
 





 
 
 
I detta examensarbete fokuseras staden, planen och marknaden. Mer konkret 
behandlas den offentliga planeringens makt i relation till marknadskrafter i 
den fysiska planeringen. Detta tema formuleras utifrån iakttagelser från 
samtiden och underbyggs sedan med svensk och internationell forskning. 
De huvudsakliga frågeställningarna handlar om 1, den offentliga 
planeringens användning av det kommunala planmonopolet, 2, hur olika 
aktörer agerar i planprocessen, samt 3, om förhandlingar påverkar utfallet i 
planprocessen. 
 
Undersökningen genomförs som en enfallsstudie av en aktuell planprocess, 
en planprocess där just relationer mellan offentliga och privata aktörer 
förväntats. Fallet som undersöks är processen kring omvandlingen av Norra 
Backa i Borlänge. Där omvandlas ett tidigare industriområde till en 
storskalig handelsplats. Vad gäller metoder så byggs undersökningen upp 
med ett flermetodiskt angreppssätt. Semistrukturerad intervju och kvalitativ 
innehållsanalys är de metoder som används. En intervju har genomförts med 
en tjänsteman som varit involverad i det undersökta fallet. Den kvalitativa 
innehållsanalysen används dels vid en analys av tidningsartiklar ur en 
lokaltidning men också som grund när planhandlingarnas förändring genom 
processen undersöks. Dessa tre metodanvändningar ger tre separata resultat 
som jämförs och analyseras genom en triangulering. 
 
Analysen visar hur det undersökta fallet kan förstås med hjälp av begrepp 
som exempelvis allmänintresse och särintresse samt aktör och struktur. I 
undersökningen pekas stadens storlek och attraktivitet ut som en avgörande 
faktorer för det sätt som den offentliga planeringen kan använda 
planmonopolet. Uppsatsen syftar inte till att diskutera aktörernas agerande i 
termer av rätt eller fel. Utan snarare till att belysa problemet med att en 
detaljplaneprocess skall tillgodose många aktörers behov och att hierarkier 
uppstår mellan aktörer inom planeringsfältet. 



 
 
 
 

1. INLEDNING ..........................................................................................................................1 

1.1 iakttagelser .......................................................................................................................1 

1.2 bakgrund och syfte ...........................................................................................................3 

1.3 problemformulering .........................................................................................................4 

1.4 frågeställningar ................................................................................................................4 

1.5 disposition.........................................................................................................................4 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT.................................................................................................5 

2.1 makten över planeringen .................................................................................................5 

2.2 allmänintresset .................................................................................................................7 

2.3 neoliberal planering.........................................................................................................9 

2.4 det svenska kommunala planmonopolet .......................................................................13 

2.5 aktörer i stadsbyggandet................................................................................................15 

2.6 relaterade studier ...........................................................................................................16 

2.7 teoretiska utgångspunkter..............................................................................................17 

3. METOD OCH KÄLLMATERIAL ..................................................................................19 

3.1 hur kan frågorna besvaras? ..........................................................................................19 

3.2 val av forskningsstrategi ................................................................................................20 

3.3 val av fall ........................................................................................................................21 

3.4 val av metod....................................................................................................................22 

3.5 källmaterialet..................................................................................................................26 

4. PRESENTATION AV FALLET.......................................................................................28 

4.1 lokalt och nationellt........................................................................................................28 

4.2 projektet ..........................................................................................................................31 

4.3 aktörer.............................................................................................................................33 

5. INTERVJUN........................................................................................................................34 

5.1 hur används den formella makten .................................................................................34 

5.2 aktörer i planprocessen..................................................................................................36 

5.3 förhandling i planprocessen ..........................................................................................38 

5.4 sammanfattning ..............................................................................................................40 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. INNEHÅLLSANALYS AV ARTIKLAR........................................................................41 

6.1 hur används den formella makten .................................................................................41 

6.2 aktörer i planprocessen..................................................................................................42 

6.3 förhandling i planprocessen ..........................................................................................49 

6.4 sammanfattning ..............................................................................................................53 

7. INNEHÅLLSANALYS AV PLANHANDLINGAR ......................................................55 

7.1 detaljplanens förändring under planprocessen............................................................55 

7.2 sammanfattning ..............................................................................................................58 

8. ANALYS ...............................................................................................................................59 

8.1 triangulering - resultatjämförelse .................................................................................59 

8.2 det verkliga beslutsfattandet..........................................................................................59 

8.3 den marknadsorienterade planeringen .........................................................................61 

8.4 aktörerna i planeringen .................................................................................................62 

8.5 aktör / struktur................................................................................................................64 

9. DISKUSSION OCH SLUTSATSER................................................................................65 

9.1 allmänt ............................................................................................................................65 

9.2 frågeställningarna..........................................................................................................65 

9.3 avslutning........................................................................................................................67 

10. KÄLLFÖRTECKNING...................................................................................................70 

 
 
BILAGA 1. teman / frågor vid intervjun  

BILAGA 2. lista över artikelurval ur Borlänge Tidning (BT) 





- 1 - 

 
 
 

 
I den stora och komplexa process som kan kallas för stadsbyggnad 
förekommer ett stort antal aktörer som alla har mål med sitt handlande. Det 
som är speciellt är bland annat att alla de olika aktörer som är involverade 
till stor del är beroende av varandra för att kunna bedriva sin verksamhet. 
Marknaden, med fastighetsbolag, byggföretag, hyresgäster och konsumenter 
mm, är på många sätt inbördes beroende. Reglering sker genom den 
formella makten som kommunen har över den centrala frågan om rätten till 
en viss markanvändning. För att illustrera några aktörers röster ges här tre 
exempel på iakttagelser kopplade till ämnet. 
 
Byggaren i P1. En man ringer in till ett program på Sveriges Radio. Han 
har ett byggföretag som gärna vill genomföra byggprojekt i en större svensk 
stad. Byggföretagaren beklagar sig över det kommunala planmonopolet och 
menar att det är en kvarglömd rest från det socialdemokratiska arvet och att 
det måste bort. Han beskriver hur kommunen, där han vill bygga, har total 
kontroll och enbart har ett aktivt samarbete med stora byggbolag. Hans 
firma tillåts därför inte vara med och bygga bort den utbredda 
bostadsbristen som finns i den aktuella staden. 
 
Planbeskedet och det kommunala planmonopolet. Våren 2011 trädde en 
ny Plan- och bygglag (PBL) i kraft (SFS 2010:900). Sett till 
detaljplaneinstrumentet kan reformen sägas vara mer av en uppdatering av 
den tidigare lagen än en genomgripande förändring. Exempelvis sägs det i 
inledningen, på samma sätt som i tidigare PBL, att ”Det är en kommunal 
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten”. Det 
kommunala planmonopolet står alltså fast. Vad som dock var en nyhet var 
införandet av ett nytt formellt steg i planprocessen, planbeskedet. Utan att 
gå in på varje detalj av planbeskedet kan ändå en kort orientering vara på sin 
plats. Det lagreglerade planbeskedet innebär en möjlighet för vem som helst 
att ansöka om besked från kommunen angående planläggning av ett visst 
område. Kommunen måste då inom en bestämd tid avge ett svar, antingen 
ett negativt eller ett positivt besked. För detta kan kommunen även ta ut en 
avgift. Planbeskedet var visserligen något nytt rent formellt, men det var i 
princip en reglering av ett förfarande med privata initiativ som redan 
förekom runt om i landet. Vad är då intressant med detta? Mot bakgrund av 
temat för detta examensarbete är det en detalj som blir intressant, nämligen 
ett yttrande från en remissinstans som redovisas i PBL-propositionen. 
 

Stockholms kommun anser att kraven på redovisning av 
motiv vid ett vägrat planbesked bör utgå, eftersom det 
urholkar det kommunala planmonopolet som innebär en 
rättighet för kommunen att avgöra vilka områden som ska 
planläggas och när det ska ske. 
 
(Prop. 2009/10:170, s. 224) 
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Denna positionsmarkering, som i sammanhanget är av marginell betydelse 
eftersom inte själva grunderna i införandet av planbesked ifrågasätts, visar 
dock ett tydligt förhållningssätt till den fysiska planeringen. Det kommunala 
planmonopolet ses som en självklarhet, och intrång i det accepteras inte hur 
som helst. 
 
Annonsen. Kanske finns det ekonomiska incitament för marknaden att hålla 
nere bostadsproduktionen i storstäderna? Något som i så fall går emot 
politiska riktlinjer om att bygga mer där det finns en brist. Det tycks i alla 
fall finnas de som tjänar på en bostadsbrist vilket en annons ur en 
fastighetstidning illustrerar. 
 
 
Figur 1. Annons från Svenska Bostadsfonden 
 

 
 
Bildkälla: Fastighetsnytt (2011, nr. 5, s. 136)  
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Vad är det då dessa tre exempel illustrerar? Är det bara en avundsjuk 
byggare och en annons som vill locka till investeringar? Är det en kommun 
som är mån om sin makt? Är detta isolerade fenomen eller är det ett tecken 
på något mer? 
 
Exemplen visar på några av alla de aktörer som är involverade i den 
gigantiska och ständigt pågående processen som kallas stadsbyggnad eller 
stadsplanering. Kan exemplen ovan vara en indikation på att det finns ett 
spänningsfält mellan aktörer i stadsplaneringen som bygger på hur makten 
är fördelad? Är då det som beskrivits ovan ett problem, och i så fall på 
vilket sätt? 
 
 
 

 
Staden, planen och marknaden, tre begrepp som var och ett av dem kan ges 
vitt skilda betydelser beroende på vilket innehåll de fylls med och vilket 
sammanhang de placeras i. Staden kan vara en bestämd plats, en 
administrativ benämning, en idé, en dröm eller kanske ett hot, och mycket 
mycket mer. I detta examensarbete kommer staden ses som en rumslig 
avgränsning, ett sammanhang inom vilket vissa handlingar utspelar sig. När 
det gäller planen finns en mängd olika slags planer, inte bara inom 
stadsplaneringsområdet. Dock är det kring det området denna uppsats 
kommer att kretsa. I arbetet med dessa planer, som regleras genom Plan- 
och bygglagen (PBL), har kommunen en nyckelroll i form av att de sitter på 
den formella makten att anta juridiskt bindande planer för hur mark och 
vatten får användas, detaljplaner. Möjligtvis är det tredje begreppet, 
marknaden, svårare att fånga in på ett kortfattat sätt. En marknad kan både 
vara något konkret, som en fysisk handelsplats, och något mycket diffust, 
t.ex. övergripande strukturer för olika typer av handel som i sin tur kan vara 
delmarknader på lokal, nationell eller global nivå. När något pågår på en 
marknad kan marknadskrafter sägas vara verksamma. En stad eller en plats 
kan vara ointressant för vissa aktörer att investera i, medan andra platser kan 
vara högintressanta för samma aktörer. 
 
Det är när en plats är attraktiv att investera på, och när en investerare vill få 
igenom ett projekt där en detaljplan behövs, som något intressant uppstår. I 
mötet mellan dessa marknadskrafter, som ofta är de som genomför olika 
projekt, och kommunen, den som har den formella makten över 
planeringsverktygen, uppstår behovet av att komma överens. 
 
Nära angränsande är då frågan om vem som bestämmer över 
stadsplaneringen. Enligt PBL är svaret enkelt, kommunen bestämmer i kraft 
av det kommunala planmonopolet. Även om det kommunala planmonopolet 
står starkt lagstiftningsmässigt har det förekommit kritik, mer om det i 
forskningsöversikten (kapitel 2). Om vi ser planering som ett spel med olika 
aktörer som ibland kan vara i konflikt och ibland med helt 
överensstämmande mål, hur kommer då detta spel till uttryck? Går det att 
belägga eller görs allt upp inom slutna rum? Uttrycker medborgare en 
misstro mot offentlig planering och uttrycks önskemål om ökad insyn? 
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Uppsatsen syftar till att bidra till ett mer medvetet förhållningssätt till, och i 
förlängningen till en ökad kunskap om, frågan om hur kommunens 
planering och olika marknadskrafter interagerar, ett aktörsperspektiv, och 
vad det i sin tur kan ge för utfall. Vidare syftar uppsatsen till att medverka 
till en förståelse av olika maktrelationer och därmed komma till användning 
både i praktisk planering men också utmynna i nya forskningsfrågor. 

 
Trots att de föregående avsnitten har ringat in problemkomplexet på en 
övergripande nivå finns det nu skäl att avgränsa detta på ett tydligare sätt i 
en problemformulering. Detta för att problemet skall bli tillräckligt tydligt 
och så att forskningsöversikten kan styras mot för undersökningen relevanta 
perspektiv. 
 
Problemet utgår från att den formella makten över den fysiska planeringen i 
Sverige till stor del ligger hos kommunerna. Men eftersom privata intressen 
ofta är de som vill genomföra projekt som kräver en detaljplan uppstår en 
förhandlingssituation som antingen kan vara fokuserad på konflikt eller på 
samarbete. Beroende på situationen och platsen kan det antas att 
styrkeförhållandena varierar mellan olika aktörer och att en detaljplans 
innehåll och utformning därigenom påverkas. 
 
 
 

 
1. Hur använder kommunen sin formella makt i planprocessen? 

 
 

2. Hur agerar aktörerna i en planprocess för att främja sina intressen? 
 
 

3. Uppstår förhandlingssituationer mellan offentliga och privata 
aktörer? Hur påverkar de i så fall planens innehåll? 

 
 
 

 
Detta examensarbete består av tre delar. Den första delen innehåller denna 
inledning (kapitel 1), en forskningsöversikt (kapitel 2) samt metod och 
källmaterial (kapitel 3). Uppsatsens andra del består av den empiriska 
undersökningen och innehåller en presentation av det undersökta fallet 
(kapitel 4) samt tre resultatkapitel där de olika frågeställningarna fokuseras 
utifrån olika metoder (kapitel 5, 6 och 7). Uppsatsens tredje del består av 
analys (kapitel 8) och diskussion och slutsatser (kapitel 9). 
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I denna forskningsöversikt kommer några teman att beröras utifrån svensk 
och internationell forskning. Strukturen bygger på en ambition om en logisk 
följd där ett tema övergår i nästa. Först behandlas frågan om makten över 
planeringen, sedan allmänintresset, neoliberal planering, det svenska 
planmonopolet samt aktörer i stadsbyggandet. Även en utblick för att hitta 
slutsatser i andra studier som rör liknande problematik som i denna uppsats 
kommer att presenteras samt avslutningsvis en diskussion kring teoretiska 
utgångspunkter på en mer generell nivå. 
 
 
 

 
Internationellt sett finns det inte ett enda system för hur fysisk planering 
fungerar, och därmed inte heller ett enda system för hur makten över 
markanvändningen är fördelad. För att på något sätt närma sig ämnet om 
makten inom planeringen kan det vara lämpligt att börja i den större frågan, 
vad är planering? Det kan betonas att syftet med denna uppsats inte är att 
besvara just den frågan, utan att ha den som en ingång till följande 
forskningsöversikt. 
 
Någon som diskuterar vad planering kan anses vara och vad planering har 
varit är Andreaz Strömgren. Han ger i sin avhandling Samordning, hyfs och 
reda (2007) en bild av hur svensk planeringslagstiftning förändrats. Nu är 
inte just lagstiftningens förändring temat för detta examensarbete, dock kan 
Strömgrens teoretiska överbyggnad ge en lämplig ingång till diskussionen 
om relationen mellan aktörer i, och makten över, den fysiska planeringen. 
Strömgren (2007) inleder med antagandet att stadsplanering som aktivitet är 
lika gammal som de äldsta städerna. Dagens planering leder han dock 
tillbaka till upplysningstidens tankar om en stark förnuftstro. En 
tankemässig grundstruktur byggs upp kring begreppen rationalitet, det 
utopiska tänkandet, voluntarismen och det allmänna goda, vilka hämtas just 
från upplysningens ideal. Detta utvecklar Strömgren vidare genom att 
förklara rationalitet med att det representerar en syn på att människan kan 
styra över samhället genom sitt förnuft. Det utopiska tänkandet förklaras 
som människans syn på att en annan framtid är möjlig och med 
voluntarismen menar Strömgren människors möjlighet att genom beslut 
välja hur framtiden skall bli. Med det kollektiva goda menar författaren 
antagandet om att ett av planeringens syften är att genom planering uppnå 
något som är bra för samhället i stort, en universell tanke. Dessa fyra 
punkter i den tankemässiga grundstrukturen kan dock vara svåra att direkt 
och renodlat se hos planeringsaktörer. Strömgren (2007) menar att den ändå 
kan vara användbar genom en diskussion om i vilken grad ett handlande kan 
kopplas till de olika begreppen. Exempelvis frågan om i vilken grad 
planeringen är rationell, en fullständig rationalitet inom planeringen 
avfärdas exempelvis av Strömgren. 
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Det sista av begreppen i Strömgrens (2007) tankemässiga grundstruktur, det 
kollektiva goda, är ett centralt begrepp om makten över den fysiska 
planeringen skall kunna diskuteras. Författaren beskriver att en planering 
utifrån upplysningens ideal är starkt förknippat med att förbättra villkoren 
för alla samhällets individer och med tanken att göra samhället mer 
effektivt. Men samtidigt ser han inte de kollektiva tankarna som självklara, 
partikulära intressen kan också tänkas ha stor påverkan i den fysiska 
planeringen. Sammanfattningsvis kallar Strömgren de olika motpolerna vad 
gäller det kollektiva goda för universalism och partikularism. Dessa 
motpoler kan också benämnas som allmänintresse och särintresse. 
 
Innan ytterligare perspektiv presenteras finns det skäl att stanna kvar något 
vid Strömgren (2007). När det gäller makten över planeringen har 
Strömgren utformat ett schema där ett antal planeringsdiskurser kopplas till 
fyra aktörsgrupper (figur 2). Hans analys av den svenska 
planeringslagstiftningens förändring sätts i relation till den akademiska 
planeringsdebatten, och det är från den som de fem planeringsdiskurserna 
som står inom den grå rutan hämtas. Dessa olika diskurser sätts sedan i 
relation till de olika aktörsgrupperna marknad, profession, medborgare och 
förtroendevalda, vilka utgör de fyra hörnen. En av Strömgrens (2007) 
slutsatser är att den svenska planeringslagstiftningens tyngdpunkt har 
förflyttat sig från fysisk design till att fokusera på en rationell 
beslutsprocess. En beslutsprocess som, enligt Strömgren, legitimeras genom 
den representativa demokratin. Eftersom att den representativa demokratin 
länge varit dominerande som demokratimodell ser Strömgren det som 
förhastat att tala om att planeringen skulle ha gått över i en annan diskurs. 
Därmed ser han även att makten över planeringen främst ligger hos de 
förtroendevalda.  
 
 
Figur 2. Schema över planeringsdiskurser och aktörer 
 

 
 
Efter Strömgren (2007, s. 241)   
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Strömgren (2007) bygger mycket av sitt resonemang på idealkonstruktioner 
där han renodlar de olika diskurserna, något som han också är öppen med. I 
det här fallet verkar det innebära stora fördelar att renodla, men det kan 
också innebära att andra varianter, som blandformer av de olika 
planeringsdiskurserna, kanske inte framträder. 
 
Nu när Strömgrens schema presenterats har forskningsöversikten påbörjats, 
och därmed också en teoretisk förankring av uppsatsen inletts. Nu kan andra 
forskares perspektiv fokuseras. Begreppen universalism och partikularism, 
som fortsättningsvis benämns allmänintresse och särintresse, kommer nu 
att belysas ytterligare. 
 
 
 

 
När det gäller diskussionen om allmänintresset finns det en rik debatt som 
sträcker sig långt tillbaka. En uttömmande redogörelse för den historiska 
debatten kommer inte att göras här, dock kommer några perspektiv att 
presenteras utifrån tidigare forskning. 
 
I artikeln Arguments For and Against Planning av Richard E Klosterman 
(1985), skriven under en tid när diskussionen om planeringens vara eller 
icke vara sattes på sin spets, utgår författaren från vad han kallar för the 
great debate. Med det menar han den stora debatt som fördes under 1930- 
och 40-talen mellan två sidor som förespråkade offentlig planering 
respektive en fri marknad. Till det första lägret sätter Klosterman namn som 
Karl Mannheim, Rexford Tugwell och Barbara Wootton och till det andra 
Friedrich Hayek och Ludwig von Mises. Klosterman (1985) beskriver att the 
great debate i det närmaste upphörde under 1950-talet och diskussionen 
istället kom att handla om hur planering skulle bedrivas, vem som skulle 
planera och utifrån vilka mål det skulle ske. 
 
Klosterman (1985) redogör, med utgångspunkt i the great debate, för att 
diskussionen åter aktualiserats i och med den då pågående utvecklingen i 
Storbritannien och USA. Utvecklingen beskrivs som en avveckling av 
nationell planering och i övrigt en inriktning mot avreglering och 
privatisering. Författaren beskriver att det genom dessa förändringar blev 
mindre attraktivt att studera planering som ämne samt medförde en 
minskning av arbetstillfällen och att yrkesrollen i de arbeten som blev kvar 
förändrades. Klostermans (1985) artikel tar upp argument för och emot 
planering inom olika argumentationstraditioner. De traditioner som han tar 
upp är ekonomiska argument, pluralistiska argument, traditionella 
argument och marxistiska argument. En redogörelse av alla dessa argument 
görs inte här. Däremot kan Klostermans artikel koncentreras till några 
huvudpunkter. Ett av de starkaste argumenten för planering är, enligt 
Klostermans framställning, allmänintresset och att det skall tillgodoses 
genom planering. Det argumentet återkommer i flera av de 
argumentationstraditioner som han beskriver. På motsvarande sätt är det 
huvudsakliga argumentet mot planering att en fri marknad kan lösa problem 
på ett effektivare och mer rättvist sätt än genom den offentliga planeringen. 
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Så som Klosterman (1985) uttrycker sig tar han inte ställning i frågan, utan 
nöjer sig med att konstatera att frågan om offentlig planering kontra den fria 
marknaden ännu är öppen. 
 
Trots att utgångspunkterna från the great debate under 1930- och 40-talen, 
och även situationen 1985 då Klosterman skrev sin artikel, har förändrats 
fram tills idag kvarstår dock den grundläggande situationen. Problematiken 
med allmänintresset, marknadsaktörer och planering uppmärksammas också 
av Philip Allmendinger (2009), han skriver följande. 
 

Another issue is the extent to which planners can claim to 
be acting in the ‘public interest’. Apart from the 
difficulties in defining the ‘public interest’, in acting as a 
mediator for development proposals planners must 
cooperate with private interests to, for example, meet the 
requirement for housing land supply or to ensure that 
enough land is available for industrial expansion and 
growth. 
 
(Allmendinger 2009, s. 27) 
 

Att döma av detta citat är planeringen, och planeraren, fast i att tillgodose 
både allmänintresset och de privata marknadskrafterna. Allmendinger 
(2009) beskriver också att det finns en viss problematik kring hur 
allmänintresset definieras. Det resonemanget går han inte in på djupare, men 
det går att fundera vidare kring ändå. Går det exempelvis att tänka sig ett 
fall där ett allmänintresse och ett särintresse sammanfaller? 
 
Allmendinger (2009, s. 234) behandlar ett antal teorier som fått stort 
genomslag inom planeringsfältet. Han sammanställer också hur dessa 
förhåller sig till allmänintresset. En sådan sammanställning görs även av 
Strömgren (2007, s. 60). Strömgren håller sig dock till de 
planeringsdiskurser som redan har redovisats i figur 2. För att begreppen 
skall hänga ihop är det därför Strömgrens sammanställning som redovisas 
nedan. Det som kan sägas är dock att Allmendinger har ett större antal 
teorier och använder sig av mer unika beskrivningar. Dock är 
huvudinnehållet i de två författarnas framställning i linje med varandra. 
 
 
Tabell 1. Olika planeringstraditioners syn på allmänintresset 
 
 

 
 

 
Fysisk design Starkt allmänintresse 
Planering som rationell process Starkt allmänintresse 

Kommunikativ planering Starkt allmänintresse 
Postmodern planering Särintressen 
Liberteriansim Särintressen 

 
Efter Strömgren (2007, s. 60) 
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Av dessa teorier är det främst den libertarianistiska planeringsdiskursen som 
sticker ut, dels genom den allmänna skepsisen till planering och dels genom 
synen på att det inte finns något allmänintresse. Strömgren (2007) menar 
också att libertarianistisk planering är den enda totala motsatsen till 
idealbilden med en planering baserad på upplysningens tankar.  
 
Innan vi nu går vidare behöver vissa begrepp, som till viss del redan har 
berörts, att redas ut. Strömgren (2007) beskriver ett antal 
planeringsdiskurser som han menar varit de dominerande i akademisk 
planeringsdebatt. Dessa är de diskurser som presenterades i figur 2 och även 
återkom i tabellen ovan, dvs. planering som fysisk design, planering som 
rationell process, planering som kommunikation, postmodern planering och 
libertarianistisk planering. Vid en läsning av Strömgren (2007) parallellt 
med Allmendinger (2009) framstår inga direkta skillnader mellan det som 
Strömgren kallar planering som libertarianism och det som Allmendinger 
kallar neoliberal planering. Hädanefter kommer endast begreppet neoliberal 
planering att användas. Till följd av att neoliberalismen har ett tydligt 
marknadsfokus, vilket även är grunden till denna uppsats 
problemformulering, kommer en fördjupning nu att göras. 
 
 
 

 
De ideal och diskurser som är kopplade till planering är inte statiska utan 
utsätts för förändringar som ibland är marginella men vid andra tillfällen 
mer omvälvande. Synen på olika diskurser och hur de avlöser varandra är 
något som flera forskare problematiserat kring ex. Strömgren (2007) 
Allmendinger (2009). Uppdelningar och benämningar kan skifta, men en 
planeringsdiskurs som återkommer är just den neoliberala planeringen. 
 
Vad är det då som kännetecknar neoliberal planering? För att kunna närma 
sig ett svar på den frågan behöver först neoliberalismen i stort fokuseras. 
Allmendinger (2009) menar att neoliberalismen inte är någon entydig teori 
utan snarare att det inom neoliberal teori finns flera olika varianter, vilket 
inte är något ovanligt bland teoritraditioner. För att förklara neoliberalismen 
beskriver Allmendinger den som en blandning mellan liberalismens tilltro 
till den fria marknaden och konservatismens tanke om den starka staten. 
Vidare beskrivs att det inom neoliberalismen finns en misstro mot 
planering, ”Neo-liberal thinking challenges the very notion of planning” 
(Allmendinger 2009, s. 105). Ur detta uppstår ett möjligt problem kring 
begreppet neoliberal planering. Om neoliberalismen i grunden är 
planeringsmotståndare, är inte då neoliberal planering en omöjlighet? 
Allmendinger (2009) går runt detta problem genom att han menar att 
planering enligt ett neoliberalt synsätt bara bör förekomma om det stödjer 
marknaden. Baeten (2011) har dock ett annat angreppssätt till problemet 
med den inbyggda motsägelsen i begreppet neoliberal planering. Han 
menar att om neoliberalism enbart ses som en kraft som motverkar all form 
av offentlig styrning och framhåller den fria marknaden i dess ställe är 
neoliberal planering en omöjlighet. Guy Baeten menar dock att om 
neoliberalism inte enbart ses som just denna strävan mot en fri marknad, 
utan ”also as a philosophy expressed in attitudes towards society, the 
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individual, employment and, indeed, the city” (Baeten 2011, s. 24), öppnas 
andra möjligheter. Han menar att något centralt i sammanhanget är att 
staden enligt ett neoliberalistiskt synsätt ses som en produkt för investerare 
på en marknad, och att städer konkurrerar om investeringar, innovationer 
och om den kreativa klassen. För att möta det synsättet krävs en 
strukturerande offentlig planering. Ur det perspektivet ser Baeten alltså inte 
nödvändigtvis neoliberal planering som en motsägelse. Innan ytterligare 
perspektiv från Baeten presenteras vänder vi åter till neoliberalismen och 
dess framväxt. 
 
Både Allmendinger (2009) och Strömgren (2007) utgår från Friedrich 
Hayek, nobelpristagare i ekonomi 1974, i sina framställningar om 
neoliberalismen. Strömgren (2007) menar att Hayek företräder 
neoliberalismen i dess mest renodlade form. Han skriver bland annat att 
”förutom effektivitetsargumentet hävdar Hayek att ett offentligt 
planläggande av markanvändningen är moraliskt oförsvarbar”, och senare, 
”applicerat på bebyggelseplanering innebär detta att utbyggandet av 
samhället skall styras av marknadskrafter och inte av staten och 
professionella planerare” (Strömgren 2009, s. 55). Allmendinger (2009) 
ägnar dock mer utrymme åt Hayek och ger en bild som inte är fullt så 
hårddragen som Strömgrens. Han pekar först och främst på Hayeks 
perspektiv som handlar om personlig och politisk frihet, detta mot bakgrund 
av de fascistiska och i övrigt antidemokratiska strömningarna i Europa 
under första halvan av 1900-talet. Allmendinger (2009) uppmärksammar, 
precis som Strömgren (2007), Hayeks planeringsmotstånd. Allmendinger 
ger dock en mer nyanserad bild när han beskriver hur det främst var central 
nationell planering som Hayek motsatte sig. Han driver ståndpunkten att 
Hayek var för planering på lokal nivå där den syftade till att lösa 
”neighbourhood effects”. Dessa kan beskrivas som negativa effekter som 
uppstår genom att mark skiljer sig från de flesta andra produkter, bland 
annat genom fastigheters platsbundenhet. 
 
Allmendinger (2009) beskriver framväxten av neoliberalismen som en 
reaktion mot att den personliga friheten upplevdes som för begränsad. Av 
detta var det inte längre självklart att det offentliga, som beskyddare av 
allmänintresset, var det enda alternativet. Till denna utveckling kopplar 
Allmendinger de valframgångar som det konservativa partiet och Thatcher 
hade i Storbritannien under sent 70-tal och de republikanska framgångarna 
med Reagan i USA under tidigt 80-tal. Allmendinger lyfter fram ett citat av 
Reagan från 1981 som kan ses som talande för tiden ”Government is not the 
solution to our problems. Government is our problem” (Allmendinger 2009, 
s. 115). Vidare uttrycker Allmendinger att neoliberal planering var något 
som uppstod vid en tid med ekonomisk kris och då statens roll började 
ifrågasättas. Han menar dock att de krav på radikala förändringar som då 
restes mer och mer har försvunnit och det förefaller som att han ser 
neoliberal planering som överspelad. 
 
Att den neoliberala planeringen skulle vara överspelad är dock inte något 
som alla håller med om, tvärt om. Boken Cantradictions of Neoliberal 
Planning (Tasan-Kok & Baeten 2011) innehåller fristående artiklar där ett 
antal perspektiv lyfts fram på hur neoliberal planering kommer till uttryck i 
olika världsdelar i vår samtid. Baetens (2011) bidrag, Normalising 
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Neoliberal Planning; The Case of Malmö, Sweden, ger en bild av vad 
neoliberal planering kan anses vara ur ett svenskt perspektiv. Han lyfter 
fram de två stora stadsbyggnadsprojekten, eller UDP´s (Urban Development 
Projects), som Malmö har profilerat sig genom, nämligen Västra hamnen 
och Hyllie. Baeten (2011) beskriver hur dessa projekt är led i en ambition 
att lyfta fram staden som en attraktiv plats för investeringar och som boplats 
för de välbeställda invånare som i artikeln benämns som den kreativa 
klassen. Planeringen av Västra hamnen-projektet genomfördes, enligt 
författaren, med vissa nya inslag. Det nya området riktade sig med sitt läge, 
sina exklusiva bostäder, den designade närmiljön och sin image till en rik 
och livsstilsmedveten befolkningsgrupp. Utöver detta genomfördes 
arkitekttävlingar med kända arkitekter som blev styrande för utformningen, 
projektet marknadsfördes på mässor och via ”glossy brochures” som Baeten 
(2011) uttrycker det. Detta var enligt Baeten något nytt och experimentellt. 
Både i hur projektet bedrevs men också på det sätt som det riktade sig mot 
en tilltänkt målgrupp som sågs som ”önskvärd” snarare än mot grupper som 
har det svårare på bostadsmarknaden och för de grupper där bostadsbristen 
är mer akut. Författaren beskriver att det därför formerades ett visst 
motstånd mot projektet och en debatt uppstod. När sedan ett nytt 
stadsbyggnadsprojekt, Hyllie, kom på tal några år senare användes i stor 
utsträckning samma tillvägagångssätt som vid Västra hamnen, men nu var 
det inte uppseendeväckande längre. Baeten menar att debatten varit i stort 
sett obefintlig. Metoderna hade normaliserats. Men vad mer exakt var det 
som hade normaliserats? Baeten (2011) beskriver att det fanns ett nära 
samarbete mellan offentliga och privata aktörer, på samma sätt som under 
miljonprogrammet. Men skillnaden i Hyllie-projektet var att de privata 
aktörernas inflytande stärkts och den offentliga planeringen tappat, detta 
beskrivs av Baeten som att…  
 

...the difference is that private developers have now taken 
over the functions that traditionally belonged to the public 
camp: overall planning design, overall aims and 
population targets, and time schedules. The role of the city 
and its planning and real estate departments is now to 
facilitating the ‘forces’ of the free market to fully flourish 
– what is ‘good’ for the market is considered ‘good’ for 
the city. 
 
(Baeten 2011, s. 39) 
 

Ibland kan det vara svårt att förstå helt och hållet hur Baeten definierar 
neoliberal planering, betydelsen kan ibland verka skifta mellan olika avsnitt 
i artikeln. Kanske kan det hänga samman med Baetens (2011) breda 
angreppssätt, att neoliberal planering är synlig genom attityder. Kopplat till 
projekten i Västa hamnen och Hyllie lyfter han upp stadsbyggnadsprojekt i 
Lund (Brunnshög) och i Köpenhamn (Örestad). Dessa projekt pekar han ut 
som neoliberala platser som genom ny infrastruktur kopplas samman till ett 
nätverk som, tillsammans med stadskärnorna i Köpenhamn och Malmö, kan 
fungera frikopplat från de områden som präglas av sociala problem. Baeten 
(2011) menar att detta nätverk har introducerat en ny regional skala som han 
kallar för Örescale. Dessa projekt lyfts också upp som tydliga exempel där 
en påkostad arkitektur som skall tilltala en viss målgrupp. Baeten (2011, s. 
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40) beskriver de neoliberala platserna i Örescale som att de ”feeding off the 
city for land and labour, but not part of the city. 
 
Hur har då den typ av planering som tillämpats i Västra hamnen och Hyllie, 
och som Baeten (2011) beskriver, vuxit fram? Det finns givetvis en lång rad 
faktorer som påverkat detta, att fånga utvecklingen fullständigt är närmast 
omöjligt. Men utvecklingen i svensk planering under 80-, 90- och tidigt 
2000-tal är inte outforskad. Det skifte som skedde i svensk bostadspolitik 
under 1990-talet är ett exempel på ett tillfälle då förutsättningarna för 
offentlig fysisk planering förändrades radikalt (Blücher 2006). Gösta 
Blücher beskriver hur de statliga subventionerna till förmån för 
bostadsbyggande avskaffades 1992. Utvecklingen beskrivs med orden: 
 

Det har uttryckts som att det fanns en skyddande glaskupa 
över bostadssektorn. Den lyftes nu undan och 
bostadssektorn öppnades för allmänekonomisk påverkan. 
Nya bostäder skulle finansieras på marknadsmässiga 
villkor. 
 
(Blücher 2006, s. 148) 

 
Innebär då detta att makten över planeringen förflyttas från de 
förtroendevalda till marknaden, och från det nedre högra hörnet till det övre 
vänstra i Strömgrens schema (figur 2). Enligt Strömgren (2007) är det inte 
så, detta eftersom den representativa demokratin fortsatt är grundbulten i 
svensk planering. Hur kan då denna förändring med mer marknadsmässiga 
villkor i bostadsbyggandet, och även andra typer av byggprojekt beskrivas? 
Den frågan har angripits av Hans Lind (2002) i artikeln Market-Oriented 
Land-Use Planning: A Conceptual Analysis. Lind identifierar en förändring 
i fysisk planering och att denna av många beskrivs som marknadsorienterad. 
Han intar dock ståndpunkten att man bör vara försiktig med att ta en viss 
utveckling för given och att se den som generell. Även om många länder 
upplever en ökad marknadsorientering kan utfallet variera beroende på 
planeringstradition och regelverk. 
 

The analysis above shows that it is not meaningful to 
discuss the consequences of a more market oriented 
planning unless one first clarifies what type of market 
oriented planning one is thinking about. 
 
(Lind 2002, s. 12) 
 

För att kunna kategorisera vilken typ av marknadsorienterad planering som 
är aktuell i en viss situation presenterar Lind (2002) ett analysverktyg som 
bygger på tre beståndsdelar, visions, legal rights och financial resources (se 
tabell 2). Analysverktyget utgår ifrån en idealkonstruktion där det offentliga 
har starkt inflytande i alla tre beståndsdelar. Blücher (2006) har använt 
verktyget som en utgångspunkt för en diskussion om det svenska 
planmonopolet, men utan att direkt tillämpa det. Blücher (2006) använder 
dock svenska benämningar på de tre beståndsdelarna, i föreliggande uppsats 
och i tabellen nedan används denna översättning. Dock används Linds 
(2002) engelskspråkiga benämningar i tabellens översta rad. 
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Tabell 2. Typer av marknadsorienterad planering och de offentliga 
aktörernas roll 
 

 Idealkonstruktionen 1. 
New 
Nordic 
Style 

2. 
Thatcher 
Style 

3. 
American 
Style 

4. 
Coasian 
Style 

5. 
Globalization 
Style 

Framtidsbilder Stark Stark Svag Svag Svag I samarbete 
med lokala 
aktörer 

Legala 
rättigheter 

Stark Stark Svag Stark Stark, 
men i 
få 
frågor 

Stark, men i 
få frågor 

Finansiella 
resurser 

Stark Svag Irrelevant Svag Svag Relativt 
stark, men 
mest 
gällande 
infrastruktur 

 
Efter Lind (2002, s. 11) 
 
 
 

 
Drivkrafter och framväxt. Blücher (2006) beskriver att markens roll som 
handelsvara förändrades under 1800-talet, detta samtidigt med en förbättrad 
ekonomi och ett ökat välstånd. Trots det i vissa delar ökade välståndet fanns 
en utbredd bostadsbrist och därmed uppkom spekulation på 
bostadsmarknaden. Blücher (2006) pekar särskilt ut att det fanns en 
ambition att komma bort från dåliga bostäder och stadsbränder. För att klara 
detta föreskrev byggnadsstadgan från 1874 att städer skulle ta fram 
stadsplaner för att reglera bebyggelsen i önskvärd riktning. Dock saknades 
möjlighet att reglera bebyggelsen utanför stadsplanelagt område. Blücher 
(2006) och även Strömgren (2007) är dock tydliga med att denna 
byggnadsstadga inte hade civilrättslig status, därmed hade fastighetsägare 
möjlighet att trots allt bygga i strid mot gällande stadsplan. En möjlig 
förklaring till denna motsättning mellan stadsplan och fastighetsägare som 
lyfts fram av Blücher, är de vid den tiden starka konservativa krafterna inom 
politiken som motsatte sig inskränkningar i äganderätten. Problemet med 
svårigheterna att genomföra stadsplaner beskrivs som den centrala faktorn i 
införandet av det kommunala planmonopolet som blev verklighet i och med 
stadsplanelagen 1907 (Blücher 2006 och Strömgren 2007). Blücher skriver 
att det kommunala planmonopolet innebar att stadsplaner bara kan antas av 
staden och sedan fastställas av kungen. Vad gäller genomförandet gavs 
stadsplanen större tyngd i och med den nya lagen och nybyggnad i strid mot 
plan kunde undvikas. Blücher (2006) uttrycker att trots detta kommunala 
monopol saknade inte andra aktörer möjlighet att påverka utformningen. 
Strömgren (2007) beskriver det kommunala planmonopolet som att det visar 
på en vilja bort från det spontana och mot en ökad tro på att samhället kan 
styras, mot den planerade och rationella tillvaron. 
 
Vid nästa reform, införandet av en ny stadsplanelag, 1931, öppnades en 
lucka i det kommunala planmonopolet. Blücher (2006) beskriver hur staten 
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fick möjlighet att tvinga fram en detaljplan mot kommunens vilja, en 
möjlighet som dock aldrig utnyttjats, eller i vart fall mycket sällan. 
Författaren redogör också för en annan nyhet från 1931, de utökade 
regleringsmöjligheterna i stadsplaner i och med att reglering av ändamålet 
för markanvändningen möjliggjordes. Något som var i linje med den tidens 
tankar om funktionsseparering. Vad gäller kommunens roll kan det sägas att 
den å ena sidan försvagades genom luckan i planmonopolet, men samtidigt 
att kommunens makt förstärktes genom de mer långtgående 
regleringsverktygen. Med nästa förändring, införandet av byggnadslagen 
1947, kopplas kommunens planmonopol ihop med rätten att avgöra ”var, 
när och hur” tätbebyggelse skall tillåtas (Blücher 2006). Författaren 
beskriver att tidigare lagstiftning hade svårt att få grepp om den oreglerade 
bebyggelsen, men i och med 1947 års byggnadslag krävdes stadsplan för att 
få bygglov för tätbebyggelse. Det kan sägas vara en föregångare till dagens 
formulering av detaljplanekravet, dvs. vid vilka situationer som detaljplan 
krävs. Även vid denna reform infördes ökade regleringsmöjligheter. 
 
För att inte gå in ytterligare i detaljer om fler lagreformer kan följande citat 
vara tydliggörande när det gäller den offentliga planeringens makt. 
 

”…i mitten av 1970-talet – når den kommunala makten 
över marken sin höjdpunkt. Planmonopolet omfattar all 
bebyggelse och medlen för att kunna överta marken med 
äganderätt är starkt utbyggda. Det sker samtidigt som de 
bostadspolitiska motiven för denna starka ställning för den 
kommunala planeringen i stora stycken fallit bort.” 
 
(Blücher 2006, s. 146) 

 
Nedmontering. Visserligen står det kommunala planmonopolet fast i 
gällande plan- och bygglag, men sett till höjdpunkten på 70-talet har ändå 
planmonopolet försvagats. Dels har fastighetsägares ställning stärkts genom 
rätten till pågående markanvändning, dels har rätten till ersättning och till 
samråd om planförslag förändrats till fördel för den enskilde samt att det 
veto som kommunen haft vid tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken har 
avskaffats för vissa fall (Blücher 2006).  
 
Blücher (2006) lyfter fram exempel på att det kommunala planmonopolet 
har ifrågasatts till den grad att det föreslagits att det skall avskaffas. Det 
resonemanget grundar sig i att kommunens roll som markägare kommer i 
konflikt med de ursprungliga motiven för planmonopolet. Om motiven för 
planmonopolet syftade till att bygga billiga bostäder och undvika 
ockerhyror så kan kommunens roll idag snarare ses som en fastighetsägare 
som vill få ut hög avkastning av sin mark. De argument för ett avskaffande 
som Blücher (2006) lyfter fram från de som föreslagit ett avskaffande är att 
utbudet på mark skulle öka och priserna skulle falla. Blücher (2006) ställer 
en avslutande fråga som återknyter till detta examensarbete på ett tydligt 
sätt. ”Bidrar kommunernas agerande som markägare till att misskreditera 
planmonopolet”? Utan försöka formulera ett svar här kan frågan ändå vara 
värd att ha i åtanke. 
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Hittills i forskningsöversikten, men också i inledningskapitlet, har 
marknaden och den offentliga planeringen pekats ut som två centrala aktörer 
i stadsbyggandet. Dock behövs en bredare syn på aktörsbegreppet och vilka 
olika aktörer som tidigare har lyfts fram i forskningen. Den enklaste och 
även mest grundläggande innebörden av ordet aktör är, som också framgår 
av ordet, någon som i ett sammanhang agerar, någon som är aktiv. Men 
frågan om vem som är en aktör i ett visst sammanhang har inte alltid ett 
självklart svar. Just aktörsbegreppet är något som Göran Cars (1992) 
behandlar i avhandlingen Förhandlingar mellan privata och offentliga 
aktörer i samhällsbyggandet. Cars menar att det beror på sammanhanget hur 
en aktör definieras, och även på syftet med definitionen. Han beskriver att 
en sakägare eller någon med ett direkt intresse i planeringsfrågan kan ses 
som en aktör. Men han skriver också att bredare definitioner är möjliga. 
Enligt Cars (1992) kan det finnas risker med att ha ett statiskt 
förhållningssätt till aktörer. Han använder begreppet aktörskollektiv och 
beskriver att rollerna inom en grupp aktörer kan förändras under en process. 
Han exemplifierar det med att koalitioner mellan aktörer kan skapas eller 
upphöra under tidens gång. 
 
Med bakgrund av detta väljer Cars (1992) att lyfta fram två olika 
angreppssätt i sin framställning. Först presenterar han en modell som 
beskriver olika former för beslutsfattande, den är dock generell och inte 
specifikt relaterad till samhällsplanering. I modellen identifieras fyra 
centrala aktörskollektiv, dessa är företag, politik, offentlig förvaltning och 
medborgare. Mellan dessa aktörskollektiv illustrerar Cars (1992) två olika 
beslutsvägar, den formella ordningen via lagar och regler och den 
informella ordningen med personkontakter och förhandlingar (figur 3). Cars 
(1992) uttrycker det som att det reella beslutsfattandet till stor del sker enligt 
den informella ordningen för att sedan processas enligt den formella. 
 
 
Figur 3. Former för beslutsfattande 
 

 
 
Efter Cars (1992, s. 13)  
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När Cars (1992) sedan skall hitta en modell att tillämpa i sin undersökning 
använder han ett annat sätt, en modell som är mer anpassad för 
samhällsplaneringsfrågor. Enligt modellen börjar han med att identifiera ett 
antal roller där aktörer sedan kan placeras in. Han menar att samma aktör 
ibland kan byta roll eller spela flera roller samtidigt, men de ingående 
rollerna är fasta. De roller som Cars använder sig av, och som han menar är 
centrala inom stadsbyggandet är initiativtagaren, de regelansvariga och de 
berörda. Cars (1992) menar att både privata och offentliga aktörer kan inta 
den första rollen, till den andra hör främst politiker och tjänstemän på lokal, 
regional och nationell nivå och till den tredje rollen räknar han alla de som 
kan komma att påverkas av den planerade åtgärden, enskilda såväl som 
organisationer och företag.  
 
 
Figur 4. Aktörsroller i samhällsplaneringen 
 

 
 
Efter Cars (1992, s. 39) 
 
 
 

 
Det är inte bara Cars sätt att behandla aktörer i samhällsplaneringen som är 
intressant. Titeln på Cars avhandling (1992), Förhandlingar mellan privata 
och offentliga aktörer i samhällsbyggandet, tangerar på många sätt temat i 
denna uppsats. Utgångspunkten för Cars ligger i att stadsplaneringen inte 
handlar om offentlig planering eller marknad, utan snarare offentlig 
planering och marknad. Med denna hållning ställer han sig därmed mitt i 
den av Klosterman (1985) beskrivna the great debate. 
 
Cars (1992) beskriver att förhandlingar mellan aktörer i stadsplaneringen 
inte är något nytt. Han menar att mycket skedde på marknadens villkor fram 
till att det offentligas makt började stärkas i och med reformer som 
stadsplanelagen 1907 och 1931. Att det kommunala planmonopolet sedan 
stärktes 1947 ser Cars som punkten då en förskjutning i förhållandet mellan 
privata och offentliga aktörer äger rum. Den utökade kommunala makten 
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innebar även, enligt Cars, att kommunens organisation till vissa delar 
förändrades. ”För att undvika publicitet som kunde vara till skada för 
Stockholms stad vid markförhandlingar bildades det kommunala bolaget 
AB Strada.” (Cars 1992, s. 21). Att denna strategi med att bilda bolag lyfts 
upp av Cars är intressant i relation till undersökningen i detta 
examensarbete, men mer om det i kommande kapitel. 
 
Att omvandling eller omfattande förnyelse av områden kan vara 
problematiskt berörs också av Cars. Centralt belägna områden med en 
splittrad användning och ägostruktur kallar han för svårförnyade områden. I 
den typen av områden pekas offentlig och privat samordning ut som en 
strategi för att underlätta omvandling. Även det är något som blir intressant 
i förhållande till denna undersökning. 
 
I avhandlingen undersöker Cars (1992) fem olika projekt där förhandling 
har haft en roll i processen. Alla dessa projekt har varit lokaliserade i 
antingen Stockholms- eller Göteborgsregionen. En reflektion här kan vara 
att förhållanden i storstäder kan se annorlunda ut än på orter där markvärdet 
inte är lika högt, och att möjligheten till förhandling därmed också ser olika 
ut. 
 
 
 

 
Iakttagelserna, problemformuleringen och frågeställningarna i kapitel 1, 
samt forskningsöversikten ovan, har behandlat problemet ur ett uttalat 
planeringsperspektiv. Men om man ser bortom detta och lyfter problemet 
till en mer generell nivå kan problematiken relateras till en av 
grunddiskussionerna inom sociologin, nämligen aktör/struktur-problemet. 
Detta problem formulerades av Talcott Parsons och bygger på frågan om det 
är aktören eller strukturen som ”är den initiala rörelsen i samhället” 
(Aakvaag 2011, s. 30). Aakvaag (2011) sammanfattar aktör/struktur-
debatten med att det finns tre olika riktningar, dels metodologisk 
kollektivism där det hävdas att sociala strukturer styr aktörernas handlande, 
och dels metodologisk individualism där huvudidén är den omvända, att 
aktörer handlar fritt och strukturer därigenom alltid uppstår till följd av 
aktörernas handlande. Den tredje riktningen är ett mellanting där aktörer och 
strukturer ses som beroende av varandra och där snarare förhållandet mellan 
motpolerna är det intressanta, ett sökande efter en syntes (Aakvaag 2011). 
 
Forskningen inom sociologi som helhet kan även den, enligt Moe (1995), 
delas in i tre olika fack, ontologiska frågor, epistemologiska frågor samt 
normativa frågor. Till de ontologiska frågorna räknar Moe (1995, s. 11) just 
aktör/struktur-problemet, det uttrycker han i meningen ”…- hur ska vi 
uppfatta människan som en fri och tänkande varelse, samtidigt som hon 
lever sitt liv i en kollektiv struktur?”. I och med att aktör/struktur-problemet 
är så pass centralt inom sociologin återkommer frågan hos en mängd 
forskare. Några som tydligt förknippas med problematiken är Anthony 
Giddens och Pierre Bourdieu. 
 



- 18 - 

Att göra ytterligare fördjupningar av Giddens och Bourdieu kan vara 
problematiskt för en ”icke sociolog”. Viktiga grunder inom sociologin, som 
jag som fysisk planerare saknar, krävs för att en rättvis beskrivning av 
denna forskningstradition skall vara möjlig. Därmed riskerar också 
kopplingen till denna studies problem att bli haltande. Till följd av detta har 
jag valt att kort beskriva av några begrepp som Bourdieu använder, Giddens 
utelämnas dock till följd av den begreppsmässigt komplicerade 
framställningen inom litteraturen, exempelvis i Moe (1995) och Aakvaag 
(2011). 
 
Några centrala begrepp hos Bourdieu är fält, kapital och habitus. Aakvaag 
(2011, s. 168) ger några exempel på fält, det kan exempelvis vara ”det 
ekonomiska fältet, det politiska fältet, det vetenskapliga fältet, det 
konstnärliga fältet och det religiösa fältet”. Enligt Bourdieu (1991) bygger 
fältet på en kamp om makten. Aakvaag beskriver att det inom ett fält 
förekommer olika positioner som aktörer kan ha, och dessa är hierarkiskt 
ordnade. Det som ger makten att verka och ha inflytande inom ett fält, och 
också avgör positionen inom hierarkin, är aktörens kapital (Aakvaag 2011). 
Vidare beskriver Aakvaag att typen av kapital är beroende av fältet, dvs. 
varje fält har ett fältspecifikt kapital. Vetenskapligt kapital ger sålunda 
inflytande inom vetenskapen, men inte nödvändigtvis inom exempelvis det 
religiösa fältet. Denna struktur med hierarkier inom ett fält är dock inte 
tillräckligt för att förklara aktörers handlingar. Även aktören själv behöver 
tas med, dvs. aktör/struktur-perspektivet. Det är här Bourdieu (1991) inför 
begreppet habitus, vilket bland annat kan beskrivas som de egenskaper och 
kunskaper hos individer som gör att reglerna inom fältet följs. Betydelsen av 
habitus är dock större än så, men det beskrivs inte djupare här. Bourdieu 
(1991) verkar mena att ett habitus exempelvis kan utgöras av ett yrke. 
Översatt till planeringen så skulle det då vara möjligt att hävda att den 
tradition och kunskap som förmedlas under en planeringsutbildning och 
genom erfarenhet blir en del av det habitus som ger tillträde till det 
planeringsfält där planeringsbeslut fattas. Det går även att, med samma 
begreppsvärld, tänka sig att en marknadsaktör har ett visst kapital som ger 
tillträde till, och inflytande inom, planeringsfältet. 
 
Till Bourdieus övergripande, och något abstrakta, teori kan andra perspektiv 
i denna forskningsöversikt relateras. Strömgren (2007), Klosterman (1985), 
Cars (1992), Lind (2002), Blücher (2006) och även Baeten (2011) skriver 
samtliga om aktörer och om de uttryck deras olika agerande kan ta. Men de 
skriver samtidigt också om strukturen, de betonar alla, men i olika grad, 
strukturella ramar som exempelvis lagstiftning, planeringsprocess, 
kommunalekonomi samt större internationella strömningar som 
globalisering och regional konkurrens. De begrepp och modeller som nu har 
presenterats kring aktörer och beslutsprocessen (Cars och Strömgren), 
marknadsorienterad planering (Lind och Baeten) samt den mer övergripande 
aktör och strukturdiskussionen (Bourdieu) utgör den empiriska 
undersökningens analytiska ram, alltså de ”glasögon” med vilka resultaten 
analyseras. Denna analytiska ram är på många sätt vid. Syftet med det är att 
belysa olika infallsvinklar och perspektiv snarare än fokusera på en enda 
teori.  
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I detta kapitel kommer de metodval som varit styrande för undersökningen 
att redovisas och motiveras. Inledningsvis kommer ett resonemang föras 
kring frågeställningarnas komplexitet och hur de kan besvaras. Utifrån detta 
presenteras sedan valet av forskningsstrategi och studiens avgränsning 
pekas ut. Sedan följer en mer renodlad metoddiskussion och metodval. 
 
 
 

 
Vid metodval kan frågan ställas om vilka svar som är möjliga att nå med en 
viss forskningsmetod, och att frågeställningarna sedan anpassas efter den 
valda metoden. Eller så ställs frågan om vilken forskningsmetod som kan ge 
det som efterfrågas, alltså en anpassning av metod efter frågeställningarna 
(Bell 2000). Ett växelspel mellan dessa olika sätt är svårt att helt komma 
ifrån. Detta metodkapitel bygger dock på ambitionen att frågeställningarna 
skall styra metodvalet och inte tvärt om. Det är en förutsättning för 
undersökningen att frågeställningarna kan besvaras. För att nå fram till det 
behövs en diskussion kring hur det skall ske. 
 
Vi börjar med att adressera fråga ett. Att kommunen använder sin formella 
makt i planprocessen till att ta fram och anta detaljplaner är inget nytt, utan 
det är just en av kommunens roller i PLB:s mening. Sammankopplat med 
detta finns också möjligheten för en kommun att inte ta fram en detaljplan, 
även det är ett uttryck för den formella makten över den tillåtna 
markanvändningen. För att komma fram till dessa grundläggande 
antaganden behövs ingen undersökning, utan det förhållandet finns väl 
beskrivet. Det som dock är intressant är just hur, alltså på vilket sätt, 
kommuner använder denna makt. För att komma åt detta behöver en 
kommuns synsätt på något sätt undersökas empiriskt. För att ge fler sidor av 
fenomenet är även andra aktörers föreställningar av intresse. Att ge ett 
absolut svar på frågan är svårt eftersom olika bilder av verkligheten kan 
finnas hos olika aktörer. Men genom att återge olika uppfattningar i frågan 
kan ett möjligt svar byggas upp och som sedan går att diskutera. Det 
framgår av frågeställningen att en eller flera planprocesser behöver studeras. 
 
För att angripa fråga två, som handlar om de olika aktörernas agerande, 
behöver, på liknande sätt som för fråga ett, de olika aktörernas syn på sitt 
egna och andras agerande i en planprocess undersökas. Den centrala 
aktören, byggherren, kan vara möjlig att avgränsa och undersöka. 
Medborgare och kommunen kan dock vara svårare att hantera som aktörer. 
Detta eftersom att gruppen medborgare är svåravgränsad och en kommun är 
fragmenterad med politiker, tjänstemän och bolag. Visserligen är 
verksamheten på en kommuns planeringskontor politiskt styrd, men det kan 
ändå vara problematiskt att se en kommun som en samlad aktör. 
Undersökningens omfattning behöver anpassas efter den tid som finns till 
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förfogande, därför kan en viss förenkling ändå krävas. För att besvara denna 
frågeställning kan dock mer material än aktörernas egna syn vara av vikt. 
 
För att besvara fråga tre blir det viktigt att bredda undersökningsmaterialet 
då frågan är mer komplex och en mängd olika föreställningar kan förväntas. 
Frågans formulering kräver exempelvis att de aktuella planhandlingarna blir 
en del av materialet. Att studera en detaljplans förändring från 
programskede till laga kraftvunnen plan bör kunna ge en bild av om, och i 
så fall hur, förhandlingar kommer till uttryck i en detaljplan. 
 
Kopplat till alla tre frågeställningar kan en undersökning av vad lokala 
medier gett för bild av en process vara ett sätt att få en förståelse av 
planprocessen. En sådan undersökning kan också ge ledtrådar till relationen 
mellan det offentliga och marknadskrafterna. Detta förutsätter ett fall av det 
slaget att det fått uppmärksamhet i pressen. 
 
Innan vi går vidare till de olika valen för denna undersökning kan ytterligare 
ett kort resonemang vara på sin plats. Det handlar om den osäkerhet som 
varje forskningsprojekt har i relation till verkligheten. Vetenskapligt arbete 
är, oavsett vilka metoder som väljs, förknippat med denna osäkerhet. Vad 
som kan sägas om verkligheten utifrån det aktuella forskningsmaterialet 
samt vilken inverkan författaren har på materialet blir centrala frågor i en 
sådan diskussion. En kvantitativ undersökning i laboratoriemiljö där 
parametrar mäts i detalj kan visserligen vara detaljerad och noggrann, men 
den behöver inte nödvändigtvis vara mer vetenskaplig än exempelvis en 
kvalitativ studie eller vid aktionsforskning. Till följd av detta är det viktigt 
att tillvägagångssättet tydligt beskrivs.  
 
 
 

 
För att kunna besvara och belysa frågeställningarna på ett fullständigt sätt 
skulle en mer omfattande undersökning krävas än vad som rymts inom den 
tidsmässiga ramen för detta examensarbete. Avgörande för undersökningen 
har därför varit de val som motiveras i detta metodkapitel. I de följande 
avsnitten kommer avgränsningen av undersökningen och valet av metodiskt 
angreppssätt behandlas. 
 
Undersökningen har bedrivits som en enfallsstudie. Detta framstår som 
lämpligt av flera skäl. Först och främst har tiden som stått till förfogande 
begränsat möjligheten att göra en bred insamling av data från många olika 
källor. Vid betraktande av de kännetecken som Denscombe (2000) lyfter 
fram verkar även dessa tala för att en fallstudie lämpar sig för att fånga in 
den typen av frågor som detta examensarbete handlar om. Denscombe 
menar att en fallstudie är lämplig då en eller få undersökningsenheter 
studeras, när det är en studie på djupet, när fokus ligger på relationer och 
processer, när undersökningen tar utgångspunkt i en naturlig miljö samt då 
flera olika typer av källor och metoder används. Bell (2000, s. 17) skriver 
bland annat att en ”lyckad fallstudie kommer att ge läsaren en 
tredimensionell bild och illustrera relationer, mikropolitiska frågeställningar 
och maktmönster i ett visst sammanhang eller i en viss relation”. Sett till 
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problemformuleringen och frågeställningarna, men också de övriga 
inledande avsnitten av denna uppsats, är det just frågor kring relationer och 
processer samt maktmönster som är centrala. Denna bakgrund motiverar 
ytterligare att undersökningen genomförts som en enfallsstudie av en aktuell 
planprocess. Något som är av avgörande betydelse vid en fallstudie är valet 
av fall, detta fördjupas i nästa avsnitt. Men innan det skall fallstudiens för- 
och nackdelar diskuteras. 
 
Det finns både fördelar och nackdelar förknippade med alla 
forskningsstrategier. Ett av problemen som tagits upp vad gäller fallstudier 
är generaliserbarheten (Bryman 2008, Denscombe 2000). Med 
generaliserbarhet menas att slutsatser om andra fall kan dras genom 
forskningsresultat baserat på ett enskilt fall. Om något fenomen kan 
beläggas i ett visst fall, med vilken styrka kan det då antas att samma 
fenomen finns även i andra fall? Graden av generaliserbarhet är beroende av 
likheterna mellan det undersökta fallet och andra fall (Denscombe (2000). I 
första hand är inte syftet med detta examensarbete att generalisera utan att 
ge en bild av det aktuella fallet utifrån frågeställningarna och 
problemformuleringen. Men genom att de val som ligger till grund för 
undersökningen förklaras och motiveras möjliggör det en generalisering, 
både utifrån en jämförelse med redan genomförda undersökningar, men 
också genom att andra liknande undersökningar kan genomföras. 
Planprocesser enligt PBL följer i regel samma mönster och de olika rollerna 
i form av initiativtagare, regelansvariga och berörda förekommer i de allra 
flesta planprocesser (se figur 4). Denna likhet kan också anses bidra till en 
viss grad av generaliserbarhet. Men för att kunna generalisera med större 
säkerhet skulle exempelvis en flerfallsstudie kunnat vara en bättre 
utgångspunkt. 
 
Något som metodlitteraturen förefaller vara enig om är att en fallstudie inte 
ses som en metod, utan just som en forskningsstrategi (Denscombe 2000, 
Bell 2000, Bjereld m.fl. 2009, Yin 2007). Det som framgår är att 
fallstudiestrategin i sig är ett slags paraply som ger möjligheten att använda 
olika typer av metoder för olika delar i undersökningen. Detta är dock inget 
krav utan det räcker att bara en metod används. Med detta sagt kvarstår 
alltså frågan om vilken eller vilka metoder som använts för att nå fram till 
svaren på frågeställningarna. Men innan valet av metod är det lämpligt att 
valet av fall för fallstudien redovisas och motiveras. 
 
 
 

 
Både Bryman (2008) och Denscombe (2000) beskriver på ett tydligt sätt 
några förhållningsregler vid val av fall i en fallstudie. Dessa innebär att det 
viktiga är fallets relevans i förhållande till uppsatsens syfte, men också att 
valet av fall och grunderna för valet tydligt motiveras och förklaras. Valet 
bör, enligt Denscombes framställning, motiveras antingen utifrån 
ändamålsenlighet, pragmatiskt förhållningssätt eller att inget verkligt val 
finns. 
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Det fall som varit föremål för den empiriska delen i detta examensarbete är 
utvecklingen av Norra Backa, vilket är namnet på ett omvandlingsområde i 
centrala Borlänge. Omvandlingen, som pågår i skrivande stund, innebär att 
ett industriområde byter skepnad till ett storskaligt handelsområde där bland 
andra IKEA skall etablera sig. Mer om själva fallet återges i nästa kapitel. 
 
Detta val har motiverats med utgångspunkt i, för att använda Denscombes 
(2000) termer, det ändamålsenliga och det pragmatiska. Den 
ändamålsenliga delen utgår ifrån att omvandlingen av Norra Backa sätter ett 
antal frågor på sin spets, frågor som tydligt kan kopplas till 
problemformuleringen. Exempelvis har någon form av relation mellan 
kommun och de privata exploateringsintressena förväntats. Den mer 
pragmatiska delen utgår både från vad Denscombe (2000) kallar för 
bekvämlighet och intressant i sig själv. Bekvämlighetsdelen bygger på att 
jag var sommarpraktikant på Borlänge kommuns planavdelning sommaren 
2010 och jag har därför haft viss kännedom om vilka personer som skulle 
kunna vara viktiga vägar för att få fram de olika aktörernas bilder av 
planprocessen. Dock kan det understrykas att jag inte på något sätt var 
involverad i just planeringen av Norra Backa. Att fallet är intressant i sig 
självt bygger dels på att projektet är under genomförande och alltså 
högaktuellt, och dels på det speciella att ett ytkrävande 
volymhandelsområde förläggs mitt inne i den centrala staden och inte 
perifert vilket annars är vanligt. Om detta sista argument spelar någon roll 
sett till frågeställningarna är inte självklart, men det bidrar till att fallet med 
Norra Backa är intressant i sig självt. 
 
 
 

 
Ofta delas metoder upp i kvantitativa och kvalitativa metoder. Förenklat kan 
kvantitativa metoder sägas handla om när fenomen uttrycks i siffror och där 
siffrorna besvarar frågor som ”hur många” och ”hur mycket”. Till 
kvalitativa metoder räknas de metoder som inte är kvantitativa (Bjereld m.fl. 
2009). En sådan uppdelning kan dock ibland överdramatiseras och de olika 
kategorierna ses då närmast som motsatser (Holme & Solvang 1997, s. 78). 
Det synsättet framställs dock som en överdrift och istället förs kvalitativa 
och kvantitativa metoders möjlighet att komplettera varandra fram (Bell 
2000, Bjereld m.fl. 2009, Holme & Solvang 1997). Till följd av detta är det 
inte meningsfullt att enbart peka ut antingen kvantitativa eller kvalitativa 
metoder när det gäller en undersökning, en djupare beskrivning krävs. 
 
Detta examensarbete rör frågor som kan vara svåra att nå med enbart ett 
kvantitativt förhållningssätt. Källmaterialet har till stor del utgått från de 
centrala aktörerna i den undersökta planeringsprocessen och vad de har 
återgett. Det har inneburit en närhet till källmaterialet som gjort ett 
kvalitativt angreppssätt mer lämpligt (Holme & Solvang 1997). Det faktum 
att undersökningen genomförts som en fallstudie och inte som en 
undersökning på bredden kan ses som ytterligare ett motiv till att 
betoningen varit på de kvalitativa inslagen (Bell 2000). De metoder som 
använts för att besvara frågeställningarna har varit semistrukturerad intervju 
och två tillämpningar av kvalitativ innehållsanalys dels av artiklar i lokal 
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media som berör projektet och dels av detaljplanehandlingarnas kartor. 
Resultaten har sedan jämförts och sammanförts genom en triangulering. 
 
Triangulering. Forskningsstrategin fallstudie tillåter att flera metoder 
används parallellt, vilket beskrivits ovan. Av Holme och Solvang (1997) 
beskrivs hur olika kombinationer av metoder kan lämpa sig i olika fall. Ett 
möjligt utfall är att de olika metoderna ger samma resultat, dvs. resultatens 
riktighet stärks. En annan möjlighet är att metoderna ger olika resultat och 
på så vis kan bilden av undersökningsobjektet nyanseras och förståelsen 
kanske ökar. Denna typ av kombinationer beskrivs även i annan 
metodlitteratur, och då under samlingsnamnen mixed methods eller 
triangulering (Bell 2000, Bjereld m.fl. 2009, Bryman 2008, Denscombe 
2000). Alan Bryman (2008, s. 624) redogör även för eventuella svagheter 
med det flermetodiska tillvägagångssättet. Han beskriver att vare sig det rör 
sig om en undersökning med en eller flera metoder är det inte metoderna i 
sig som är avgörande, utan hur väl dessa används. En slarvig 
flermetodsundersökning är inte per automatik ”bättre” än en som 
koncentrerar sig på användandet av en metod. Andra svagheter eller 
problem som Bryman (2008) tar upp vid kombination av metoder är risken 
att för mycket information samlas in och forskningsprojektet därmed blir 
svårgreppbart, tidsmässigt utdraget och ekonomiskt kostsamt. Risken med 
att forskarens kompetens inte räcker till samt eventuella svårigheter med att 
integrera olika resultat med varandra lyfts också fram som svagheter. 
Bryman (2008, s. 624) illustrerar med ett citat att resultatet av en 
undersökning med kombinerade metoder skall bli större än summan av dess 
delar. 
 
Benämningen triangulering kan dock ibland ses som missvisande, ordet 
används eftersom det finns en viss likhet med kunskapen att navigera med 
triangulering som är en exakt vetenskap (Bjereld m.fl. 2009). Det är viktigt 
att komma ihåg att triangulering i forskning inte innebär samma exakthet 
som förknippas med begreppets ursprungliga innebörd. Exakthet är över 
huvudtaget ett problem vid alla undersökningar. Detta metodkapitel syftar 
därför till att beskriva hur undersökningen har gått till i just detta fall. 
 
Semistrukturerad intervju. Intervjuer kan vara strukturerade med färdiga 
frågor och fasta svarsalternativ, men de kan också vara ostrukturerade där 
intervjuaren och informanten är väldigt fria inom ett övergripande tema 
(Denscombe 2000). Utöver detta finns också ett alternativ mitt emellan 
dessa, nämligen den semistrukturerade intervjun. I en sådan intervju bör ett 
antal frågor finnas förberedda, dock tillåts en frihet vad gäller ordningsföljd 
och i att olika frågor kan ges olika stort utrymme. Den stora poängen med 
semistrukturerade intervjuer, som lyfts fram av Denscombe (2000), är att 
informanten tillåts utveckla sina tankegångar i öppna svar inom några 
avgränsade teman. I denna undersökning har frågeställningarna utgjort 
grunden till de teman som behandlades under intervjun. Den 
semistrukturerade formen följdes där först några friare och mer allmänna 
frågor togs upp för att sedan bli mer styrda. De formuleringar som användes 
i intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. Intervjun spelades in och har 
transkriberats. 
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Vid intervjuer är valet av informanter viktigt på samma sätt som alla andra 
val i underökningen. Den ursprungliga tanken här var att intervjua 
representanter för olika aktörsgrupper, kommunen, exploatören och 
eventuella berörda. Detta visade sig dock vara svårt beroende på svårigheten 
att identifiera nyckelpersoner men också beroende på att exempelvis 
exploatörsföreträdare tackade nej till att medverka. Till följd av detta har 
endast en intervju genomförts, och då med en tjänsteman på Borlänge 
kommun. Den tjänsteman som intervjuats har en position som innebär stor 
kännedom om det aktuella projektet, både översiktligt och i detaljer. Att 
ytterligare beskriva tjänstemannens position skulle, med tanke på att den 
aktuella orten är given, minska den grad av anonymitet som trots allt kan 
upprätthållas. 
 
Att endast en intervju genomförts är en tydlig brist i materialet. Genom det 
flermetodiska angreppssättet, trianguleringen, har dock andra delar kunnat 
stötta resultatet och därmed har det undvikits att resultaten endast baseras på 
en unik källa. 
 
Kvalitativ innehållsanalys. Det kan påpekas att innehållsanalyser ofta 
förknippas med kvantitativ metod, att räkna ord eller företeelser samt att 
ställa upp kodningsscheman mm. Men beroende på hur innehållsanalysen 
konstrueras kan även kvalitativa inslag vara den huvudsakliga inriktningen. 
Bergström och Boréus (2000, s. 45) beskriver denna kvalitativa inriktning 
som en möjlighet att göra innehållsanalyser där inget ”räknas eller mäts”. 
Bergström och Boréus fördjupar sig dock inte i detta, deras beskrivning av 
mer kvalitativa metoder hamnar under andra beteckningar som exempelvis 
argumentationsanalys eller diskursanalys, vilket är egna metoder med 
tillhörande traditioner och förhållningsregler. Även Bryman (2008, s. 529) 
diskuterar detta och använder benämningen kvalitativ innehållsanalys som 
en av flera möjliga metoder vid en kvalitativ undersökning. Bryman 
presenterar ingen direkt mall för hur detta kan göras, dock lyfter han fram 
exempel på där ett sökande efter olika teman i texten fungerar som verktyg. 
 
Holme och Solvang (1997) återger ett angreppssätt som förefaller lämpligt i 
denna undersökning. Istället för innehållsanalys använder de vad de kallar 
för textanalys, den delas upp i helhetsanalys och delanalys. Dessa olika 
delar beskrivs som verktyg vid analys av intervjuer, men inget motsäger att 
de även kan användas på samma sätt för text med annat ursprung. Den 
senare metoden, delanalys, framstår som en variant av den kvantitativa 
innehållsanalysen, med kodning mm. Helhetsanalysen verkar istället likna 
det som Bryman (2008) kallar för kvalitativ innehållsanalys, Holme och 
Solvang ger dock några mer uttalade riktlinjer än Bryman. Holme och 
Solvang (1997) beskriver förfarandet i tre steg. Först formuleras ett 
övergripande tema eller problemområde (steg 1), sedan formuleras de 
frågeställningar som skall besvaras (steg 2). I denna undersökning har dessa 
delar utgjorts av inledningskapitlet och den problematik och de 
frågeställningar som redovisas där. Sammanfattningsvis har alltså 
frågeställningarna i denna uppsats använts som teman i en kvalitativ 
innehållsanalys. Det sista steget i en helhetsanalys (steg 3) är en 
systematiserad analys, den beskrivs som att de delar som är relevanta för 
problemformuleringen och frågeställningarna fokuseras medan andra delar 
kan utelämnas. 
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Enligt Holme och Solvang (1997) bygger den systematiserade analysen på 
att en läsning av materialet görs och frågeställningarna fungerar som teman. 
Då ett avsnitt i texten på något sätt relaterar till någon av frågeställningarna 
markeras detta. När det är gjort kan viktiga citat som belyser 
problemområdet, och som kommer med både typiska och originella uttryck, 
plockas ut som citat. Av Holme och Solvangs (1997) framställning 
förefaller det som att dessa citat är själva produkten av analysen och att de 
sedan kan presenteras som ett resultat. I denna undersökning öppnar sig 
möjligheter att diskutera det som framkommit vid intervjun relaterat till 
dessa citat från tidningsartiklarna, något som kan ses som en del i en 
triangulering. 
 
Vid en analys av tidningsartiklar kopplade till den aktuella planprocessen är 
urvalet inte helt självklart. Bryman (2008) tar upp exempel på hur vissa 
perioder eller vissa veckodagar mm kan vara lämpligt att förhålla sig till då 
ett urval görs. Detta är av störst vikt om materialet är mycket stort och 
behöver begränsas. I denna undersökning har den lokala tidningen, 
Borlänge Tidning, och deras webbaserade artikelarkiv använts som 
urvalsverktyg. De artiklar som utgjorde resultatet av en sökning på orden 
Norra Backa och IKEA togs med som ett första urval. Sökningen av artiklar 
berörde perioden mellan 2009-09-24, då IKEA:s etableringsintresse 
offentliggjordes, fram till 2012-04-05, då sökningen gjordes. Ur det första 
urvalet sorterades insändare, ledare samt kortare notiser som hänvisar till 
längre artiklar bort. Även de artiklar som uppenbart handlade om något 
annat utelämnades. Efter detta andra urval innehöll det slutliga materialet 
140 artiklar vilket alltså utgjorde det undersökta artikelmaterialet. 
 
Innehållsanalyser är förknippade med både styrkor och svagheter. Som 
exempel på styrkor kan nämnas att innehållsanalyser är flexibla eftersom de 
är tillämpbara i många olika slags undersökningar, samt att en undersökning 
är möjlig att göra om på samma sätt eftersom den analysmodell som 
används redovisas (Denscombe 2000). Även Bryman (2008) belyser att 
innehållsanalyser är flexibla men också att forskaren inte påverkar själva 
källmaterialet (Bryman 2008). Dock är innehållsanalysen dubbel när det 
gäller objektivitet. På ett sätt kan metoden sägas vara objektiv eftersom den 
redovisar analysverktyget och är öppen med vad som undersöks och hur 
detta gjorts (Bryman 2008). Men samtidigt är frågan om hur forskaren 
tolkar källmaterialet ständigt återkommande.  
 
När det gäller just tidningsartiklar uppkommer även vissa frågor av etisk 
karaktär. I nästan alla artiklar förekom det att personer namngavs efter att ha 
uttalat sig i någon fråga. Visserligen kan användandet av namn förstärka 
återgivningen av en process, men denna uppsats syftar inte till att 
uppmärksamma någon enskild person. Eftersom denna uppsats kommer 
publiceras digitalt och därmed kan komma att bli sökbar finns det skäl att 
vara restriktiv med att använda namn, även om själva materialet redan finns 
publicerat i Borlänge Tidning. Till följd av detta har citat ur 
tidningsartiklarna anonymiserats genom att personnamn ersätts med [namn]. 
 
Analys av detaljplanhandlingar. Vid en analys av planhandlingar krävs, 
likväl som vid analys av artiklar, ett systematiskt förhållningssätt. För en 
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analys av planhandlingarna, som kopplas till frågeställning 3, lämpar sig en 
analys av skillnaderna mellan program-, samråds-, utställnings- och laga 
krafthandlingar. Urvalet här har varit enklare än vad gäller för 
tidningsartiklarna. Materialet begränsades dock till att endast innehålla 
plankartorna och inte planbeskrivningarna. I och med detta har frågan om 
detaljplanen ändrade utformning under planprocessen eller om den såg 
identisk ut från initiering till antagande kunnat besvaras. Att bygga upp en 
metodik med kodningsscheman för hur denna jämförelse skall gå till har 
inte setts som nödvändigt eftersom det rör sig om ett så pass begränsat 
material. Att jämföra de olika planhandlingarna utifrån förändringsgrad kan 
sägas rymmas inom begreppet kvalitativ innehållsanalys. När det gäller 
planens förändring har det främst varit några centrala faktorer i 
detaljplanesynpunkt som jämförts, byggrätternas storlek, byggrätternas 
placering, planens trafiklösningar samt om någon ytterligare större 
förändring blivit synlig. 
 
 
 

 
I de föregående avsnitten där metoderna har valts och beskrivits har även 
tillämpningen integrerats. Även källmaterialet har presenterats i samband 
med metoden de hör till. Här ges dock en samlad bild av det empiriska 
materialet. 
 
• En intervju har genomförts med en tjänsteman på Borlänge kommun. 

Den genomfördes i mitten av april 2012.  
 
• Innehållsanalysen av tidningsartiklar publicerade i lokaltidningen 

Borlänge Tidning omfattar 140 artiklar. En sammanställning av dessa 
artiklar finns i bilaga 2. Principerna för urval och tidsmässig 
avgränsning har redan presenterats. 

 
• När det gäller analysen av detaljplanens förändring under planprocessen 

består materialet av detaljplaneprogrammet (text och karta) samt 
detaljplanekartorna från samråds- och utställningsskedena samt laga 
krafthandlingarnas detaljplanekarta. De undersökta planhandlingarna är 
rubricerade ”ändring och utvidgning av planprogram för Norra Backa” 
samt ”handelsområde i Norra Backa, delplan 2”. 

 
Källmaterialet är sammansatt av olika typer av källor och de kan behöva 
kommenteras utifrån vad materialet egentligen kan berätta om. Det utgör 
samtidigt en redovisning av de källkritiska utgångspunkterna.  
 
Planhandlingarnas kartor är det mest ”fixerade” materialet. Handlingarna 
berättar helt enkelt vad de innehöll i ett visst skede. Det handlar inte om en 
kommunikation från en avsändare på samma sätt som i en intervju eller ett 
nyhetsbrev, utan planhandlingarna är formella dokument som i det här fallet 
berättar om sitt innehåll i ett visst skede. 
 
När det gäller intervjun är det som framkommit ingen absolut och objektiv 
bild av processen, utan istället är det den aktuella tjänstemannens bild av 
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hur processen sett ut och om den offentliga planeringens roll. På samma sätt 
är de citat som valts ut ur artikelmaterialet en bild av hur processen återgetts 
i den aktuella tidningen, alltså inte en beskrivning av hur det verkligen gått 
till. Uttalanden från aktörer är filtrerade genom tidningen och därmed kan 
inte innehållet tas för personernas verkliga uppfattning. Dock har 
ambitionen i denna undersökning varit att utifrån dessa återgivningar hitta 
gemensamma drag och på så vis teckna en bild som berättar något om den 
övergripande problemformuleringen, relationen mellan offentliga och 
marknadsorienterade aktörer i planprocessen. 
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Borlänge är Dalarnas största tätort med sina drygt 40 000 invånare. Staden 
är ung, den började växa runt 1870 då järnvägen byggdes ut och industrier 
anlades vid Dalälven. Även om staden är ung har bygden runt Tunaslätten 
en lång historia av mänsklig närvaro, tidigare utgjordes dock centrumet av 
Stora Tuna ca 5 km söder om dagens Borlänge. 
 
 
Figur 5. Borlänges läge 
 

 
 
 
På Borlänge kommuns hemsida ges bilden av transformationen från en 
industristad till en stad där tjänstesektorn mer och mer tagit över (Borlänge 
kommun 2012). Där sägs bland annat att ortens näringsliv under lång tid 
präglats av de stora industrierna, trä/pappersindustri samt stålindustri. Under 
70-talet drabbades stålbranschen hårt och antalet sysselsatta inom industrin 
som helhet minskade. Vidare beskrivs att detta till viss del kompenserades 
av utlokaliseringar av statliga verk. En svängning från industri- till 
tjänstebetonat näringsliv är inget unikt för Borlänge, men framstår med stor 
tydlighet just på den aktuella orten. Utvecklingen har fortgått mot 
tjänstebetonat näringsliv i och med högskola och kunskapsföretag (Borlänge 
kommun 2012). 
 
Mot denna bakgrund kan även förändringen av Sveriges städer under 1900-
talet ses. En förändring som finns väl beskriven och bland annat betonas i 
Jan Åman och Ola Anderssons inledande artiklar i Färgfabrikens antologi 
Sthlm at Large (Åman 2004), men då ur ett stockholmsperspektiv. För en 
vidare bild av den svenska stadsutvecklingen bidrar Bengt O.H. Johanssons 
skrift Den stora stadsomvandlingen: erfarenheter från ett kulturmord 
(1997) med viktiga perspektiv. Författarens egen uppfattning återspeglas i 
titeln i och med ordet kulturmord, men trots den vinklingen ges bilder från 
1900-talets stadsomvandling på ett återberättande och relativt nyanserat sätt. 
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Borlänges utveckling kan med tydlighet följas i Johanssons mer generella 
historieskrivning. 
 
Johansson (1997) beskriver hur handeln i städerna till största delen höll sig 
inom befintliga strukturer fram till 1950-talet. Om en verksamhet behövde 
utöka gjordes det inom byggnaden eller fastigheten. Men från mitten av 50-
talet räckte inte detta mer småskaliga mönster. Johansson pekar på den stora 
BNP-tillväxten som en bild av periodens starka tillväxt. Handelns behov 
kom att ändras och en mer storskalig strukturomvandling blev en av 
följderna av detta. En faktor som Johansson lyfter fram som möjliggörare 
för utvecklingen är att reglerna för expropriation ändrades, vilket fungerade 
som påtryckningsmedel och därmed gav staden en stark roll i förhållande till 
mindre fastighetsägare. Bilismen och dess möjligheter till långa resor och 
stora inköp var också en faktor i sammanhanget. Författaren visar hur 
varuhandelns investeringar kraftigt ökade 1952, och resultatet var att 
varuhus, eller snabbköp, som Domus, EPA och Tempo etablerades i de 
flesta städer av betydelse. I detta nationella perspektiv är Borlänge inget 
undantag. Ett flertal varuhus etablerades i staden, och vilka den äldre 
bebyggelsen fick lämna plats för. Johansson gör en intressant iakttagelse 
kopplat till denna etableringsvåg, och även starkt relaterat till ämnet för 
detta examensarbete. 
 

Eftersom KF ansågs stå socialdemokratin nära blev det en 
kommunalpolitisk angelägenhet att se till att tomter 
uppläts till såväl KF som någon av de andra 
företagsgrupperna. 
 
(Johansson 1997, s. 69) 
 
 

Figur 6. Exempel på en typisk byggnad från varuhusepoken, Bollnäs. 
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Utvecklingen i landet, och i Borlänge, tar sedan andra riktningar. Johansson 
(1997) redogör för hur konjunkturen dalar under 70-talet och många av de 
stora varuhusen läggs ned eller byggs om. Sedan beskrivs att när tillväxten 
åter ökade under 80-talet ökade också investeringsviljan i städernas centralt 
belägna fastigheter. Enligt Johansson (1997) kom 80-talet att präglas av 
fastighetsförädling där initiativet i högre grad kom från den privata sektorn. 
Stadskärnorna fick en ökad specialisering, varuhusen blev gallerior och 
kvarterens gårdar glasades in. Denna utveckling innebar också att vissa 
andra handelsfunktioner exempelvis livsmedel ofta flyttade ut från 
stadscentrum. Författaren pekar också på jakten efter att profilera städerna. 
Monument i form av höghus fick ofta fylla funktionen att ”sätta staden på 
kartan”. I Borlänge är detta fenomen tydligt, dels genom Banverkets tidigare 
huvudkontor i form av ett iögonfallande höghus klart 1991 och dels i och 
med den stora affärs- och mässanläggningen Kupolen, strax utanför 
stadskärnan, klar 1990. 
 
Kurvan över detaljhandelns omsättning i Sverige mellan 1956 och 2011 ger 
en tydlig bild av utvecklingen. Utvecklingen har varit starkt uppåtgående, 
särskilt under de senaste 20 åren. Från indexåret 1995 och till idag har 
omsättningen i det närmaste fördubblats (se figur 7). Under denna starka 
tillväxtperiod har Kupolen i Borlänge byggts ut och är idag ett renodlat 
köpcentrum. De stora rikstäckande sällanköpskedjorna finns idag i Kupolen 
(Kupolen 2012) och inte längre i de äldre varuhusen i stadskärnan. 
Utvecklingen med en ökad omsättning fortsätter att sätta avtryck i vår tids 
städer, och utvecklingen med mer rationella och storskaliga lösningar 
fortsätter, inte minst i Borlänge. 
 
 
Figur 7. Detaljhandelns omsättning i Sverige 1956-2011  
(index 1995=100) 
 

 
Källa: SCB (2012) 
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I och med ovanstående bakgrund har ett sammanhang skisserats mellan den 
nationella utvecklingen och den i Borlänge. Det är i detta skede som nästa 
stora förändring tar sin utgångspunkt. En förändring som kan antas starkt 
påverka handelns struktur, och mer säkert kommer att ge ett bestående och 
tydligt spår i stadens fysiska form. 
 
IKEA:s och fastighetsbolaget IKANO:s planer på en etablering på Norra 
Backa i Borlänge offentliggjordes i september 2009. I samband med detta 
pekades julen 2012 ut som öppningsdatum. Etableringen presenteras med 
följande ord på IKANO:s hemsida för projektet: 
 

I handelsområdet Norra Backa i Borlänge bygger vi en 
volymhandelsplats med IKEA som huvudankare. Här 
kommer du att hitta butiker inom hem och fritid som 
kompletterar IKEAs sortiment. Eftersom många besökare 
kommer att resa långt för att shoppa här, erbjuder vi 
starka varumärken och ett brett utbud. Det populära 
köpcentret Kupolen ligger intill. 
 
Vi bygger i två etapper och den första omfattar cirka 
12 000 kvm. Omkring 2 500 parkeringsplatser finns på 
området. Du tar dig enkelt till Norra Backa med bil, tåg 
eller buss. Alldeles intill ligger den viktiga korsningen 
mellan riksväg 50 och riksväg 70. Vi planerar att öppna 
hösten 2012 och räknar med tre miljoner besökare per år.  
 
IKANO (2012) 

 
Kartan på nästa sida (figur 8) visar centrala Borlänge med några namngivna 
platser som kommer att förekomma i framställningen i kommande kapitel. 
Området som inte är nedtonat utgör Norra Backa och det är i den norra 
delen, närmast Kupolen och resecentrum som IKEA:s varuhus skall byggas. 
För att ge en ytterligare möjlighet att förstå sammanhanget redovisas också 
den till detaljplanen tillhörande illustrationskartan så som den såg ut i 
samrådsskedet (figur 9). 
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Figur 8. Norra Backa-området i Borlänge 
 

 
 
Bildkälla kartunderlag: Hitta.se 
 
 
Figur 9. Framtidens Norra Backa. Utdrag ur samrådsversionens 
illustrationskarta 
 

 
 
Bildkälla: Borlänge kommun 
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Det sätt att se på aktörer och aktörskollektiv som hämtats från Cars (1992) 
och som presenterades i figur 4 kommer att vara utgångspunkten i 
presentationen av denna studie, alltså utifrån rollerna initiativtagare, 
regelansvariga och berörda. Med Bourdieus (1991) begrepp är det de 
aktörer som haft tillträde till ”fältet”.  Till initiativtagare räknas i första hand 
IKEA och det IKEA-knutna fastighetsbolaget IKANO. Men också Borlänge 
kommun och det kommunala bolaget Norra Backa i Borlänge AB 
(hädanefter bara benämnt Norra Backa AB). Till regelansvariga räknas 
Borlänge kommun samt Länsstyrelsen och Räddningstjänsten, men också 
Trafikverket i form av statligt verk. Till berörda räknas allmänheten samt de 
fastighetsägare och verksamhetsutövare som i övrigt påverkas av projektet.  
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Detta kapitel och de två följande kapitlen, dvs. kapitel 5, 6 och 7, utgör 
resultatredovisningen i denna uppsats. Som framgått av metodkapitlet består 
undersökningens datainsamling av tre delar, intervju, innehållsanalys av 
tidningsartiklar samt en analys av planhandlingarnas förändring under 
planprocessen. Strukturen för dessa tre resultatkapitel bygger på dessa olika 
metoder, med ett kapitel för varje metod. Inom varje kapitel kommer 
uppsatsens frågeställningar att styra resultatbeskrivningen. Detta kapitel 
fokuserar på undersökningens intervjuinslag, den intervjuade är en 
tjänsteman på Borlänge kommun. De frågor, teman som användes som 
styrning av den semistrukturerade intervjun finns i bilaga 1. 
 
 
 

 
Under intervjun med tjänstemannen på Borlänge kommun behandlades 
frågan om kommunens formella makt både relaterat till Norra Backa, men 
också rent allmänt.1 Tjänstemannen beskrev hur det kommunala 
planmonopolet automatiskt ger kommunen möjlighet att, om inte leda, så i 
alla fall påverka planprocessen. Skillnaden mellan olika typer av kommuner 
togs också upp.  
 

… Stockholm hanterar sitt på ett helt annat sätt och kan 
göra det på ett helt annat sätt. Där står det ju 
entreprenörer och intressenter i kö.2 

 
Intervjun kom bland annat att handla om just på vilket sätt kommunen gör 
detaljplaner. Ifall det sker, eller inte sker, i samverkan med privata 
intressenter. Enligt tjänstemannen förekommer både och. Han beskrev hur 
kommunen i vissa centrala delar, exempelvis vid Borlänge resecentrum, på 
sikt vill se en annan utformning av den fysiska miljön. Där görs därför 
planer utan att ha någon intressent direkt knuten till det projektet.  
 

… i och för sig har det funnits intressenter under någon 
period, men det har inte styrt utan det är vi som har styrt. 
Vi vill få till en förändring...3 

 
Vidare uttryckte han att… 
 

Det är lite grann så som man gör i Stockholm, men där vet 
man ju att man har intressenter. Vi vet inte när de 
kommer, de kanske kommer nästa år eller de kanske 
kommer om fem år. Och gör man en plan så vet man att 

                                                
1 Tjänsteman på Borlänge kommun. 2012. Intervju 2012-04-16. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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det är säkert något som man inte har tänkt på som den 
intressenten då skulle vilja genomföra. Då kanske planen 
behöver ändras, men det får man leva med. Då har vi visat 
en intention.4 

 
På många sätt lyftes skillnaden mellan storstäder och mindre städer fram. 
Sett till intervjun framstår detta som en viktig faktor för hur kommunen kan 
bedriva sin fysiska planering. Med andra ord på vilket sätt som kommunen i 
realiteten kan använda sig av den formella makten som det kommunala 
planmonopolet innebär. 
 

Där skiljer det sig också mot en stor kommun, de största 
städerna, där naturligtvis markägandet och markägare 
kan vara mer av aktörer eftersom att de ser att det går att 
tjäna pengar. Då driver de själva planfrågor.5 

 
När det senare under intervjun handlade mer konkret om Norra Backa och 
IKEA:s etablering berättade tjänstemannen att möjligheten för en kommun 
som Borlänge att styra hårdare genom att använda sig av den formella 
makten i realiteten är begränsad. Han tog upp exemplet med 
parkeringslösningen för IKEA-varuhuset och att IKEA i Uppsala har 
parkering under varuhusbyggnaden. I fallet med IKEA:s etablering i 
Borlänge beskrev han att… 
 

… där har det inte funnits någon vilja från kommunens 
sida att tvinga de till något sådant. Då hade man bara gett 
sig, för det är jag ganska övertygad om att pengarna, eller 
omsättningen, inte räcker till för det. Utan då hade man 
tackat för sig och gått vidare någon annanstans, det tror 
jag.6 

 
Att det kommunala planmonopolet ger en ingång till en förhandling 
framstår av intervjun som den egentliga funktionen av planmonopolet när 
det gäller en så pass stor och eftertraktad etablering i en mindre kommun. 
Tjänstemannen menade att det skulle vara en helt annan situation om det 
exempelvis vore Länsstyrelsen som antog detaljplaner, eller om markägare 
gjorde det själva. Nu kan intressenter inte gå runt kommunen. Av intervjun 
att döma verkar det som att den formella makten, i fallet med Norra Backa, 
främst används genom att den blir inträdesbiljetten till en förhandling. 
 

… så till vida utövas väl den här formella makten i 
planmonopolet.  
… 
 
Man måste diskutera med kommunen om man har något 
som man vill genomföra. Och redan där så kanske man 
kan säga att man utövar en… makt.7 

                                                
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Kommunen. Av flera skäl, som kommer att bli tydliga längre fram, valde 
kommunen att de aktiviteter som inte rörde myndighetsutövning skulle 
drivas av ett kommunalt bolag, Norra Backa AB. Vid intervjun med den 
kommunala tjänstemannen framkom det att bolaget bildades i syfte att 
kunna genomföra projektet smidigare. Mer bestämt för hanteringen av 
markförsäljningar. Tjänstemannen beskrev att… 
 

… här är det finansutskottet som är det starka 
kommunstyrelseutskottet när det gäller ekonomi. Och vi 
har i princip samma besättning i näringslivs- och 
planutskottet, de tyngsta politikerna sitter i båda. Samma 
politiker sitter också i styrelsen för det här bolaget. Så att 
bilda ett bolag är egentligen bara ett sätt att smidigare 
hantera köp-, sälj- och genomförandefrågor.8 

 
Citatet ovan pekar dels på syftet med bolaget, men också på att det hela 
tiden var en tydlig politisk styrning både i form av politiska utskott och 
genom representation i bolaget. Frågan om detta bolag, Norra Backa AB, 
utgjorde en av delarna i intervjun. Intresse riktades också mot kommunen 
som myndighetsutövare. I den rollen är kommunen i högsta grad en aktör. 
Det som framkom om detta i intervjun har redan berörts i förra avsnittet 
(5.1). 
 
Andra regelansvariga. De aktörer, utöver Borlänge kommun, som i det 
undersökta fallet får betraktas som regelansvariga är Länsstyrelsen, 
Räddningstjänsten samt Trafikverket. I intervjun framkom att det främst var 
i frågor om riskhantering och säkerhetsfrågor som dessa aktörer kom med 
synpunkter. Den intervjuade tjänstemannen uttryckte det som att… 
 

… i det fallet, IKEA, så har det varit vissa saker där vi helt 
enkelt har sagt att ”detta gäller”. Då har det oftast varit 
risk- och säkerhetsfrågor, det är ju ett sånt läge med 
bangård, järnväg, farligt gods-väg och riksvägar runt 
omkring. Så det har man sagt att det här lägger vi in i 
planen, vi måste lägga in det, det är krav från 
länsstyrelsen.9 

 
Detta pekar på att andra regelansvariga aktörer har haft en påverkan i 
processen genom dess möjlighet att ställa krav. Av intervjun att döma 
verkar det också som att dessa krav aldrig kunde bli förhandlingsbara 
gentemot exploatörerna. Att dessa regelansvariga har agerat är inte så 
konstigt eftersom en av deras uppgifter är att vara remissinstanser och just 
regelansvariga. 
 
Exploateringsintressen. I relationen till kommunen verkar 
exploateringsintressena ha haft en stark ställning. Det har dock varit svårt att 
identifiera strategier hos exploateringsaktörerna genom den genomförda 

                                                
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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intervjun. Men trots det gavs vissa övergripande bilder av de huvudsakliga 
exploateringsintressenas strategi, tjänstemannen uttryckte att… 
 

… IKEA till exempel är en väldigt stark aktör, naturligtvis, 
på marknaden. Det är väl kanske det starkaste varumärket 
vi har i Sverige. Och det är klart att de agerar därefter 
också. Och ställer krav, ja, de gör de ju. De har sina 
koncept och sina idéer. 10 

 
Hur kan det komma sig att exploatörsintressena i detta fall kan ställa krav? 
Den frågan ställdes inte uttalat under intervjun, men ett svar kan ändå ses 
när den intervjuade tjänstemannen resonerar kring starka aktörer i 
planprocessen. 
 

För det finns ett politiskt intresse att man får etableringen 
på plats naturligtvis. Då kan det också inträffa att ställer 
man för höga krav så... ja, det blir en 
förhandlingssituation.11 

 
Att etableringen var mycket attraktiv för kommunen framstår som det 
huvudsakliga skälet till att exploateringsintressenas ställning blev så pass 
stark. 
 
Berörda. De grupper av berörda som uppmärksammades under intervjun 
utgjordes dels av företag i närområdet men också av medborgare som var 
kritiska till hela IKEA-etableringen och hur den gått till. 
 
Till den första gruppen, företag i närheten, kan det befintliga köpcentrumet 
Kupolen räknas. Under intervjun beskrevs deras agerande delvis som 
passivt, men att de var positiva till att få ytterligare handel i närheten. Men 
det framkom också att de sett sin chans och även passat på att göra 
investeringar. 
 

Dels investerar de i projektet, de är en del i 
genomförandet av den stora vägporten mellan IKEA och 
Kupolenområdet. De satsar ganska mycket på ett slags 
gångfartstorg vid deras södra entré. Där de får göra en 
inte oväsentlig investering. Så de har också sett 
möjligheterna och med-agerat och inte mot-agerat.12 

 
Andra berörda näringsidkare, exempelvis de företag som fått lov att flytta i 
och med omvandlingen av Norra Backa, verkar inte ha påverkat processen 
nämnvärt. Om en påverkan har skett verkar det i så fall vara att processen 
underlättats genom uteblivna protester. 
 

Det är möjligt att det bråkats mer om det varit någon 
annan än IKEA, det är möjligt. Men så har de ju också 
blivit kompenserade. I många fall har man fått bygga nytt 

                                                
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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på annat ställe, som de själva visserligen fått lägga en del 
i själva. Men det gjordes värderingar av det som var 
befintligt… Men de har fått hjälp med en reinvestering 
förstås, så nej, det är ingen där som är direkt missnöjd det 
tror jag inte.13  

 
Detta berättar inte bara något om de berördas inställning, utan också om 
kommunens vilja att få till stånd smidiga lösningar även för de företagare 
som fanns inom Norra Backa-området sedan tidigare. 
 
Den mer kritiska gruppen av berörda var också ett ämne under intervjun. 
Kritiska medborgare har överklagat både detaljplanen och processen kring 
de avtal som tecknats mellan kommun och exploatör. Tjänstemannen 
beskriver hur de var kritiska mot etableringen som sådan och de kostnader 
för kommunen som blev följden. Han menade också att gruppen, trots 
många överklaganden, inte haft något egentligt inflytande i processen. 
Överklagandena av detaljplanen avslogs i alla instanser. Då intervjun 
genomfördes pågick en process i EU-komissionen som rörde ett 
överklagande som handlade om statsstödsreglerna. Tjänstemannen menade 
att det överklagandet i sig inte hade någon påverkan på detaljplanen, utan 
bara fördröjde den påbörjade processen. 
 

… det som EU-kommissionen kan göra, det är att få 
IKEA/IKANO att betala mer om man tycker att det skett 
något otillbörligt.14 

 
Av intervjun att döma var de berördas påverkan på processen marginell, 
visserligen påverkades tidsplanen, men inte projektets slutliga innehåll eller 
utformning. 
 
 
 

 
När det gäller förhandlingar höll sig den intervjuade tjänstemannen till en 
början på en mer generell nivå, han berörde frågor om hur det vanligtvis går 
till snarare än det aktuella fallet. Som redan har uppmärksammats lyftes 
skillnaden mellan olika typer av kommuner fram. Förhållandet mellan den 
offentliga planeringen och marknadskrafter beskrivs som att…  
 

…i mindre kommuner, och även i en sån här 
förhållandevis liten kommun, så blir det mer ett samspel 
ändå.15 

 
I Norra Backa-projektet har kommunens politiker tydligt sagt ja till 
etableringen, och då inte bara när det gäller detaljplanen. Att en 
förhandlingssituation uppstått mellan kommunen och exploatörerna kan 

                                                
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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beskrivas i termer av allmänintresse och särintresse vilket även den 
intervjuade tjänstemannen gör. 
 

Men där kan man säga att det finns både ett 
allmänintresse och ett särintresse och ofta så går de väl 
hand i hand då kanske. Genom att det är en stor 
arbetsgivare och så.16 

 
Under detta tema, förhandling i planprocessen, pekar den genomförda 
intervjun mot en tydlig bild. Tjänstemannen ger uttryck för att förhandling 
är ett förekommande inslag i planeringen och i synnerhet när det gäller 
starka aktörer som kommunen gärna vill se en etablering av. Detta 
underbyggs även av vad som framkom i avsnitt 5.1 om hur kommunen 
använder, eller väljer att inte använda, sin formella makt.  
 
Har då dessa förhandlingsmoment påverkat planens innehåll? Under 
intervjun pekade tjänstemannen på kommunens ambition och vad som till 
slut reglerades. Han nämnde bland annat några förslag från 
tjänstemannasidan som att ha parkering under byggnaden, 
passivhusstandard och solceller på taket17, och att det även kunde ses som 
en ambition i allmänintressets tjänst. Vid intervjun framkom dock att dessa 
frågor inte var något som drevs med någon större kraft från kommunens 
sida. Eller som tjänstemannen uttryckte sig… 
 

… på det sättet, när det gäller de här stora aktörerna, där är 
ju ändå kommunen i ett underläge.18 

 
Det framkom också att det inte bara var med exploatörsintressena som 
förhandlingssituationer uppstod. Vid intervjun beskrev den kommunala 
tjänstemannen hur kommunens roll när det gäller infrastrukturinvesteringar 
förändrats under de senaste åren. Han beskriver hur kommunen för några år 
sedan bidrog med ca 10-20% av investeringar på det nationella vägnätet. I 
dagsläget har en annan situation uppstått där kommunen väntas bidra med 
mycket mer. I samband med Norra Backa-projektet genomförs omfattande 
investeringar i infrastrukturen, främst vägnätet. När det gäller 
finansieringsfrågan säger tjänstemannen att… 
 

”Vi skall vara glada att vi fick så mycket som 40%, nu är 
fördelningen alltså 40-60, där kommunen tar 60% av 
kostnaden.”19  

 
Av detta verkar Trafikverket ha varit en, för kommunen, viktig aktör att 
förhandla med, men då främst med avseende på kostnader för 
infrastrukturinvesteringar. 
 
 
 

                                                
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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För att sammanfatta detta tyder intervjuresultatet på att det sätt som det 
kommunala planmonopolet kan användas skiljer sig åt från fall till fall. Dels 
om planeringen sker i en storstad eller i en mindre stad, men också beroende 
på etableringens storlek och attraktivitet hos de kommunala politikerna. 
Dessa förutsättningar framstår som styrande för i vilken utsträckning 
kommunen kan använda detaljplanen som styrinstrument. Intervjun 
indikerar att Borlänge kommun undvikit att reglera allt de egentligen skulle 
vilja eftersom risken då fanns att etableringen kunde stoppas. Som helhet 
tyder resultatet på att den formella makten får en betydelse genom att en 
exploatör tvingas diskutera med kommunen. I det undersökta fallet menar 
tjänstemannen att det trots allt var kommunen som var i ett underläge i 
förhandlingen och att IKEA:s koncept till stor del var styrande i 
planeringen. 
 
Tjänstemannens bild, så som den framstår i intervjun, tyder på att 
Strömgrens (2007) resonemang om att den formella makten över 
planeringen ligger hos de förtroendevalda är en väl stor förenkling. Att som 
Strömgren utgå från var det formella beslutet tas framstår i sammanhanget 
som ointressant, det är snarare frågan om var det verkliga beslutet fattas 
som är av relevans.  
 
Intervjuresultatet tyder också på att det Cars (1992) talar om som 
aktörsroller är ett intressant begrepp för att förstå det undersökta fallet. 
Kommunens roll framstår som dubbel, dels är kommunen regelansvarig i 
form av planerande och bygglovsgivande myndighet, men också 
initiativtagare i form av underlättandet av exploateringen som möjliggjorts 
bland annat genom Norra Backa AB. 
 
Den bild som den intervjuade tjänstemannen ger tyder på att relationen 
mellan de olika aktörerna även kan återkopplas till Bourdieus (1991) tankar 
om aktör och struktur, och framförallt till aktörens kapital. Det kapital som 
aktören Borlänge kommun har haft i processen består till stor del av just 
makten i det kommunala planmonopolet, vilket är en del i strukturen men 
också bör kunna ses som ett fältspecifikt kapital. Exploateringsintressena 
har dock kapital i en annan form, men som ändå tycks ge fördelar även 
planeringsfältet. Deras investeringsvilja framstår som så pass mycket värd 
att deras makt inom planeringsfältet, i det undersökta fallet, blir betydande. 
På samma sätt kan man tänka kring om de grupper som har försökt påverka 
processen genom överklaganden. Det verkar som att gruppen, på grund av 
en för liten mängd fältspecifikt kapital, inte getts tillträde till 
planeringsfältet utan tvingats använda de maktmedel som stått till buds. 
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I detta kapitel redovisas resultatet av innehållsanalysen av tidningsartiklar ur 
Borlänge Tidning som berör projektet med IKEA:s etablering på Norra 
Backa i Borlänge. Hur innehållsanalysen genomförts, och hur urvalet av 
artiklar gått till, har redogjorts för i metodkapitlet. Dock kan det åter vara 
viktigt att betona att dessa artiklar bör ses för vad de är. De innehåller inte 
en bild av verkligheten utan informationen måste ses mot bakgrunden av att 
den har filtrerats. Detta resultat återspeglar alltså vad som har återgetts i 
Borlänge Tidnings rapportering. Men genom en analys av artikelmaterialet 
kan en tydligare bild av processen tecknas och mönster i aktörers agerande 
kan synliggöras. 
 
 
 

 
Till skillnad från den genomförda intervjun så framkommer inte samma 
slags processperspektiv i artikelmaterialet. Tidningens rapportering 
fokuserar snarare på särskilda händelser och utspel, något som är naturligt i 
ett tidningsmaterial. Sammantaget kan dock en process ses genom att 
artiklarna kan fogas till varandra efter en tidsaxel. För att vända oss till 
frågan om hur kommunen använt den formella makten som planmonopolet 
innebär kommer nu en mängd citat redovisas. Strukturen i kapitlet baseras 
på frågeställningarna snarare än på en kronologi. 
 
Ett av de mest avgörande momenten i detaljplaneprocessen, kommunens 
beslut om antagande, är också det tillfälle när det kommunala 
planmonopolet ställs på sin spets. I materialet återfinns flera artiklar där just 
detta beslut är i fokus. På våren 2010 ändrades innehållet i det avtal som 
upprättats mellan kommunen och IKEA/IKANO. Främst rörde det den 
avtalade kostnaden för marken, men inte bara. 
 

Vissa andra ändringar ska också göras i tidigare 
beslutade avtal. Det gäller formuleringen om att 
detaljplanen ska vara antagen av kommunen senast i juni - 
den tidpunkten flyttas fram till september. 
Fortfarande gäller att köparna ska få tillträde till området 
1 juli 2011. 
 
(BT, art. 33, 2010-05-05) 
 

Citatet tyder alltså på att kommunen avtalat om ett visst datum för 
antagande av planen. Av materialet att döma verkar antagandebeslutet i det 
här fallet vara en bekräftelse på vad som redan avtalats, både formellt och 
informellt. 

 
Vid näringslivs- och planutskottets möte i veckan var det 
politisk enighet om att anta detaljplanen. I morgon kväll 
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tas det slutliga beslutet. 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige håller extra 
sammanträden. Orsakerna till detta är två. Dels vill 
kommunen skapa tidsmässigt utrymme om planen 
överklagas, dels uttrycker Ikea en önskan om att få komma 
igång med ett bygge så snart som möjligt. 
 
(BT, art. 47, 2010-09-01) 

 
Med detta sista citat förmedlar tidningen en vilja hos kommunen att vara 
exploateringsintressena till lags genom att fatta beslut så snabbt som 
möjligt. 
 
 
 

 
Borlänge kommuns roll är central i Borlänge Tidnings rapportering. Som en 
följd av detta är materialet något rikare när det gäller kommunens agerande 
än för de andra aktörerna. Inledningsvis är det viktigt att poängtera det 
komplicerade i att se en kommun som en samlad aktör. Detta eftersom en 
kommun har flera olika funktioner som ibland agerar med olika spelregler. 
Kommunen kan vara myndighetsutövare, men också exploatör eller 
fastighetsbolag mm. Här kommer Borlänge kommun att ses som en samling 
för de olika aktörerna inom kommunens ram. Först kommer kommunens 
roll som initiativtagare eller möjliggörare att fokuseras.  
 
Kommunen. Samma dag som offentliggörandet av IKEA:s etablering 
framstod det av nyhetsrapporteringen att det från kommunens sida fanns en 
strategi för hur projektet skulle drivas framåt. Så som även beskrivits i 
föregående kapitel valde kommunen att de aktiviteter som inte rörde 
myndighetsutövning skulle drivas av ett kommunalt bolag, Norra Backa 
AB. Denna bild framkommer i det undersökta artikelmaterialet, men även 
andra syften indikeras. 

 
Borlänge kommun har bildat ett bolag, Norra Backa AB, 
för omstruktureringen av industriområdet till 
handelsområde. Bolaget, och kommunen, kommer att 
plöja ned hundratals miljoner kronor innan det nya Norra 
Backa är klart. 
 
(BT, art. 2, 2009-09-24) 

 
Norra Backa AB förblir en central aktör i artikelmaterialet under hela den 
period som undersökts. Bilden som ges är att bolaget bildats för en viss 
uppgift av kommunen självt, bolaget bör därför ses som en del av den stora 
aktören Borlänge kommun. Några fördelar som kommunen pekar på med en 
bolagsbildning framträder i detta citat. 
 

- Tanken är att kostnaderna inte ska drabba 
skattebetalarna, säger [namn], vd för Norra Backa i 
Borlänge AB. 
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Kommunen valde därför att bilda Norra Backa-bolaget för 
att sköta omstruktureringen av området. Bolaget lånar 
pengar, har köpt in fastigheter och leder det operativa 
arbetet. 
Finansieringen klaras via koncernbidrag. I klartext 
betyder det att Borlänge Energi får skjuta till pengar. 
Bolaget gör bra resultat och kommunens invånare bidrar 
till Norra Backa-projektet via bolaget och inte direkt via 
skattsedeln. 
 
(BT, art. 121, 2011-12-08) 

 
I citatet ges bilden av att frågan om hur aktiviteterna finansieras är det mest 
centrala skälet för bildandet av Norra Backa AB. Men även andra syften 
träder fram i materialet. 
 

Det kommunala bolaget Norra Backa AB har nyligen köpt 
Byggpartners tre fastigheter i området. Fastigheterna har 
samlats i ett bolag som Norra Backa AB köpt aktierna i. 
 
…. 
 
Hur mycket kommunen betalat, via bolaget, vill [namn] 
inte berätta. Men han konstaterar att det är vanligt att 
fastighetsägare vill ha den här lösningen med 
aktieförsäljning, av skattetekniska skäl, istället för att 
sälja fastigheterna direkt. 
 
-Är det en bra affär för er? 
-Vi har valt att inte gå ut med några officiella siffror vad 
vi sålt för. En värdering har gjorts och det ska vara ett 
skäligt pris. Men jag vill inte gå in på några siffror, säger 
[namn]. 
 
(BT, art. 24, 2010-02-25) 

 
En observation som kan göras här är att det av artikelmaterialet framstår 
som att kommunen genom bolaget Norra Backa gjort själva 
fastighetsförsäljningarna smidigare, efter fastighetsägarnas önskemål. Även 
det faktum att varken säljaren eller köparen Norra Backa AB ville uttala sig 
om priset för marken är också intressant. Denna strategi, att främja sina 
intressen genom att hemlighålla vissa uppgifter, underlättas till stor del 
genom bolagskonstruktionen. Bilden som ges är att denna slutenhet har 
främjat kommunens intresse, vilket också stärks genom följande utdrag. 
 

Kommunalrådet [namn](S) pekar på att affären med 
Ikea/Ikano handlagts av styrelsen för Norra Backa i 
Borlänge AB. I den styrelsen satt samma personer som i 
finansutskottet. 
- Men det har inte handlagts i finansutskottet, säger 
[namn] och påminner om det ansvar det innebär att sitta i 
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en bolagsstyrelse. En ledamot ska vara lojal och har 
tystnadsplikt. 
Han säger att det också var taktik, att hålla tyst, för att 
fastighetspriserna inte skulle skena. 
- Vi kunde annars ha fått betala 100- 200 miljoner kronor 
mer. 
 
(BT, art. 84, 2011-05-27) 

 
De många fastighetsaffärerna inom Norra Backa var en naturlig följd av att 
området vid projektstarten var ett industriområde med många mindre 
fastigheter (något som kan ses i figur 8). I början av 2011 hade dock Norra 
Backa AB lyckats förvärva all mark inom området. Strategin med 
bolagsbildning och aktieköp framstår därmed, ur ett projektperspektiv, som 
en framgångsrik väg att gå för kommunen. Även internt mellan kommunala 
bolag verkar samma strategi för fastighetsförsäljningar ha använts. 
 

Kommunen har nu kontroll över hela Norra Backa.  
De sista affärerna med privata ägare har genomförts. 
 
 
… 
 
Det som återstår är en affär mellan de kommunala 
bolagen Norra Backa och Hushagen. 
Hushagen paketerar sina fastigheter i ett bolag, 
Armeraren, som Norra Backa köper aktierna i. 
 
(BT, art. 72, 2011-02-21) 

 
Något som också rör Norra Backa-området och markaffärerna är de många 
mindre företag som redan fanns i området. Utöver att köpa in marken tyder 
följande citat på en än större ambition från kommunens sida att processen 
skulle flyta på smidigt samt att befintliga arbetstillfällen värnades. 
 

-I första etappen av Ikea/Ikano-projektet hanterar vi cirka 
60 företag på Norra Backa i arbetet med att hitta 
ersättningslokaler för företagen, säger [namn]. 
 
(BT, art. 52, 2010-10-19) 

 
Även innan arbetet med Norra Backas omvandling påbörjades på allvar 
finns det i materialet tecken på en kultur av att välja vilken information som 
skulle komma ut i offentligheten. I artikelmaterialet uttrycker en högt 
uppsatt politiker att: 
 

-Det går inte att se Ikea som en isolerad företeelse, säger 
[namn], glad åt att äntligen kunna berätta öppet om allt 
arbete som lagts ned. 
Företaget har på olika sätt bearbetats i omgångar. Tidigt 
2007 valde Ikea att deklarera sitt intresse för kommunens 
dåvarande näringslivschef [namn].  
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Sedan dess har det arbetats med frågan men utåt har inget 
yppats. 
 
(BT, art. 4, 2009-09-24) 

 
Nu när Borlänge kommuns roll som initiativtagare eller möjliggörare har 
fokuserats så vänder vi oss härnäst till kommunen i rollen som regelansvarig 
eller myndighetsutövare. Kommunen som myndighetsutövare är både mer 
reglerad och mer öppen än när en kommun agerar genom bolag. 
Artikelmaterialets förmedling av processen med att anta detaljplanen för 
Norra Backa har behandlats i avsnitt 6.1, men här blir kommunens agerande 
efter detaljplanens antagande intressant. Bakgrunden till detta är att 
detaljplanen överklagades i flera instanser. I artiklarna ges stort utrymme till 
överklagandeprocessen och en intressant bild av kommunens agerande 
framträder. 
 

Mycket talar för att även den här planen överklagas till 
regeringen. Oppositionsrådet [namn](M) är inte 
främmande för att använda sina kanaler i 
regeringskansliet för att handläggningen inte ska ta allt 
för lång tid. 
-Jag utgår från att förfarandet går att snabba upp. Det är 
möjligt att vi använder våra kanaler om det finns ett behov 
av det. Vi får se vad som händer. Det har gått troll i allt 
sådant här, allt överklagas, säger [namn]. 
 
(BT, art. 49, 2010-09-22) 
 
 
Norra Backa-planen överklagas till högsta instans. Det 
blir som väntat regeringen som får besluta om Ikea-
planen. - Vi kommer att skriva till regeringen och be om 
en skyndsam handläggning, säger kommunalrådet [namn] 
(S). 
Överklagan kommer inte som någon stor överraskning för 
kommunledningen. Men [namn](S) säger att den skapar en 
oro för att hela projektet ska försenas. Kommunen 
kommer därför att skriva till regeringen för att om möjligt 
skynda på beslutsprocessen. 
- Vi kommer att utnyttja de kanaler vi har. 
 
(BT, art. 59, 2010-11-25) 

 
 

Kommunalrådet [namn](S) säger att Borlänge inte gått in 
med någon skrivelse till regeringen… 
 
- Vi har haft andra kontakter och använda de kanaler vi 
har in i departementet. Vi jobbar för att försöka få det 
klart så fort som möjligt, säger [namn]. 
 
(BT, art. 67, 2011-01-22) 
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Utan att på något sätt ta ställning till överklagandets relevans i ärendet tyder 
dessa citat på att kommunen i det här fallet försöker påskynda 
handläggningen av överklagandet. Genom en användning av vad som kallas 
för ”kanaler” verkar strategin röra sig på den informella snarare än den 
formella nivån. 
 
Utöver initiativtagarrollen och den regelansvariga rollen går det också att se 
ytterligare en roll hos Borlänge kommun. Den roll som då avses är den som 
en kommun ofta tar, som beskyddare av allmänintresset. Det är inte givet 
hur denna roll skall kategoriseras i förhållande till de andra aktörsrollerna 
som redovisats i figur 4. Möjligen går den att se som rollen 
opinionsbildning. Denna roll kan identifieras genom ett antal citat ur 
artikelmaterialet där omvandlingen av Norra Backa-området motiveras och 
där retoriska nyanser framstår som viktiga. De skäl som åberopas från 
kommunala företrädare för en etablering, och som kan urskiljas i artiklarna, 
är exempelvis arbetstillfällen och framtida stadsutveckling. 
 

Totalt talas det om närmare 600 jobb i Borlänge. 
-Det betyder oerhört mycket för arbetsmarknaden och det 
blir även en lokal högkonjunktur på byggmarknaden 
under några år, säger kommunalrådet [namn](S). 
-Det här är en stor dag för Borlänge. En stor dag för 
Dalarna.  
 
(BT, art. 3, 2009-09-24) 

 
 

Centrum, Norra Backa och Kupolen ska bli ett 
handelsområde. Borlänges nya centrum. 
Kommunen söker nu pengar hos Tillväxtverket för att ta 
fram en handlingsplan. 
… 
 
Detta för att ta fram en handelspolicy och en 
utvecklingsplan. Målet är att binda ihop de tre 
handelsområdena till ett enda - Borlänges nya centrum. 
-Vi ska se Borlänge som ett handelsområde, säger 
kommunalrådet [namn](S). 
 
(BT, art. 12, 2009-11-02) 

 
 

-Vi får en helhet från Kupolen till centrum, men det kan ta 
några år. Borlänge ska vara en ja-kommun. En kommun 
som säger ja till möjligheter. 
 
(BT, art. 20, 2009-12-18) 

 
Dessa citat var några exempel på där företrädare för kommunen uttalat sig 
positivt om projektet och kopplat genomförandet till andra positiva effekter 
i kommunen. Att motivera projektet utåt framstår som en strategi för att nå 
medborgarna med kommunens bild av projektet. 
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Andra regelansvariga. Artiklarnas innehåll pekar på att det, utöver 
kommunen, fanns andra regelansvariga som genom sitt agerande påverkat 
den undersökta processen. Borlänge Tidning presenterar vissa av de 
synpunkter som remissinstanser har haft på detaljplanen.  
 

- Det ska framgå av planen om och hur människor 
kommer att vistas inom de områden där 
miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas och hur 
deras hälsa eventuellt kan komma att påverkas av de 
ökade partikel- och kvävehalterna, skriver länsstyrelsen. 
 
(BT, art. 35, 2010-05-15) 

 
 

Många har synpunkter på det nya handelsområdet med 
Ikea på Norra Backa. Flera kritiska röster har höjts mot 
detaljplanen på Norra Backa och etableringen av Ikea. 
Bland annat anser Räddningstjänsten Dala Mitt att det är 
ett besvärligt läge med närheten till riksvägar och 
järnvägen. Det är transporter med farligt gods som ligger 
bakom den bedömningen. 
 
Även Trafikverket har en del synpunkter på detaljplanen 
där det finns missnöje mot handlingarnas kvalitet och 
tydlighet. Bland annat nämns en fastighet som ingår i 
riksintresset för kommunikationsanläggningar med som en 
punkt. Där skriver Trafikverket, med fet stil, att 
detaljplanen ska redovisa hur riksintressen tillgodoses. 
 
(BT, art. 43, 2010-07-28) 

 
Det som framgår av artikelmaterialet när det gäller dessa aktörer är att de 
verkat genom yttranden under det formella samråds- och 
utställningsskedena. Om detta visar en rättvis bild får ses som tveksamt då 
en kontinuerlig kontakt mellan kommunen och dessa andra regelansvariga 
aktörer inte är osannolik. Men det är inget som kan beläggas i materialet. 
 
Exploateringsintressen. På samma sätt som i undersökningens intervjudel 
är inte exploateringsintressenas strategier något som sticker ut i 
artikelmaterialet. Uttalanden av representanter från exploatörerna i 
artikelmaterialet har främst förekommit när de fått direkta frågor om 
exploateringen. Exempelvis om vilka handelskedjor som kommer att 
etablera sig och när byggstarten kan tänkas ske. Möjligtvis kan faktumet att 
ett avtal upprättats med kommunen om detaljplanen vara en av 
anledningarna att inte så mycket av vidare diskussioner och försök att 
påverka har kommit till uttryck i lokalpressen. 
 
Exempel på när exploateringsintresserna har uttalat sig är:  
 

Vilka kedjor som kommer till Borlänge är ännu inte 
offentligt. 
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-Jag förstår att intresset lokalt är stort att få veta vilka 
som etablerar sig. Det få man ha respekt för. Men i och 
med att det inte öppnar under 2011 så har vi inget behov 
av att slå på trumman. Vi ska informera så fort vi kan. Just 
nu kan vi inte gå ut med några namn, säger [namn]. 
 
(BT, art. 67, 2011-01-22) 
 
Ikea och Ikano Retail Centres avvaktar med beslut om 
byggstart på Norra Backa i Borlänge. Företagen inväntar 
ett besked från EU-kommissionen i frågan om eventuellt 
otillåtet statsstöd. 
 
(BT, art. 117, 2011-11-15) 

 
Det första citatet ger en bild av att initiativtagarna gärna själva bestämmer 
när det är lämpligt att gå ut med information om projektet, ett sätt att styra 
kommunikationen. Att denna strategi skulle påverka detaljplanen verkar 
orimligt, men det kan sannolikt vara en viktig strategi kopplad till arbetet 
med att fylla de planerade byggnaderna med verksamheter. Detta är inte 
något överraskande i sig, men likväl något som avtecknas i artikelmaterialet. 
Det andra citatet visar att exploatörerna inte riskerar att starta en utbyggnad 
innan alla rättsliga prövningar är avklarade. Det kan kanske inte ses som en 
uttalad strategi, men det tyder på att man tar det säkra framför det osäkra.  
 
Berörda. Samma indelning som vid redovisningen av intervjuresultatet är 
lämplig även när det gäller artikelmaterialet. De berörda kan delas in i en 
grupp med näringsidkare i närområdet, och en annan grupp med 
medborgare som varit kritiska till projektet. 
 
Företag inom och i närheten av Norra Backa är en grupp som ofta kommit 
med uttalanden i Borlänge Tidning. Det rör sig både om stora aktörer i form 
av detaljhandelskedjor och om småföretag. 
 

… Biltemas butikschef, säger att beskedet om 
jättesatsningen var det bästa som kunde hända. 
-Inget snack om det. Vi får handel hit och det gynnar i 
högsta grad Borlänge kommun. 
 
(BT, art. 10, 2009-10-06) 

 
Detta är ett av flera exempel ur artikelmaterialet där verksamhetsutövare 
inom Norra Backa uttalar sig positivt om omvandlingen och ser det som en 
klar förbättring för den egna verksamheten. Med tanke på det stora antal 
företag som flyttade i samband med markköp och rivningar är det 
förvånansvärt få av dessa som fått utrymme i Borlänge Tidning. Men 
exempel på sådana röster finns.   
 

[namn], Elektroskandia, konstaterar att det är en 
tvångsförflyttning då marken på Norra Backa behövs för 
annat ändamål. 
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- Men samtidigt ser vi möjligheterna att komma in i en ny 
byggnad som är anpassad för vår verksamhet. 
 
(BT, art. 19, 2009-12-16) 

 
 

Efter 13 år tvingades [namn] flytta sin restaurang på 
grund av Ikea-bygget. - Jag blev ledsen och orolig för 
framtiden, men nu känns det bra igen, säger hon. 
 
(BT 20100209) 

 
Även intressen i mer organiserad form kommer till uttryck. 
 

Fastighetsägarna i Borlänge centrum förbereder sig på 
Ikeas ankomst. De satsar 200 000 kronor på att ta fram en 
strategi för centrum 2015. 
 
(BT, art. 23, 2011-11-10) 

 
De berörda som hittills har presenterats har haft åsikter och de har varit 
påverkade av omvandlingen av Norra Backa. Genom sitt handlande verkar 
de inte ha försökt påverka planprocessen utan istället försöka dra nytta av 
den. Den andra gruppen av berörda, den som består av kritiska medborgare, 
verkar av tidningsrapporteringen ha påverkat projektet. Men då främst 
genom att deras agerande lett till osäkerhet om tidsplanen. Tidningen 
skriver att… 

 
De fem som klagar anser att affären med Ikea är ett 
"individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare", vilket 
inte är tillåtet. Detta då kommunen, via bolag, gör en 
förlust på uppgörelsen, på 321 miljoner kronor. 
 
(BT, art. 13, 2009-11-05) 

 
 

Säljer kommunen marken på Norra Backa för 
marknadsvärdet- eller inte? Det är enligt stiftelsen Den 
nya välfärden en fråga som bör utredas. 
-Som jag ser det finns en stor risk att kommunen gjort fel 
rent EG-rättsligt, säger [namn]. 
 
(BT, art. 18, 2009-12-12) 

 
 
 

 
För att möta frågeställning tre, om förhandling förekommit i planprocessen 
och om den i så fall påverkat planen, skall nu det temat fokuseras utifrån 
innehållet i artikelmaterialet. Något som varit centralt i rapporteringen kring 
projektet är det avtal som tidigt i processen tecknades mellan Borlänge 
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kommun och exploatörerna IKEA respektive IKANO. Den 24:e september 
2009, då projektet offentliggjordes, var bevakningen massiv, fyra olika 
artiklar publicerades om etableringen. En dag senare, den 25:e, publicerades 
uppgifter ur det ovan nämnda avtalet mellan kommun och exploatör, som då 
ännu inte var påskrivet. 
 

I de avtal som kommunfullmäktige får ta ställning till finns 
en byggrätt på 35 000 kvadratmeter. Det är mer än hela 
Kupolens yta. Där finns 33 000 kvadratmeter. 
 
(BT, art. 5, 2009-09-25) 

 
Av artikelmaterialet att döma tycks alltså centrala delar av de 
planeringsmässiga förutsättningarna redan vara klara. Det aktuella området 
för etableringen, Norra Backa, var utpekat och Borlänge Tidnings 
rapportering tyder också på att den framtida byggrätten fanns skriven i 
avtalet, detta innan planprocessen egentligen startat. Några veckor senare 
skriver tidningen att den 5:e oktober… 
 

… beslöt kommunfullmäktige att säga ja till Ikea-affären, 
de sammanlagt nio avtalen och upplägget i övrigt. 
Beslutet tas i enighet - efter drygt två timmars diskussion. 
Det betyder att Ikea och Ikano Retail får köpa marken på 
Norra Backa för 53 miljoner kronor. 
 
Kommunen och dess bolag, har som tidningen tidigare 
berättat, betydligt högre kostnader än så. 
Politikerna menar ändå att det är väl satsade pengar som 
på sikt betalar igen sig. I form av arbetstillfällen, ökade 
skatteintäkter, ökad attraktionskraft och allmän 
framtidstro. 
Ingen säger nej. 
 
(BT, art. 9, 2009-10-06) 

 
Citatet ovan pekar inte bara på att mycket bestämdes tidigt i processen, utan 
också på vilka fördelar de förtroendevalda såg framför sig. Parallellt med 
kommunens åtagande att ta fram en detaljplan för exploateringen pågick ett 
omfattande arbete med de anslutande vägarna. I Borlänge Tidning refereras 
en tjänsteman på Trafikverket. 
 

Ett arbete pågår med en arbetsplan och kommunens 
detaljplan är på gång. Att det jobbas med arbetsplanen 
parallellt med förstudien tillhör inte vanligheterna. Men 
när det gäller Norra Backa är det bråttom. Nästa sommar 
ska Ikea få tillgång till marken och kunna börja bygga. 
Riksväg 50 ska flyttas en bit, det blir fler filer i rondeller 
och en infart till Norra Backa under riksvägen. 
 
(BT, art. 31, 2010-04-14) 
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Detta utdrag pekar på att Trafikverket har varit en viktig aktör. Men att även 
Trafikverket inte ville stå i vägen för en snabb process. Det förstärks 
ytterligare i och med Borlänge Tidnings beskrivning av vad en 
Trafikverksanställd skall ha sagt vid ett senare tillfälle. 
 

[namn] säger att planeringen av vägbygget gått snabbt 
och att handlingar tagits fram parallellt, vilket inte sker 
normalt. Men i och med exploateringen av Norra Backa 
har viss skyndsamhet varit nödvändig. 
 
(BT, art. 102, 2011-08-27) 

 
Att artikelmaterialet tyder på att någon form av förhandling förekommit vad 
gäller detaljplanens antagandedatum har redan uppmärksammats. 
Tidningens sätt att skriva om kommunens inställning och agerande i relation 
till projektet förstärker denna bild. Då tidsapekten för projektet beskrivs 
skriver tidningen: 
 

-Har vi möjlighet att göra det vi ska snabbare än till den 1 
juli så försöker vi med det, säger kommunalrådet 
[namn](S). 
 
Och konstaterar: 
-Ikea vill gärna skynda på det här, men det är ingenting 
som de har begärt. Vi har fullt upp för att hinna med fram 
till 1 juli. Förhoppningsvis kanske vi kan få fram det 
någon månad tidigare. Men det är rätt stora jobb som ska 
göras före det, så det kan inte bli många månader 
tidigare. 
 
(BT, art. 46, 2010-08-20) 

 
Detta pekar på att tidsfaktorn var en central fråga för exploatörerna, och att 
kommunen gjorde vad de kunde för att möta deras krav. En talesperson för 
exploatörsintressena uttalar sig vid en tidpunkt om relationen med 
kommunen. 
 

Hur har samarbetet med kommunen fungerat? 
- Vi har ett mycket bra och professionellt samarbete med 
kommunen. Vi är väldigt glada över att projektet nu 
kommit så långt att vi får tillträde till tomten under 
sommaren. Vi ser fram emot att bygga ett varuhus i 
Borlänge, …  
 
(BT, art. 89, 2011-06-30)  

 
När IKEA och IKANO fick tillgång till området i augusti 2011 hade fler 
delar i omvandlingen börjat konkretiseras och Borlänge Tidning 
sammanfattar processen med följande ord. 
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Ikea och Ikano Retail Centres tog i augusti över marken 
på Norra Backa. Kommunen har utfört de delar som 
kommunen förbundit sig. 
 
Kostnaderna för att omvandla det gamla industriområdet 
till handelsområde beräknas till runt en halv miljard. 
Marken är byggklar och ombyggnaden av riksvägarna i 
gång. 
Något byggbeslut har dock inte Ikea presenterat - och 
företaget har enligt avtalet tio år på sig att färdigställa ett 
varuhus. 
 
(BT, art. 105, 2011-09-15) 

 
Detta förstärker den tidigare beskrivna bilden av att etableringen varit 
väldigt viktig för kommunen, och att stora resurser satsats för att den skall 
bli av. Om vi nu fokuserar på mer konkreta delar som berör detaljplanen och 
hur den sedan tolkas är det främst två frågor som framkommer i 
artikelmaterialet. Det gäller dels frågan om skyltanordningar till 
handelsområdet, och dels frågan om ytterligare parkeringsplatser. Vid det 
här laget hade detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. Båda utdragen 
tyder på en följsamhet från kommunens sida när det gäller 
exploateringsintressena. Vad gäller handelsområdets skyltar uttalar sig en 
tjänsteman på Borlänge kommun om bygglovsansökan för dessa. Tidningen 
skriver att tjänstemannen… 
 

…konstaterar att höjden motsvarar ett bostadshus på 15 
våningar. Trafikverket ICT-byggnaden på andra sidan 
riksvägen är nio våningar. 
Skylttornet blir i runda svängar dubbelt så högt som 
Biltemas skylt. Men ändå betydligt lägre än skorstenen vid 
Bäckelund. 
 
Några problem för miljö- och byggnadsnämnden att säga 
ja till den höga höjden blir det inte. Den antagna 
detaljplanen anger nämligen 45 meter som maximal höjd, 
- Själva skylten kommer att sitta på en lägre nivå, 
konstaterar [namn] när han granskar handlingarna. 
Kommunala tjänstemän arbetar nu med Ikea-ärendet, och 
eventuellt tas beslut om bygglov i december. 
 
(BT, art. 119, 2011-11-26) 

 
Det som återgivits ovan är i sig inte konstigt, bygglov får ges om 
detaljplanen medger det. Men man kan fundera kring vilken annan 
verksamhet än just IKEA som skulle tillåtas ha skyltar som är så pass stora. 
Borlänge Tidning skriver också om ytterligare parkeringsplatser på området. 
Artikeln pekar på att kommunens inställning även här är att 
exploateringsintressenas önskemål skall tillgodoses.  

 
Kommunen har varit inne på att låta Ikea placera 68 
parkeringsplatser längs väg 50/70 inom ett område som i 
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detaljplanen är markerat som ”ej parkering”. En ny 
riskanalys som utförts av en konsult visar att det är 
möjligt. 
 
Trafikverket godtar dock inte detta utan vidare med tanke 
på närheten till riksvägen. 
 
(BT, art. 129, 2012-02-08) 

 
 
 

 
Vad kan nu denna något spretiga resultatredogörelse sammanfattas till? Vad 
gäller kommunens användande av den formella makten framstår det av 
artikelmaterialet som att diskussionerna angående detaljplanens innehåll 
varit begränsade. Snarare verkar det handla om att kommunen genom den 
formella planprocessen möjliggör det som kommunen och exploatörerna 
redan i ett mycket tidigt skede genom avtal kommit överens om. 
 
Flera av aktörernas strategier har kunnat anas genom artikelmaterialet. 
Kommunens strategi att bilda ett bolag för att ta hand om fastighetsaffärer 
verkar på många sätt ha gynnat en snabb och smidig process, delvis genom 
att vissa uppgifter kunnat hemlighållas. Materialet pekar alltså på att 
kommunen agerat på marknaden och med marknadens verktyg, en bild som 
kan kopplas till Baetens (2011) resonemang om neoliberal planering. 
Strategin att delvis driva processen genom Norra Backa AB verkar ha 
underlättat projektet som helhet och på så vis varit lyckosamt ur 
kommunens perspektiv. 
 
När det gäller myndighetsutövningen och den överklagandeprocess som 
pågått verkar kommunens försök att snabba på prövningen gått genom 
informella ”kanaler” snarare än formella. Varför just denna strategi skulle 
vara att föredra har inte framträtt i materialet, den verkar dock ha fungerat 
vilket tyder på att strategin varit lyckosam för kommunen.  
 
De uttalanden som företrädare för kommunen har gjort som belyser de 
positiva effekterna av omvandlingen av Norra Backa är svåra se som en 
särskild strategi, men kan säga falla inom rollen opinionsbildning. 
Kommunens politiker var eniga om satsningen, då är det inte så konstigt att 
den samtidigt motiveras genom uttalanden i lokalpressen.  
 
De regelansvariga aktörerna har gjort deras uppgifter. Dvs. bevakat risk- 
och säkerhetsfrågor samt påtalat brister i planeringen. Av tidningsartiklarna 
verkar detta skett främst genom den formella vägen. Men att kontakter tagits 
även den informella vägen får ändå ses som troligt. Frågor som anknyter till 
detta kommer även i nästa kapitel. 
 
Från exploateringsintressena verkar inte så mycket hänt under den 
undersökta perioden när det gäller detaljplanen. Exploatörernas syn på 
innehållet i detaljplanen är inget som framkommit i artikelmaterialet. Dock 
tyder mycket på att de har haft en strategi som handlar om att kontrollera 
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informationen som handlar om vilka affärskedjor som skall etableras. Sett 
som en ren affärsstrategi är det inte förvånande. 
 
De som berörts av detaljplanen och processen har antingen accepterat 
förändringen och försökt dragit nytta av den. Eller så har ett motstånd 
formerats där strategin har varit att påverka processen genom 
överklaganden, både av detaljplanen samt avtalet mellan exploatör och 
kommun. 
 
Kampen om makten inom planeringsfältet blir delvis synlig genom dessa 
tidningsartiklar. Att kommunen har den formella makten att anta 
detaljplaner framstår som ett skäl att ett avtal togs fram som reglerade just 
när antagandet skulle ske. Av artikelmaterialet ges en bild av att kommunen 
i möjligaste mån vill underlätta projektet, det är något som förstärker 
kommunens underläge i det undersökta fallet. Om hierarkin inom ett fält, 
som Bourdieu menar, beror på mängden kapital, borde kommunens reella 
underläge tyda på att en exploatörs genomförandeambitioner är mer värt än 
kommunens formella makt genom det kommunala planmonopolet. I alla fall 
när det rör sig om en så pass eftertraktad och hos kommunen önskvärd 
etablering. 
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Detta kapitel fokuserar på resultatet av den genomförda innehållsanalysen 
av planhandlingarna. Den relateras på så vis främst till frågeställning tre. 
Det vill säga frågan om ifall förhandlingssituationer uppstår mellan 
offentliga och privata aktörer i planprocessen, samt om dessa i så fall ändrar 
detaljplanens innehåll. 
 
 
 

 
Som beskrivits i metodkapitlet (avsnitt 4.1) finns det skäl att undersöka hur 
en detaljplan förändras under planprocessen för att på så vis närma sig 
frågan om hur förhandlingar påverkar i planeringen. Det som kommer att 
fokuseras, som också framgår i metodkapitlet, är byggrätternas storlek och 
placering, trafiklösningarna samt om någon annan förändring av vikt 
framkommer. Plankartorna från planprocessens olika skeden har undersökts. 
I programhandlingarna finns dock ingen separat plankarta utan karta och 
text är mer integrerat. I plandokumenten har inriktningen hela tiden varit på 
markanvändningarna handel och kontor, därför har markanvändningens 
ändamål lämnats utanför undersökningen. 
 
För att underlätta förståelsen av denna resultatframställning behöver först 
några begrepp förklaras. Den process som krävs vid upprättandet av en 
detaljplan kallas för detaljplaneprocessen, eller bara planprocessen. Den 
regleras i PBL. För projekt som påbörjats före 2:a maj 2011 skall den 
tidigare plan och bygglagen användas. Eftersom det undersökta fallet är ett 
sådant kommer följande beskrivning utgå från den äldre plan och 
bygglagens process. Denna består av flera steg, först skall, om det behövs, 
ett planprogram tas fram. I nästa skede upprättas ett förslag till detaljplan 
vilket då går ut på samråd där remissinstanser och berörda får lämna 
synpunkter. Nästa steg är utställning där en reviderad version offentliggörs. 
Sedan följer antagande och därefter kan detaljplanen, om den inte 
överklagas, vinna laga kraft. Vid samtliga av dessa skeden görs en politisk 
bedömning i kommunen. 
 
Andra begrepp som kommer att användas här är byggrätt, med det avses den 
möjlighet som fastighetsägaren har att bebygga sin fastighet. Byggrätten kan 
avgränsas i höjd och vad gäller utbredning. Med begreppet prickmark 
menas de ytor som på en detaljplanekarta är markerade med ett raster av 
prickar, dessa områden får ej bebyggas. När nu detta är utrett kan vi vända 
oss till planhandlingarna. 
 
Programskede. Detaljplaneprogrammet för Norra Backa är daterat oktober 
2009, alltså ca en månad efter offentliggörandet av IKEA:s etablering. 
Programmet berör tre delplaner varav en är genomförd, den andra är 
detaljplanen med IKEA, som är i fokus i denna undersökning. Den tredje 
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delplanen omfattar en eventuell framtida utbyggnad vilken inte kommer att 
beröras närmare. I programmet ges en övergripande inriktning för 
kommande planarbete och viktiga frågor identifieras. Dock diskuteras redan 
här vissa detaljfrågor. Bland annat nämns att området avses att bebyggas 
med ett varuhus i två plan med ca 32 000 kvm handelsyta, till detta beräknas 
kompletterande handel omfatta 27 000 kvm. Ingen karta med dessa 
byggnader presenteras, men i texten sägs att kundparkering skall finnas 
mellan byggnaderna och riksvägarna, samt att ett lastområde skall 
lokaliseras mellan byggnaderna och järnvägen. (Borlänge kommun 2009) 
 
Samrådsskede. Byggrätten är mycket löst reglerad, den begränsas i höjd av 
byggnadshöjden 25 meter. Ytmässigt begränsas den byggbara marken av 
zoner med prickmark längs områdets ytterkanter. Ytmässigt finns ingen 
ytterligare begränsning, men i och med bestämmelsen ”Inom fastighet ska 
reserveras för minst 35 parkeringsplatser per 1000 kvm av byggnadernas 
bruttoarea” begränsas dock byggmöjligheterna om parkeringen sker på 
marken. (Borlänge kommun 2010a) 
 
 
Figur 10. Detaljplanekarta samrådsskede (bilden är beskuren) 
 

 
 
Bildkälla: Borlänge kommun (2010a) 
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Byggrätternas placering regleras inte i detaljplanen annat än att vissa 
områden är prickmark. Dock reglerar planen att allmänt tillgängliga gång- 
och cykelstråk mellan tre angivna punkter skall ordnas på kvartersmark, det 
kan inverka på möjlig placering men är ej närmare reglerat. 
 
Skyltar för området tillåts på tre platser till en höjd av 45 meter. 
 
Ett illustrationsmaterial där byggnadernas tänkta placering redovisas hör till 
planhandlingarna (se figur 9, s. 32). Men ingen bestämmelse finns om att 
den princip som redovisas där skall följas och alltså låser inte planen 
byggnadernas placering. 
 
Utställningsskede. Plankartan ser i princip likadan ut som vid 
samrådsskedet. Skillnaden är den att byggrätt ges för lastkaj och skärmtak 
närmare järnvägen än i samrådsförslaget (området med beteckningen n5 i 
figuren nedan). Byggrätten utökas något in i riskområdet vid järnvägen 
(betecknas b1 i figuren nedan). Dock med tillägg för det tekniska utförandet 
av denna del. 
 
Personalparkering tillåts närmare järnvägen än i samrådsskedet, dock minst 
30 meters avstånd. 
 
 
Figur 11. Utdrag ur detaljplanekarta utställningsskede (bilden är beskuren) 
 

 
Bildkälla: Borlänge kommun (2010b) 
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Illustrationsmaterialet med tänkta byggnader ser likadant ut som vid 
samrådsskedet, med tillägget att IKEA-byggnaden har utökats något vid ena 
hörnet mot järnvägen. Därav den utökade byggrätten i riskområdet. Samt att 
parkeringsytorna illustreras. Även några andra justeringar har gjorts, dock ej 
av intresse för denna undersökning. (Borlänge kommun 2010b) 
 
Laga kraft. Endast redaktionella ändringar har gjorts från 
utställningsskedet, annars identiskt. (Borlänge kommun 2010c) 
 
 
 

 
Hur kan då denna förändring av detaljplanen karaktäriseras? Först och 
främst kan det sägas att det är fullt logiskt att utställningshandling och laga 
krafthandling inte skiljer sig åt. Det är just det som är meningen, om större 
förändringar görs behöver planen ställas ut på nytt innan den kan antas. Den 
förändring som ändå blivit synlig genom denna analys är förändringen i 
planen mellan program och samråd samt mellan samråd och utställning. 
Förändringarna är dock av mycket begränsat slag och rör sig mest om 
justeringar. Detta tyder på att detaljplanens utformning i mångt och mycket 
var bestämd redan när planprocessen inleddes. Ur detaljplanesynpunkt är 
det också förvånande hur pass löst byggrättens utbredning och placering 
regleras. 
 
Även detta tredje resultatkapitel tyder på att makten inom planeringsfältet i 
det undersökta fallet har varit fördelad så att exploateringsintressena haft ett 
övertag. Detaljplanen är på många sätt anpassad till den väntade 
exploateringen och den politiska hanteringen av planen har inneburit 
mycket små förändringar från det första förslaget. Exploatörsintressena 
verkar alltså från början ha vetat hur de vill göra, och kommunen sedan sett 
till att möjliggöra detta. 
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Vid presentationen av resultatet har några huvudpunkter sammanfattats. 
Dessa kan sägas utgöra en slags första analys av materialet. Dvs. där 
resultatet analyseras och struktureras utifrån frågeställningarna och där vissa 
kopplingar också görs till teoretiska begreppen. I detta kapitel är målet att 
lyfta detta till en mer generell nivå genom att fortsatt diskutera det som 
framkommit med hjälp av de teoretiska begrepp som presenterades i 
forskningsöversikten. Inledningsvis ges dock en jämförelse av de olika 
resultaten som presenterats i tidigare kapitel. 
 
 
 

 
Vid en triangulering skall de olika resultaten ses tillsammans, antingen som 
kompletterande data, eller som bidragande med understödjande eller 
avfärdande perspektiv. När de tre resultatkapitlen nu har redovisats kan först 
och främst ett antal skillnader ses i materialen. Den genomförda intervjun 
betonade både kommunens roll mer allmänt och kommunens roll i det 
undersökta fallet. Därmed gav den en större bredd och förståelse på djupet. 
Men att komma ihåg är att det hela tiden var kommunens bild som fördes 
fram i och med att den intervjuade var en i processen involverad tjänsteman. 
Artikelmaterialet gav ett material som fångade upp många olika händelser 
och perspektiv, men kanske inte helt sammankopplade. Innehållsanalysen 
av planhandlingarnas förändring gav ett relativt smalt resultat. Utifrån 
analysen kan egentligen inte så mycket mer sägas än att planen bara 
förändrades marginellt under processen. Men tillsammans med vad de andra 
metoderna gett kan en större helhet tecknas. 
 
I det hela stora kan resultaten ses som att de underbygger snarare än 
motsäger varandra. I och med detta kan trianguleringen sägas ha bidragit till 
en större trovärdighet i resultaten. Nu när resultaten diskuterats kan vi gå 
vidare mot en mer fördjupad analys. 
 
 
 

 
Som verktyg för att analysera de olika aktörernas roll kopplat till 
beslutsfattandet är Strömgrens schema, som presenterades i figur 2 
användbart. 
 
Strömgren (2007) menar att makten över planeringen ligger hos de 
förtroendevalda, och detta genom att den representativa demokratin är den 
dominerande demokratimodellen och att beslut inom den fysiska 
planeringen fattas demokratiskt. Det som hittills redovisats i fallet med 
Norra Backa i Borlänge tyder på att denna ståndpunkt i grunden är korrekt. 
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Utan en politisk förankring i kommunen hade det inte projektet kunnat bli 
av. Men frågan i detta fall är om det inte är något mer komplicerat än så. 
I den undersökta processen har det funnits ett brett politiskt stöd. Men med 
tanke på den ekonomiska verkligheten i många kommuner kan man fråga 
sig om detta politiska stöd är så överraskande. Vad fanns egentligen för val? 
Vilken lokalpolitiker säger nej till en etablering som innebär ett stort 
tillskott av arbetsplatser och ökade investeringar till kommunen, även om 
det innebär åtaganden från kommunens sida? Detta är något som stora 
aktörer som IKEA och IKANO tycks vara väl medvetna om och där 
grundläggs förhållandet i hela processen. Men trots att kommunen har den 
formella makten kvarstår ändå frågan, hur mycket kan kommunen kräva 
utan att äventyra relationen till exploatörerna och i värsta fall att satsningen 
dras tillbaka? Utifrån tidningsartiklarna, intervjun och jämförelsen av 
detaljplanekartorna är svaret: inte mycket. 
 
Kommunen, det allmänna, de förtroendevalda, kan ses som en företrädare 
för allmänintresset. På motsvarande sätt ses exploatörerna, eller 
marknadskrafterna, som företrädare för särintressen. I det undersökta fallet 
framstår det som att det uppstått en situation där allmänintresset och 
särintresset sammanfallit. Båda ”sidor” vill genomföra exploateringen, men 
de som har mest att vinna på det förefaller vara kommunen, och därför är de 
väldigt angelägna om att processen skall gå snabbt och smidigt och att 
exploatörerna inte skall välja någon annan ort istället. 
 
Om det undersökta fallet skall diskuteras utifrån Strömgrens schema över 
planeringsdiskurser och planeringsaktörer uppstår vissa problem. I schemat 
ligger förtroendevalda och marknaden i var sitt hörn, diagonalt från 
varandra. Sett till denna undersökning så finns det skäl att ifrågasätta att det 
skulle vara någon större motsättning mellan dessa olika poler. Strömgrens 
resonemang utgår som tidigare beskrivet från idealkonstruktioner. Det 
innebär att det blir svårt om ett beslut tas i någon form av mellanläge. 
Kanske motsvarar Strömgrens schema Norra Backa-fallet bättre om de två 
hörnen förtroendevalda och marknad helt enkelt flyttas närmare varandra 
(se figur 12). Om marknadskrafternas roll i Norra Backa även ses som 
generell skulle sannolikt Strömgrens schema se annorlunda ut om det 
konstruerades idag. Dock kan det vara värt att komma ihåg den intervjuade 
tjänstemannens beskrivning av att vissa detaljplaner tas fram helt utan 
privata intressenter. Kanske finns det fall i svensk planerings för alla 
positioner i Strömgrens schema? 
 
I det undersökta fallet blir det också viktigt att skilja på det formella beslutet 
och det verkliga beslutet. Även om det formella som sagt fortfarande tas av 
de förtroendevalda, så tyder denna undersökning på att det verkliga beslutet 
fattas någonstans i en förhandling, mitt emellan dessa två poler. 
Förhållandet till hörnen medborgare och profession kommer inte att 
fördjupas. Men sett till fallet med Norra Backa är justeringen av Strömgrens 
schema inte helt ologisk. Eftersom materialet tyder på att mycket var 
bestämt redan innan planprocessen startade kan tjänstemännen sägas vara 
längre från beslutet än politiker och exploatörer. På samma sätt verkar 
medborgarna också vara långt ifrån processen. Men i en fungerande 
representativ demokrati borde de ändå få sina åsikter företrädda genom det 
politiska systemet. 
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Figur 12. Schema över planeringsdiskurser och aktörer 
(F = formellt beslut V= verkligt beslut) 

 

 
 
Efter Strömgren (2007, s. 241)   
 
 
 

 
Nu vänder oss till Lind, en annan av forskarna i översikten, och hans modell 
över marknadsorienterad planering. Går det att använda Linds begrepp 
framtidsbilder, legala rättigheter och finansiella resurser för att sätta in 
fallet med Norra Backa i ett sammanhang? Begreppen är något svåra att 
använda eftersom de är mångfacetterade. Framtidsbilder kan finnas på olika 
skala och ur olika synvinkel, de kan både vara en idé om en fysisk design, 
eller en mer abstrakt eller visionär framtidsbild. För att det skall vara 
tillämpbart i det här fallet ses framtidsbild just som den mer fysiska 
varianten. I Borlänge verkar kommunen haft en strategisk bild av Norra 
Backa-området även innan IKEA visade intresse. Men det mesta tyder på att 
den mer specifika utformningen baserades på de koncept som IKEA 
utformat. Så om den offentliga planeringens framtidsbilder är starka eller 
svaga är inte enkelt att svara på. Men om något ändå skall sägas så kan den 
kommunala framtidsbilden vara stark på en övergripande nivå, men att den 
vad gäller den mer detaljerade delen är svagare. Eftersom det är den mer 
specifika utformningen som också varit av intresse i denna uppsats kan det 
ändå sägas att kommunens roll i framtagandet av framtidsvisioner varken är 
svag eller stark. 
 
Vad kan då sägas om legala rättigheter? De är definitivt starka hos den 
offentliga planeringen genom det kommunala planmonopolet. Även om det 
varierar i vilken grad de legala resursernas möjligheter används.  
 
Vad gäller de finansiella resurserna är svaret inte heller helt självklart. 
Borlänge kommun har gått in med stora investeringar för att möjliggöra 
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etableringen. Men är det ett tecken på starka resurser? Det kan lika gärna 
vara ett tecken på svaga. Men att satsningen ändå bedömts vara värd sitt pris 
för att det i framtiden hägrar tillväxt och arbetstillfällen. I grunden får de 
kommunala finansiella resurserna ses som begränsade, men i fallet med 
Norra Backa var de starka. 
 
Hela denna gränsdragningsproblematik gör Linds modell svår att tillämpa. 
Men trots det görs ett försök i tabellen nedan. Utifrån Linds analysmodell 
förefaller den typ av marknadsorienterad planering som han kallar för 
globalization style ligga närmast det som observerats i fallet med Norra 
Backa. Av Lind (2002) beskrivs Globalization style närmare som en variant 
av planering där stadens attraktivitet stärks genom vissa typer av projekt. En 
attraktiv stad på en marknad av andra städer som också försöker vara 
attraktiva. 
 
 
 
Tabell 3. Typer av marknadsorienterad planering och de offentliga 
aktörernas roll 
 
 

 Idealkons-
truktionen 

 
Norra 
Backa 

1. 
New 
Nordic 
Style

2. 
Thatcher 
Style 

3. 
American 
Style 

4. 
Coasian 
Style 

5. 
Globalization 
Style 

Framtids-
bilder 

Stark Mitt 
emellan 

Stark Svag Svag Svag I samarbete 
med lokala 
aktörer 

Legala 
rättigheter 

Stark Stark Stark Svag Stark Stark, 
men i 
få 
frågor 

Stark, men i 
få frågor 

Finansiella 
resurser 

Stark Stark Svag Irrelevant Svag Svag Relativt 
stark, men 
mest 
gällande 
infrastruktur 

 
Efter Lind (2002, s. 11)  
 
 
 

 
För att slutligen återknyta till aktörsperspektivet kommer vi nu åter fokusera 
de aktörsroller som varit en av hörnpelarna i denna uppsats. Detta har delvis 
redan berörts, men görs nu i en mer koncentrerad form där de olika 
aktörernas strategier identifieras. Bilden nedan känns igen från 
forskningsöversikten.  
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Figur 13. Aktörsroller i samhällsplaneringen 
 

 
 
Efter Cars (1992, s. 39) 
 
 
 
Initiativtagare (möjliggörare) 

 
Borlänge kommun 

- Bolagsbildning för att göra processen smidigare 
- Hemlighållande av viss information 

 
IKEA/IKANO 

- Teckna bindande avtal som styr projektet  
- Kontrollera information om vilka övriga affärer som skall 

etableras inom området 
 
 
Regelansvariga 
 
Borlänge kommun 

- Behandling av projektet enligt avtalet 
- Snabba på överklagandeprocesser genom informella 

”kanaler” 
 
Länsstyrelsen och räddningstjänsten 

- Synpunkter på detaljplanen den formella vägen genom 
samrådsyttranden 

 
Trafikverket 

- Synpunkter på detaljplanen den formella vägen genom 
samrådsyttranden 

- Förhandlingar om kostnader för infrastrukturombyggnad 
 
 
Berörda 
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Företagare i närheten 

- Passa på att utnyttja satsningen 
 
Kritisk del av allmänheten 

- Överklaganden av detaljplan och avtal mellan kommun 
och exploatör 

 
 
Opinionsbildning 
 
Borlänge kommun 

- Uttalanden som ger en positiv bild av projektet och dess 
effekter 

 
 
De aktörer som varit aktiva i det undersökta fallet har presenterats 
successivt under resultatpresentationen. Nu när de identifierade aktörerna 
sammanställts kan vissa slutdragningar göras. Något som blir tydligt är 
framförallt kommunens komplicerade ställning där flera roller spelas 
samtidigt. Inte nog med det, den kommunala organisationen går även att se 
som fragmenterad i och med uppdelningen mellan politiker och tjänstemän. 
Denna kombination gör att det inte riktigt är rättvist att se kommunen som 
en aktör, men frågan är om det inte blir lika problematiskt om en kommun 
betraktas som olika aktörer? 
 
 
 

 
Nu har resultaten analyserats med hjälp av begreppsmodeller från 
Strömgren, Lind och Cars. I forskningsöversiktens avslutning konstaterades 
att de begrepp som dessa forskare använder i grunden även handlar om 
aktör/struktur-problematiken. 
 
Den grundläggande frågan som ställdes av Talcott Parsons var om det är 
aktören eller strukturen som är den initiala rörelsen i samhället. Detta 
examensarbete ger inga nya direkta inspel i den frågan, ämnet är trots allt 
inte sociologi utan fysisk planering. Sättet att tänka om aktör och struktur 
kan dock ge en ökad förståelse för hur vissa fenomen kan förstås. 
Exempelvis frågor som varför en viss aktör inte fick tillträde till ”fältet” 
medan en annan aktör fick så pass stort inflytande att processen 
skräddarsyddes för aktörens bästa. 
 
Som avslutning på denna sociologiska utflykt kan det vara värt att 
uppmärksamma de komplicerade relationer mellan aktörer som 
undersökningen visat på. Det som kan sägas är att aktörsbegreppet inte är 
helt enkelt, och inte blir det enklare av att paras ihop med begreppet 
struktur. För hur skall en kommun kunna ses som en aktör när den 
kommunala organisationen på många sätt i sig utgör en struktur? Kanske 
behöver begreppet aktörskollektiv utvecklas för att fånga in organisationer? 
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Det skulle vara möjligt att lyfta fram någon specifik del av resultatet som 
extra viktigt. Men i det undersökta fallet är den samlade bilden av resultaten 
av störst vikt. Att samspelet mellan offentliga aktörer och marknadskrafter 
utgår från det kommunala planmonopolet, men att processen påverkas 
genom aktörernas strategier och därmed påverkas också detaljplanens 
utveckling i planprocessens olika skeden. 
 
Undersökningens resultat hade stärkts om fler intervjuer hade genomförts, 
exploatörerna IKEA och IKANO:s beskrivning av fallet hade kunnat bidra 
med många viktiga delar. Användandet av triangulering har bidragit till att 
materialet, trots vissa brister, ändå kan ses som användbart. En jämförande 
studie där flera fall undersökts hade kunnat ge en rikare diskussion, men 
även genom denna enfallsstudie har syftet med uppsatsen belysts. De 
frågeställningar som styrt arbetet kommer nu att fokuseras. 
 
 
 

 
De föregående kapitlen har fokuserat på undersökningens empiriska del, 
dvs. fallet Norra Backa i Borlänge, omvandlingsprojektet av ett 
industriområde till ett storskaligt handelsområde där IKEA skall fungera 
som det stora dragplåstret. Vad kan då sägas om resultatet ur ett mer 
generellt perspektiv? Vilka slutsatser kan dras? Vad kan sägas om 
generaliserbarheten? 
 
Mycket av det som har avhandlats har handlat om förhållandet mellan 
Borlänge kommun och IKEA/IKANO, dvs. kommun och exploatör. Precis 
som den intervjuade tjänstemannen påpekade så är det en stor skillnad 
mellan en liten kommun och de större städerna. Om denna studie hade 
gjorts med ett fall från någon av storstäderna hade en annan bild av 
relationen kommun och exploatör sannolikt framträtt.  
 
Oavsett detta kan ett antal slutsatser dras från studien. Till viss del kan det 
tyckas som om slutsatserna är självklara, närmast som att slå in öppna 
dörrar. Men under arbetets gång har det trots allt framkommit att frågan om 
en kommuns agerande i relation till marknadskrafterna är en mycket central 
fråga, samt att den är förvånansvärt lite utforskad. Under arbetet med 
forskningsöversikten framkom få studier i på temat. Cars (1992) har till stor 
del liknande frågeställningar och perspektiv som detta examensarbete. Att 
den avhandlingen är 20 år gammal behöver inte betyda att den är inaktuell, 
men kan ändå tala för att frågan om den offentliga fysiska planeringen och 
marknadens roll åter behöver uppmärksammas, inte minst i utbildningen av 
fysiska planerare. Slutsatserna av det empiriska materialet utgår ifrån de tre 
frågeställningarna för att sedan avslutas med en ytterligare kommentar. 
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Hur använder kommunen sin formella makt i planprocessen? 
 
Då en kommun hamnar i ett läge där en intressent vill genomföra en 
exploatering och där samma exploatering har ett mycket stort värde för 
kommunen, då kommer den formella makten till användning för att komma 
in till en förhandling där viss påverkan är möjlig. 
 
Detaljplaneverktyget innehåller mycket långtgående möjligheter för att 
reglera bebyggelse. Men om hårda regleringar kan riskera den eftersträvade 
exploateringen kommer möjligheterna inte att användas i någon större 
utsträckning. På samma sätt kan man tänka sig att om situationen vore den 
omvända. Att en kommun med ett högt exploateringstryck, och som har ett 
antal intressenter på kö, kan använda detaljplaneverktyget offensivare.  
 
Det som också kan sägas utifrån materialet är att en kommun oavsett 
relation med exploatör använder den formella makten för att tillgodose de 
krav som måste tillgodoses, risk- och säkerhetsfrågor mm.  
 
 
 
 
Hur agerar aktörerna i en planprocess för att främja sina intressen? 
 
Av de strategier som blivit synliga i materialet är det svårt att säga något 
generellt om aktörers handlande. Men kortfattat kan det sägas att aktörerna 
gör vad de kan för att främja sina intressen, och de strategier som väljs 
verkar beror på vad som står till buds.  
 
Av undersökningen verkar det dock rimligt att se kommunens strategier 
med bolagsbildning, styrning av vilken information som offentliggörs samt 
informella försök att snabba på överklagandehanteringen som 
framgångsrika. Att kommunen använt dessa strategier har i förlängningen 
också varit positivt för exploatörerna eftersom processen då gått relativt 
smärtfritt. 
 
Strategin med att teckna avtal mellan exploatör och kommun i ett tidigt 
skede framstår också det som en effektiv strategi för att säkerställa 
innehållet i den framtida detaljplanen. 
 
Sammantaget kan man säga att de strategier som framkommit inte enbart 
håller sig inom planprocessen. Det verkar snarare som att det rör sig om sätt 
att från ”utsidan” påverka det som i slutändan hamnar i planen. Även de 
strategier som underlättat det praktiska genomförandet, fastighetsaffärer 
mm, verkar utanför den reglerade planprocessen. 
 
En strategi som däremot har hållit sig inom planprocessens ram är 
överklagandena av detaljplanen. Dessa personer hade dock ingen framgång i 
detta då överklagandena avslogs. Kanske hade denna grupp kunnat få större 
genomslag via mer informella strategier? 
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Uppstår förhandlingssituationer mellan offentliga och privata aktörer? 
Hur påverkar de i så fall planens innehåll? 
 
De förhandlingssituationer som det empiriska materialet visat på är främst 
mindre förhandlingar mellan kommunen och exploatörerna, men också på 
förhandlingar mellan kommun och Trafikverket. Däremot kan det anas att 
det även förekommit förhandlingar dels mellan det kommunala bolaget 
Norra Backa AB och de fastighetsägare som fanns inom området innan 
omvandlingen. Några detaljer om dessa förhandlingar har dock inte 
framkommit i materialet. De förhandlingar som rimligtvis måste ha föregått 
de avtal som slöts mellan kommunen och exploatörerna är heller inget som 
kunnat beskrivas närmare genom studien. 
 
Så på frågan om förhandlingssituationer uppstår så är svaret på ett tydligt ja. 
Men exakt hur de påverkat planen är svårt att säga. Under själva 
planprocessen har de i alla fall påverkat planen mycket lite, eftersom den 
knappt förändrades. Överenskommelserna om planens innehåll måste ha 
fattats tidigt i processen. Med det sagt finns det skäl att uppmärksamma att 
ett av planprocessens syften, ”att pröva markens lämplighet”, i princip var 
avklarad redan innan planprocessen inleddes.  
 
Det kan vara på sin plats att kommentera det faktum att planeringen av 
Norra Backa är en av de största satsningarna som genomförts i Borlänge 
kommun. Den aktuella planprocessen är långt ifrån representativ för alla 
detaljplaner. Därför skall slutsatserna ses som gällande för projekt som till 
sitt upplägg liknar Norra Backa-projektet. För ”storprojekt” av samma typ 
bör de resultat och slutsatser som kommit ut av denna studie vara 
tillämpbara. 
 
 
 

 
Vad säger då denna bild av Norra Backa-projektet om planeringen som 
sådan, om det kommunala planmonopolet? Vad för kopplingar kan göras till 
de inledande iakttagelserna? När det gäller mannen i P1, han som hade ett 
byggbolag som inte hade något närmare samarbete med kommunen och 
drev linjen att det kommunala planmonopolet borde avskaffas, hans utsikter 
att få gehör för sin vilja framstår som obefintliga. Det kommunala 
planmonopolet, och den formella makt som det innebär, står starkt. Men 
beroende på hur det används kan det ta sig olika uttryck. Efter ett halvårs 
studier på detta tema har inte något aktuellt förslag på vad som skulle kunna 
vara ett alternativ till det kommunala planmonopolet hittats. 
 
Iakttagelsen som handlade om Stockholms kommuns remissyttrande 
angående planbeskedet behöver också återknytas till. Även om deras 
yttrande var av marginell betydelse i sammanhanget visar det ändå på den 
stora vikt som sätts till det kommunala planmonopolet. Ett planmonopol 
som kanske är möjligt att använda mest offensivt just i Stockholmsregionen 
där markvärdet är högt och intressenter står på kö. 
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Den tredje iakttagelsen handlade om att det finns aktörer som i den kraftiga 
bostadsbristen i storstäderna, kombinerat med den låga nybyggnationen, ser 
en möjlighet till goda investeringar. En fråga som kan ställas utifrån den 
iakttagelsen är hur pass starkt det kommunala planmonopolet är om det 
exempelvis finns marknadskrafter som inte vill lösa bostadsbristen utan 
hellre hålla uppe en hög efterfrågan? Denna diskussion är mycket intressant, 
men denna undersökning har inte närmat sig just det spåret. Denna 
undersökning har fokuserat på en stor etablering i en liten kommun. Ett 
möjligt nytt forskningstema skulle kunna vara det omvända, hur ser 
aktörernas roller och strategier ut när det gäller mindre projekt i större 
städer? Kanske kan helt andra relationer uppmärksammas där också 
styrkeförhållandena är andra. 
 
Baeten menar att den neoliberala planeringen delvis har normaliserats. 
Kanske kan det vara ett tecken på vår tidsanda? Att marknadsaktörers 
påverkan i planeringen helt enkelt ses som självklar, så självklar att den inte 
uppmärksammas? Avslutningsvis kan det vara på sin plats att ännu en gång 
återge Beatens beskrivning av den neoliberala planeringens karaktäristika 
jämfört med den tidigare starkare offentliga planeringen. Sett till denna 
uppsats resultat är Baetens citat talande, det som är bra för marknaden, 
anses också vara bra för staden. För att dra det ännu längre kanske man kan 
se det som att marknaden i mångt och mycket är staden? 
 
 

...the difference is that private developers have now taken 
over the functions that traditionally belonged to the public 
camp: overall planning design, overall aims and 
population targets, and time schedules. The role of the city 
and its planning and real estate departments is now to 
facilitating the ‘forces’ of the free market to fully flourish 
– what is ‘good’ for the market is considered ‘good’ for 
the city. 
 
(Baeten 2011, s. 39) 
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Figur 1 - Annons från Svenska Bostadsfonden  
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Teman / frågor som användes vid den semistrukturerade 
intervjun, en bild visades åt gången. 
 
 
Bild 1. Snabb presentation av de övergripande frågeställningarna 
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1. Hur använder kommunen sin formella makt i planprocessen? 

 

2. Hur agerar aktörerna i en planprocess för att främja sina intressen? 
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de i så fall planens innehåll? 
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Bild 4. Norra Backa - det andra intervjutemat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5. Norra Backa - det andra intervjutemat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6. Norra Backa - det andra intervjutemat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norra Backa 

 

hur har andra aktörer arbetat för att lyfta fram sina intressen? 

formellt - informellt 
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utformning av planen 
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