blücher och Sundell menar att alla planverktyg är nödvändiga. Övriga talare i debatten vill på 
något sätt förändra PBL, mot effektivitet eller ökat medborgardeltagande. Detta innebär att 
majoriteten just nu talar om PBL som en lag som bör ses över.  
 

• Finns det en dominerande sida och i så fall varför dominerar just den? 
Den dominerande sidan i det undersökta materialet är den sida som förespråkar effektivitet. 
Intressant kan vara att fråga sig varför i just denna tid? De argument som lyfts är att det i 
många av Sveriges större städer är bostadsbrist för tillfället. Bostadsbristen i kombination 
med långa planprocesstider förklaras som anledningen till debatten kring effektivitet. För att 
kunna svara mer specifikt på denna fråga skulle ekonomiska cykler behövt undersökas i 
kombination med en mer djupgående historia kring debatten kring PBL och planprocessen. 
Denna studie har dock inte omfattat ekonomiska cykler och en historisk bakgrund av PBL. 
Frågan lämnas därmed till vidare forskning, men en spekulation är att bostadsbristen i 
kombination med en god ekonomisk situation gör att det finns en stor vilja att bygga och 
därmed är effektivitet en viktig fråga.  
 
När debatten styrs i denna riktning och om den även fortsätter i samma riktning i framtiden 
kan antas att planprocessen och PBL kommer att utvecklas i denna riktning. Dock är det 
viktigt att notera att förändringar i PBL påverkas av fler parametrar än endast debatten om 
effektivitet. Det går därmed inte att sia om framtiden endast med hjälp av denna studie.  Med 
detta sagt är det inte säkert att utfallet blir indragning av överklagandemöjligheter. Nya 
argument och nya politiska direktiv kan få debatten att svänga och därmed påverka 
utvecklingen av planprocessen i en annan riktning.  
 
Som komplement till det minskade medborgarinflytandet föreslås även i SOU 2013:34 att 
färre instanser och lov skall krävas för att få bygga. Detta är även något som Åkervall och 
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Magnusson i sina artiklar i PLAN håller med om. Blücher har dock motsatt åsikt och skriver 
att olika verktyg inte kan användas för samma ändamål. Varje plan har enligt honom en egen 
funktion. Sundell håller med Blücher om att det inte är möjligt att eliminera detaljplanen.  
 
I diskursen sätts många gånger tidseffektivitet emot demokrati. Denna diskussion är speciellt 
intressant då det är problemet som lyfts fram i SOU 2013:34. Förespråkare ser begreppen 
effektivitet samt medborgardeltagande & demokrati som ett motsatspar till skillnad från 
förespråkarna av mer djupgående samråd som istället menar på att man kan uppnå en högre 
effektivitet när medborgarna är involverade. Efter studien kan konstateras att debatten är långt 
ifrån avgjord. Med tanke på bostadssituationen i Sveriges större städer just nu i kombination 
med att debatten för tillfället domineras av argument för en effektivare process är det 
sannolikt att tidseffektiviteten kommer att påverka plan- och bygglagen i den riktningen likt 
de studerade utredningarnas förslag.  

Vad väcker debatt? 
Genom hela studien har fokus legat på debatten kring planprocessen. Det kan då vara lämpligt 
att även ställa sig frågan vad som väcker eller inte väcker debatt. 
Effektiviseringsmöjligheterna som nämnts i SOU 2014:14 är långt ifrån lika omdebatterade 
som de som tagits upp i SOU 2013:34. Frågan som kan ställas i denna situation är varför? Är 
frågan om ett minskat antal remissinstanser inte lika känslig som den gällande 
medborgardeltagande? Att debatt inte väcks skulle kanske kunna vara ett tecken på att 
samhället är enigt om att det är ett lämpligt steg att ta. Villaägarnas riksförbund nämner 
exempelvis i sitt remissyttrande gällande SOU 2014:14 att de hänvisar till ett tidigare 
remissyttrande gällande SOU 2013:34 och menar att de håller med på de flesta punkterna 
bortsett från de minskade möjligheterna för medborgarna att överklaga planer. Det svaret kan 
tyda på att Villaägarna inte anser att SOU 2014:14 påverkar dem i lika hög utsträckning som 
SOU 2013:34. De kommenterar inte SOU 2014:14 i någon högre utsträckning trots att 
yttrandet gäller den senare utredningen. Det skulle även kunna vara så att den nya utredningen 
inte tar upp någon ny känslig fråga. Debatten kring medborgardeltagande, demokrati och 
effektivisering är redan igång. Hur länsstyrelserna praktiskt skulle kunna lösa frågan är 
eventuellt inte lika högt prioriterad.  

Vidare forskning 
Det finns långt fler möjligheter till tidseffektivisering än de som presenterats i denna uppsats. 
Det skulle vara intressant att studera om de olika parterna i debatten skulle kunna enas om 
andra insatser för att skynda på planprocessen än att utesluta möjligheter att överklaga planer i 
PBL.  
 
Det skulle även vara intressant att göra en undersökning om huruvida gemene man är insatt i 
denna debatt, och vad de tycker om effektiviseringsförslagen.  
 
Förhållandet mellan ekonomiska cykler och ”vilken sida” som dominerar i plandebatten är 
även den en intressant forskningsfråga. Kan synen på demokrati och medborgardeltagande 
ändras efter vilken ekonomisk situation som råder i samhället för tillfället?  
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Figurer 
Figur 1. Taylor (2010). ”Arnstein’s ladder of participation”. Urban planning theory since 
1945. London: SAGE Publications Inc. 
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Figur 2. SKL (2013). ”Deltagartrappan”. Medborgardialog som en del i styrprocessen. 
Sveriges kommuner och landsting 
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