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>> SAMMANFATTNING << 

 
 
Offentligt styrd planering påstås ha mindre resurser än tidigare och förespråkas därför i allt 
större utsträckning samarbeta med näringsliv för att uppnå gemensamma mål om tillväxt, 
attraktivitet och konkurrens; samt för att mobilisera gemensamma resurser. Detta har 
beskrivits som att en maktförskjutning skett till näringslivets fördel. Förändringarna bidrar 
tillsammans till en annan uppfattning hur planeringen bör styra samhällsutvecklingen och 
vilka ändamål den ska verka för. Trots att gemensamma mål pekas ut mellan offentliga- och 
privata aktörer förutsätts fortfarande den offentliga sektorn tillgodose andra allmänna intressen. 
Men samarbeten mellan offentliga och privata aktörer innebär en risk för att näringslivets 
särintressen införlivas och dominerar allmänintresset. 

För att undersöka denna problematik genomförs en multipel fallstudie där förhållandet 
mellan byggherrar och kommun granskas i två detaljplanefall: Kilströms kaj i Karlskrona och 
Rosendalsfältet i Uppsala. Den förra planen ämnar uppföra attraktiva bostäder med 
spektakulär arkitektur för att skapa ett nytt landmärke, där byggherre och kommun diskuterat 
med varandra innan den formella planprocessen. Den senare är en omfattande detaljplan för 
bland annat 3 500 bostäder, nya skolor och universitetsbyggnader, där byggherrar kommit in 
mellan samråd och granskning genom markanvisningstävlingar. Som insamlingsmetoder har 
dokument och intervjuer använts och data har sedan brutits ned till teman utifrån 
governancebegrepp genom en kvalitativ analys. 

Planeringspraktiken analyseras genom att användandet av ett teoretiskt perspektiv som utgår 
från hur allmänintresset legitimeras, samt maktrelationer där makt främst ses som ett sätt att 
kontrollera språket. Utifrån studiens analys framkommer det att den beskrivna 
maktförskjutningen till näringslivets fördel kan nyanseras. Det är istället lokala maktrelationer 
som styr utfallet, där markägande är ett betydande styrmedel. Studien visar även att 
förhandlingsplanering som tidigare varit omstritt inte förefaller vara lika kontroversiellt längre 
utan anses i det närmaste vara en självklarhet. Förhandlingarna underlättas av att byggherrars 
särintressen många gånger sammanfaller med kommuners till följd av nya planeringsideal, 
exempelvis attraktiva bostäder; sätta staden på kartan etc. Det verkar således skett en 
förskjutning i allmänintresset: både kring vad som är eftersträvansvärt, men även i 
tillvägagångsättet som i allt större utsträckning verkar legitimeras utifrån dess effektivitet. 
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KAPITEL 1 

>> INTRODUKTION << 

1 . 1  I N L E D N I N G  

Vi har noterat att samspelet mellan kommuner och byggherrar behöver utvecklas 
och att samverkan mellan kommuner och byggherrar är nödvändig för att tillgodose 
behovet av bostäder. (SOU 2013:34, s. 190, förf. kursivering) 

Planeringsdiskussionen har de senaste åren till stor del präglats av en större betoning på 
samverkan mellan olika aktörer – både offentliga och privata – men det är de privata som ofta 
lyfts fram. Tanken är att tillsammans arbeta mot gemensamma mål för att realisera 
planeringsprojekt. Det är en skillnad mot tidigare förhållanden under stora delar av 1900-talet 
där svenska kommuner ansågs ha betydande möjligheter att själva genomföra sina egna 
planer. Men i slutet av seklet skedde nedskärningar i den offentliga sektorn vilket ledde till att 
den kommunala planeringen ansågs bli alltmer beroende av investeringar från andra aktörer, 
särskilt näringsliv, för att byggnation skulle ske. Något som beskrivits som att ”det i praktiken 
skett en maktförskjutning på bostadsmarknaden, där initiativet till nya bostäder idag domineras 
av andra aktörer än kommunen” (SOU 2013:34, s. 100, förf. kursivering). Även lagen har 
reviderats för att planprocessen ska bli mer effektiv för att förenkla för privata byggherrar, 
samt för att öka konkurrensen. 

Förändringarna bidrar tillsammans till en annan uppfattning hur planeringen bör styra 
samhällsutvecklingen och vilka ändamål den ska verka för. I en sådan planering bedöms 
byggherrar vara en viktig samarbetspartner till offentlig sektor för att genomföra planeringens 
önskade inriktning. Men det inledande citatet visar på en uppfattning om att samarbetet 
ytterligare måste stärkas. 

Den beskrivna utvecklingen har av planeringsforskaren Charlotta Fredriksson (2011) kommit 
att kallas för diskursen om ”den nya verkligheten”, och pekar i stort på en uppfattning om att 
kommuner är beroende av näringslivet för att genomföra projekt. Ett näringsliv som givetvis 
har sina egna intressen, vilka Maria Rankka – vd för Stockholms handelskammare – 
sammanfattar som följer: 

Ur näringslivets synvinkel är ekonomiska faktorer helt avgörande för om det 
byggs eller inte – och ekonomin påverkas av handläggningstider, planprocessen 
och överklaganden. […] För näringslivet är korta och förutsägbara planprocesser viktigt. 
Det uppnås genom ett bra samarbete mellan de olika aktörerna i processen. 
Nycklarna till ett bra samarbete finns bland annat i förståelsen för varandras olika roller, 
en aktiv processledning, gemensamma mål och kompromissvilja. (Rankka 2015, s.50, 
förf. kursivering) 
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Här ser vi att tidseffektivitet och förutsägbara planeringsproceser är viktiga frågor för 
näringslivet, vilket även stämmer överens med utvecklingen av planlagstiftningen. Dock 
måste kommunen i sin roll beakta andra särintressen samt allmänna intressen. En del av dessa 
allmänna intressen kan vara i konflikt med näringslivet och byggherrars önskemål, så som en 
planprocess där medborgare har mycket inflytande, eller att nybyggnation måste anpassas till 
kultur- och naturvärden. Men vilka förutsättningar har offentlig sektor att se till att andra 
allmänna intressen tillgodoses om de anses vara beroende av näringsliv för att byggnation ska 
ske? 

En viktig aspekt att ha i åtanke är att citatet från Rankka även visar att kommunens roll inte är 
helt utspelad. Detta medför att det finns ett ömsesidigt beroende mellan näringsliv och 
kommun. Kommunen har fortfarande planmonopolet där byggnation måste 
lämplighetsprövas gentemot planlagstiftningen. I detta ömsesidiga beroende måste aktörer – 
byggherrar och offentlig sektor – ”förstå varandras roller” samt hitta ”gemensamma mål” 
genom ”kompromissvilja”. Det är således en förhandling mellan olika intressen som ska ske 
under planeringsprocessens gång.  

Dock går det att fråga sig vilka effekter det får när näringslivsaktörer har betydande roller i 
genomförandet av planeringen: Hur stort utrymme finns för de allmänna intressen som inte 
förekommer hos inblandat näringsliv? Har särintressen blivit allmänintressen eller har de 
sammanfallit? Hur styr offentlig planering utvecklingen om de uppfattas vara beroende av 
näringsliv? Finns det styrningsproblem med samarbete mellan offentlig och privat sektor när 
den inte är kontrollerad av en formell process? Och vad för roll spelar en uppfattning om 
”den nya verkligheten” i denna planering? 

1.1.1 PROBLEMFORMULERING & FORSKNINGSFRÅGOR 
Offentligt styrd fysisk planering förutsätts fortfarande avväga enskilda och allmänna intressen 
mot varandra i planeringsprocessen på ett skäligt sätt, trots att den offentliga sektorn påstås 
ha mindre resurser än tidigare. Detta anses medföra en maktförskjutning till näringslivets 
fördel. Samtidigt förespråkas samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv för att uppnå 
gemensamma mål om tillväxt, attraktivitet och konkurrens; samt för att mobilisera 
gemensamma resurser. Situationen innebär att det finns en risk att näringslivets särintressen införlivas 
och dominerar allmänintresset. Vi vet inte hur det här går till och därför måste vi förstå hur denna 
förändrade planeringsstyrning fungerar, samt vilka konsekvenser det får för hur allmänintresset definieras och 
vad som förordas. 

Tre forskningsfrågor ställs för att operationalisera den övergripande problemformuleringen: 

I. Vad innebär dessa förändringar för planeringsstyrningen och varför har de kommit 
till? 

 

II. Vilka strategier används av privata och offentliga aktörer för att stärka sitt inflytande? 
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III. Vilka delar av allmänintresset anses främst vara eftersträvansvärda och i vilken mån 
kan dessa uppfattningar kopplas till förändrade uppfattningar om planeringens 
ändamål? 

1.1.2 SYFTE 
Syftet med uppstatsen är att undersöka hur den förändrade planeringsstyrningen – där 
samarbeten mellan offentliga och privata aktörer uppmuntras – och nya uppfattningar om 
planeringens ändamål påverkar offentlig sektors bedömning av allmänintresset. Detta för att 
förstå vilka konsekvenser förändringarna får för allmänintressets avvägning och vilka 
allmänintressen som förordas. 

1.1.3 DISPOSITION 
Begreppet allmänintresse och dess koppling till maktförhållanden diskuteras närmre i det 
teoretiska perspektivet (kapitel 2). Sedan kommer utvecklingen av allmänintresset och dess 
innehåll behandlas i forskningsöversikten (kapitel 3) tillsammans med den förändring som 
skett i planeringsstyrningen och vilka ändamål planeringen ska verka för. 

Därefter kommer uppstatsens metod och metodologi (kapitel 4) att presenteras. Där 
introduceras de fall som studeras – Kilströms kaj i Karlskrona och Rosendalsfältet i Uppsala – 
samt de insamlingsmetoder – dokument och intervjuer – som används för att samla in data. 
Detta bryts ned genom teman som identifieras i det analytiska ramverket som bygger på de 
valt teoretiskt perspektiv. 

Efterföljande empiriska resultatkapitel (kapitel 5) redogör för empirin som samlades in 
genom valda insamlingsmetoder samt avgränsats med det analytiska ramverket. Empirin 
kommer därpå analyseras med stöd av de teoretiska perspektiven samt diskuteras gentemot 
forskningsöversikten i det avslutande analys- och slutsatskapitlet (kapitel 6), som även 
redogör för uppsatsens slutsats. 

I ordlistan (kapitel 7.1) definieras facktermer och förkortningar som återkommer i 
uppsatsen.



 

 

KAPITEL 2 

>> TEORETISKT PERSPEKTIV << 

2 . 1  I N L E D N I N G  

Detta kapitel presenterar det teoretiska perspektiv som används för att analysera empirin. 
Eftersom allmänintresset finns i uppsatsens forskningsintresse kommer detta begrepp att 
problematiseras inledningsvis för att se hur det kan legitimeras. Sedan kommer 
maktförhållanden belysas och hur detta kan förstås i förhållande till planering och 
allmänintresset. 

2 . 2  P L A N E R I N G  &  A L L M Ä N I N T R E S S E T  

Allmänintresset är ett sätt att argumentera för valt tillvägagångsätt och utfall av den fysiska 
planeringen, det vill säga något som legitimerar planeringens verksamhet. Detta eftersom 
offentlig sektor måste kunna motivera för de val som görs och därigenom avgöra vad som är 
önskvärt (Campbell & Marshall 2002, s.164-165). Det är en grundläggande bärande idé i 
planeringen (Mukhtar-Landgren 2012, s.49; Strömgren 2007, s.28), och därför är planering 
som verksamhet omöjlig utan en uppfattning om allmänintresset (Moroni 2004, s.164). 
Således är uppfattningen om allmänintresset det som i grund och botten ger skäl för offentlig 
sektors inblandning i planeringen, annars skulle den enskilde markägaren kunna göra vad den 
själv önskat på sina ägor. Dess betydelse för planeringen kan även förstås med följande citat: 

Determining justifiable government policy in the face of conflict and diversity is central 
to the political order. […] The much discussed difficulties with the concept [of the 
public interest] are difficulties with morals and politics. We are free to abandon the 
concept but if we do so we simply have to wrestle with the problems under some other 
heading. (Flathman 1966, citerad i Campbell & Marshall 2002, s.164). 

Citatet belyser att även om planering skulle överge allmänintresset som begrepp, skulle ändå 
problemet med att formulera ett önskvärt tillstånd kvarstå. Trots detta har allmänintresset 
bland annat kritiserats för att vara för vagt; att det används som en rökridå för att motivera 
planeringsbeslut; samt för att det motsätter sig en värdepluralism (Campbell & Marshall 2002, 
s.164, 171-172). Även om kritik finns mot allmänintresset är det alltjämt en central del av 
planeringen för att legitimera verksamheten (Campbell & Marshall 2002, s.164; Moroni 2004, 
s.151; Strömgren 2007, s.28).  

Däremot är det inte givet vad allmänintresset innehåller, utan det finns många olika 
uppfattningar kring detta. Campbell och Marshall har identifierat fem dominerande tolkningar 
av allmänintresset i planeringsteorin: utilitarism, modifierad utilitarism, enhetlig (eng. unitary), 
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rättighetsbaserad, och dialogisk (Campbell & Marshall 2002, s.174). Även Alexander har 
använt sig av i grunden samma kategorisering (Alexander 2002, s.228-229). Tolkningarna 
skiljer sig i perspektiv huruvida allmänintresset främst är en fråga om att bevaka enskilda 
rättigheter för individer, eller om det istället är en fråga om att uppnå ett samhälle med 
eftersträvansvärda mål som anses ligga i allas intressen. 

Från tolkningarna går det dock att identifiera två olika perspektiv som legitimerar 
allmänintresset: procedur -1 och substansdimension.2 (Alexander 2002, s.234; Campbell & 
Marshall 2002, s.173-174). Procedurdimensionen berör planeringsprocessen och att den följer 
socialt accepterade normer och regler för demokrati och rationalitet (Alexander 2002, s.234). 
Det är således i planeringsprocessen som planeringen får en del av sin legitimitet, vilket kan 
sägas vara planeringens och allmänintressets input-legitimitet (Mäntysalo, Saglie & Cars 
2011, s.2110-2111). Denna legitimitet kan delas upp genom att hänvisa till en rationell 
beslutsprocess där tillräckligt med legitima kunskaper tillförskansats, samt demokratisk 
koppling som upplevs rättvis (Alexander 2002, s.234; Mukhtar-Landgren 2002, s.51). Den 
demokratiska kopplingen kan i den svenska lagstiftningen ses genom krav på 
medborgardeltagande i olika typer av planer för att säkerställa att kommunmedlemmar och 
sakägare får göra sin röst hörd. Exempelvis vad allmänheten anser om utvecklingen som 
pekas ut i den kommunala översiktsplanen. Den rationella kopplingen i planprocessen avser 
huruvida tillräcklig kunskap och information som krävs för att genomföra en ”bra” plan. 
Proceduren måste dock alltid uppfattas som rättvis i adekvat utsträckning för att legitimeras. 

Men planeringsproceduren kan även motiveras utifrån output-effektivitet. Med det menas 
att bygga det eftersträvansvärda utfallet på kortare tid (Mäntysalo, Saglie & Cars 2011, s.2110-
2111). Det går således att hävda att det är i allmänintresset att planprocesser genomförs 
tidseffektivt och till en låg kostnad för samhället. Således kan output-effektiviteten stå i 
motsatsförhållande till den demokratiska delen av procedurdimensionen eftersom en lång 
planprocess med många inblandade aktörer kan medföra en ineffektiv planprocess.  

Substansdimensionen berör innehållet i allmänintresset, det vill säga vilket framtida tillstånd som 
är eftersträvansvärt. Men innehållet i substansdimensionen är omstridd och det saknas en 
gemensam uppfattning kring vad substansen i det allmänna intresset ska innehålla (Alexander 
2002, s.234).  Två generella tankar som återkommer i allmänintresset är dock: en tro på 
framsteg där den planerade framtiden ska bli bättre; samt idén om en gemenskap baserad 
på enighet (Mukhtar-Landgren 2012, s.53-54). Men vad den önskvärda framtiden innehåller 
ändras över tid och mellan planeringsideal, vilket kommer att ses i forskningsöversikten. 
Innehållet i allmänintressets substansdimension har i lagstiftningen även utökats till följd av 
bland annat tekniska framsteg och nya sociala värderingar (Jacobs 2005, s.25; Ödmann 1992, 
s.166). Det står även i direkt relation till den enskilda markägares rättigheter att göra som 
denne önskar med sin fastighet (se Jacobs 2005, för utveckling i USA). 

                                                 
1 Begrepp som både är fetmarkerade och kursiverade är de som framförallt används för att analysera empirin. 
2 Campbell och Marshall använder termerna procedurally focused respektive outcome focused. 
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Av ovan diskussion ser vi att allmänintresset kan delas upp i en procedur- och substansdimension 
som legitimerar planeringen (se tabell 1 för en sammanfattning). Vad som anses vara legitimt 
ur de två dimensionerna har dock ändrats över tid och är inte statiskt utan förhandlingsbart, 
vilket kommer ses i forskningsöversikten. Men vad är det som bestämmer vad som anses vara 
ett legitimit allmänintresse? Detta kommer att diskuteras utifrån maktförhållanden. 

  

Procedur Input-legitimitet 
Planeringsprocedur legitimeras genom en rationell beslutsprocess där adekvat kunskap 
tillförskaffats och med demokratisk koppling vilken uppfattas vara rättvis. 
 
Output-effektivitet 
Planeringsprocedur legitimeras genom att effektivt uppnå det eftersträvansvärda. 
 

Substans Innehållet i planering baseras på grundläggande övergripande tankar om framsteg och 
gemenskap. 

 

Tabell 1 >> Legitimering av allmänintresset utifrån dess procedur- och substansdimension. << 
 

2 . 3  M A K T F Ö R H Å L L A N D E N  I  P L A N E R I N G E N  

Det finns många sätt att förstå och studera makt, men två vanliga perspektiv är att se på makt 
som fast egenskap eller makt som relation. Gemensamt för de två är dock uppfattningen att 
vi är satta i ett system där makten får sin form (Börjesson & Rehn 2009, s.11-12). Det förra 
maktperspektivet – makt som fast egenskap – som bland annat Weber och Marx utgår från, 
studerar utifrån vem som besitter makt och sedan undersöka hur denne dominerar och 
förtrycker andra (Börjesson & Rehn 2009, s.57-58, 62). 

Makt som relationer däremot baseras ofta på Foucaults arbeten kring ämnet, där en 
utmärkande aspekt är uppfattningen att alla ingår i maktnätverk som styr över 
maktutövanden. Ur ett sådant perspektiv utövas inte makt av några få, utan alla är del utav 
maktnätverket (Börjesson & Rehn 2009, s.45; Foucault 1980, s.141-142). Dessutom ses inte 
makt som enbart begränsande utan även möjliggörande (Foucault 1980, s.119), samtidigt som 
maktrelationer alltid innehåller motstånd (Foucault 1980, s.142). Spänningen mellan makt som 
möjliggörande och begränsande medför att många skilda perspektiv och uppfattningar kan 
studeras. Det är av denna anledning som ett Foucauldianskt maktperspektiv väljs i denna 
uppsats. 

Maktrelationer studeras genom att fokusera på maktens strategier och tekniker i varje enstaka 
kontext (Flyvbjerg 1998, s.227-228; 2001, s.123). Makten främst ses som ett sätt att 
kontrollera språket där den som bestämmer vad som sägs – och hur det sägs – har stort 
inflytande (Börjesson & Rehn 2009, s.37). Med andra ord har den som kontrollerar språket stor 
möjlighet att påverka vad som anses vara kunskap eller inte. Detta visar sig genom Foucaults 
begrepp makt-kunskap (eng. power-knowledge) som är inflätade i varandra och ingår i ett 
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maktnätverk som bestämmer vad som anses vara legitim kunskap (Börjesson & Rehn 2009, 
s.46; Foucault 1977, s.27-28). Makt definierar alltså den kunskap som får tolkningsföreträde 
att bestämma vad som anses vara rationellt och därigenom vad som anses vara verklighet 
(Flyvbjerg 1998, s.227). Därför har den som kontrollerar en planprocess även stora 
möjligheter att kontrollera språket för att påverka vad processen ska handla om, samt vilkas 
kunskaper som är relevanta. 

Genom att kontrollera språket finns det även stora möjligheter att definiera vad olika saker är 
för något, vilket kan kallas för begreppsdefinitioner (Mukhtar-Landgren 2012, s.23). 
Definitionerna bygger på tankar kring vad som anses var riktigt och önskvärt, där valet av 
definition är samtidigt möjliggörande och begränsande (jmf Foucault 1980, s.119; 141-142). 
Därmed kan begreppsdefinitioner sägas ge idémässiga förutsättningar som möjliggör val 
som görs i planeringen (Mukhtar-Landgren 2012, s.21, 26).  

Dock finns det alltid flera olika begreppsdefinitioner som ständigt konkurrerar mot varandra och 
utgör ”möjliga utfallsrum” för olika handlingar. Utfallsrummet är ständigt öppet för de 
begreppsdefinitioner som finns, men också ständigt fyllt av mer eller mindre tydliga konflikter 
(Mukhtar-Landgren 2012, s.24). Vissa begreppsdefinitioner kan anses vara ”rimliga” över en 
längre tid vilket gör att de tas för givet och betraktas som ”sanningar”. Detta innebär att de 
dominerar andra möjliga uppfattningar (begreppsdefinitioner) och uppnår en status av hegemoni 
(Mouffe 2005, s.17). De rådande hegemoniska uppfattningarna kan dock utmanas av andra 
begreppsdefinitioner om att nå hegemonisk status (Mouffe 2005, s.18).  

Även allmänintresset kan förstås utifrån detta perspektiv. Exempelvis finns den 
återkommande övergripande tanken (idémässiga förutsättningen) i allmänintresset med tilltro på 
framsteg och gemenskap som syntes i genomgången av allmänintresse tidigare. Andra mer 
specificerade delar av allmänintresset kan förstås som de särintressen som har hegemonisk 
status för tillfället (Sørensen 2000, s.32-33). Detta allmänintresse fungerar som en 
referenspunkt som kan användas som argument för att legitimera handlingar (Sørensen 2000, 
s.32). Ur en sådan synvinkel förstås allmänintresset som den hegemoni som är rådande, där 
dominerande maktrelationer bestämmer vad allmänintresset står för och vad som kan 
betraktas som ”sanning”. 

Eftersom valet av definition är samtidigt möjliggörande och begränsande innebär val att andra 
alternativ utesluts (Mukhtar-Landgren 2012, s.24). Planering ses därför i denna uppsats som 
en process där vissa val görs och andra utesluts, för att kunna omsätta ett av många möjliga 
alternativ. Detta eftersom planering handlar i slutändan om att välja antingen det ena eller 
andra alternativet (Campbell & Marshall 2002, s.182). Det valda planeringsalternativet måste 
uppfattas som legitimt för att kunna genomföras och därför måste det som är 
eftersträvansvärt – det ”möjliga utfallsrummet” – vara tillräckligt stabilt. För att detta ska ske 
krävs en samverkan av makt-kunskap som legitimerar uppfattningen av vad 
planeringsproblemet är och vilken planeringslösning som ska väljas. 
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Denna maktprocess kan förstås med Mukhtar-Landgrens begrepp makt som 
handlingsförmåga och makt som uteslutning (Mukhtar-Landgren 2012, s.24). Den förra – 
makt som handlingsförmåga – är ”den process som framställer planering som legitim 
verksamhet” (Mukhtar-Landgren 2012, s.27). Alltså den process där idémässiga förutsättningar 
ges för handlingen. Planeringens makt och förutsättningar kommer därför genom en ständigt 
pågående process av ”tillhandahållandet och upprätthållandet av en legitimitetsgrund” 
(Mukhtar-Landgren 2012, s.27). Där blir makt möjlig genom att den ges legitimitet, 
exempelvis genom att en tolkning av allmänintresset som gör gällande att vissa naturområden 
är skyddsvärda medan andra inte bedöms vara det. 

Den andra delen i begreppsapparaten – makt som uteslutning – visar på de möjliga alternativ 
som valts bort. Konflikter kan givetvis uppstå i processen av val och uteslutning (jmf 
Foucault 1980, s.142, att makt alltid innehåller motstånd). Men dessa konflikter kan antingen 
hanteras genom att olika alternativ ställs mot varandra, vilket kan kallas för politisering; eller 
så kan konflikten stabiliseras där andra uppfattningar ignoreras eller osynliggörs, vilket kallas 
för avpolitisering (Mukhtar-Landgren 2012, s.27-29). 



 

 

KAPITEL 3 

>> FORSKNINGSÖVERSIKT << 

3 . 1  I N L E D N I N G  

Av föregående kapitel kan vi se allmänintressets centrala roll för planeringen och hur 
maktrelationer är kopplade till detta. Syftet med kommande kapitel är att visa hur 
allmänintressets substans och procedur ständigt omformulerats och utökats till följd av 
lagstiftning, planeringsideal och styrningssätt.  

Fokus är på utvecklingen av lagstiftningen och argumentation kopplad till den, samt 
planeringsideal ur ett svenskt perspektiv. Men det kommer även ske kopplingar internationellt 
för att visa att utökningen av allmänintresset och nya planeringsideal inte är enkom svenska 
företeelser. Begrepp som introducerades i det teoretiska perspektivet kommer användas för 
att sätta utvecklingen i förhållande till detta. 

3 . 2  A L L M Ä N I N T R E S S E T S  K O N T I N U E R L I G A   

F Ö R S K J U T N I N G  M E L L A N  1 8 5 9 - 1 9 8 7  

Som vi sett i det teoretiska perspektivet präglas planeringen av en tilltro till att tillgodose 
allmänintresset. Men allmänintresset fanns även innan den fysiska planeringen kom att 
etablera sig som verksamhet. Redan i Magnus Erikssons stadslag från 1350-talets Sverige 
fanns bestämmelser om hur breda exempelvis gator skulle vara för att möjliggöra för 
transporter (Ödmann 1992, s.27). Men det dröjde innan rikstäckande byggnadslagar fanns i 
Sverige. År 1859 föreslog dock arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd en lagstiftning som skulle 
säkerställa att orter som kunde motse en ”stor framtid” inte blev ”lag- och förnuftslöst 
byggda” (Ödmann 1992, s.25). Allmänintresset för Edelsvärd var en välordnad vacker 
bebyggelse, främst för att motverka stadsbränder, men även för att påverka den allmänna 
moralen positivt (Ödmann 1992, s.26). Edelsvärds förslag visar på en grunduppfattning i 
legitimeringen av allmänintresset utifrån dess substansdimension. 

Men motionen bifölls inte när den framfördes, utan först några år senare kom den första 
svenska rikstäckande bygglagstiftningen med 1874 års byggnadsstadga, främst som ett 
medel att hantera brandrisker och den låga hygieniska standarden (Blücher 2006, s.134). För 
att kontrollera en rationell procedur måste minst en person i byggnadsnämnden vara jurist och 
utses av Magistraten3 (SFS 1874:25, 1 kap. 3 §). Lagstiftningen hade bestämmelser för 

                                                 
3 Äldre statlig myndighet vilken fungerade som stadens styrelse och var statens kontrollredskap över 
kommunerna. Dess uppgifter togs över senare av länsstyrelserna och andra myndigheter. 
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byggnaders höjd, form, byggnadsmaterial, färg etc. och var straffbart om det inte följdes. 
Däremot gällande byggnaders lokalisering, utbyggnadstakt och i avvägningen av allmänna och 
enskilda intressen saknades sanktionsmöjligheter (Blücher 2006, s.134; Ödmann 1992, s.29-
30). Det medförde att den enskilda markägaren hade stor möjlighet att styra över 
utvecklingen och städer saknade legitima procedurstyrmedel för att beakta allmänintresset. 

Vad som kunde regleras med planlagstiftningen utökades i 1907 års byggnadsstadga (SFS 
1907:67) med hänvisning till nödvändigheten att upprätthålla ordning och rättvisa mellan 
tomtägarna (Ödmann 1992, s.75). Nytt för proceduren var att markägare som berörs av planen 
ska kunna få möjlighet att yttra sig innan stadsplanen antas (Ödmann 1992, s. 39), medan en 
stor reform gällande allmänintressets substans var att nybyggnad inte fick ske på sådan mark 
som i stadsplanen angavs vara allmän plats, som exempelvis gata eller torg (Blücher 2006, 
s.137). Trots förändringarna saknades procedurmedel i planlagstiftningen för att styra 
byggnationen i hela kommunen, med följd att många kommuner förde en aktiv markpolitik 
och förvärvade mark för att kunna få större inflytande (Blücher 2006, s.138; Ödmann 1992, 
s.49).  

Det dröjde dock till stadsplanelagen (SFS 1931:142) och byggnadsstadgan 1931 (SFS 
1931:364) innan ny lagstiftning var på plats för att kontrollera byggandet av kåkstäder i 
städernas ytterområden, samt utöka möjligheterna att styra över fler områden, exempelvis 
järnvägsområden och offentliga byggnader (Ödmann 1992, s.44-46, 55-56). I 
byggnadsstadgan infördes även substanskvaliteter i form av en lång ”minneslista” med 
önskvärda attribut som måste tas hänsyn till i stadsplanen. Dessa innefattade i stor 
utsträckning att natur bör finnas i städer, men även beaktande av estetiskt och historiska 
värdefulla byggnader, samt att industrier och bostäder bör skiljas från varandra (SFS 
1931:364, 3 kap. 15 §). Men trots lagförändringarna var den enskilda markägarens rättigheter 
var fortfarande väldigt stark, eftersom marken inte kunde utnyttjas på sådant sätt som stod i 
dess värde blev staden skyldig att inlösa marken (Ödmann 1992, s.78). 

3.2.1 STARKARE TILLTRO TILL ALLMÄNINTRESSET 
Allmänintresset hade således sakteliga utökats i tidigare svensk planlagstiftning, men med 
1947 års byggnadsstadga (SFS 1947:390) fanns en ökad tilltro på planering som redskap 
och även vad som innefattas av allmänintresset. En stor förändring i 1947 års byggnadsstadga 
var att kommuner inte längre behöver ge ersättning till markägare för att motsätta sig 
byggnation i tätbebyggelse om det kan hänvisas till bland annat dålig mark ur hälsosynpunkt 
eller om för stora kostnader för infrastruktur skulle behövas (Ödmann 1992, s.81). 
Förändringarna motiverades utifrån att den ansågs gynna det allmänna bästa och förbättra 
levnadsvillkoren för människor (Strömgren 2007, s.117). I glesbygd var dock ersättning 
fortfarande tvunget att ges enligt tidigare principer (Ödmann 1992, s.87).  

I debatten som föranledde lagförändringen verkar det varit konsensus kring kommunernas 
ökade befogenheter att planera och bevaka allmänintresset samt minskade möjligheter för 
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enskilda markägare att få kompensation (Blücher 2006, s.143). Detta gav tillräckligt med 
idémässiga förutsättningar och således handlingsförmåga för att utöka deras procedurstyrmedel. 
Ödmanns slutsats är tidsandan som präglas av framåtanda, konfliktlösning och ambitionen att 
skapa den demokratiska medborgaren gjorde denna förändring möjlig (Ödmann 1992, s.91-
92). Debatten som föranledde planlagstiftningen 1947 tycks alltså ha avpolitiserat frågan om 
rätten till ersättning för enskilda markägare för utebliven möjlighet till byggnation i städer. 

Det finns med andra ord ökat förtroende för vad planering kan åstadkomma. Planeringens 
och allmänintressets substans anses inte längre enbart beröra markdisponering utan som en del 
i programmet för välfärdsutvecklingen där lämplighetsorövningen ska baseras på 
samhällsnytta istället för juridiskt relevanta fakta (Ödmann 1992, s.90-92). Planeringsidealen 
präglades av tidens sociala välfärdspolitik med social ingenjörskonst där planer grundas på 
undersökningar om människors vanor och prognoser av framtida utveckling. Där ska 
gruppsamhörighet planeras för genom grannskapsenheter, främst för arbetarklassen 
(Ödmann 1992, s.178-179). Det vill säga en väldigt stark uppfattning om allmänintresset 
gemenskap. Kvar finns även tidigare planerinsidealet från sekelskiftet och framåt som betonat 
vikten av växtlighet, hygieniskt stadsbyggande och natur- och rekreationsområden i städer 
(Ödmann 1992, s.29-30, 175-176). 

3.2.2 RATIONELLA & POLITISKA PLANPROCESSER 
Tilltron till allmänintresset och förväntan på vad planering kunde åstadkomma kunde även 
ses utanför Sverige. På 1950-talet i Storbritannien och USA ansågs det inte som särskilt 
problematiskt att komma fram till bästa möjliga plan som gynnande det allmänna bästa, utan 
det kunde fastslås rationellt och vetenskapligt (Campbell & Marshall 2002, s.168-169). Där 
växte även en inflytelserik planeringsprofession fram som ansågs vara experter i avvägningen 
av allmänintresset (Campbell & Marshall 2002, s.170-171). 

Planerarna ansågs i den dåtida rationella heltäckande (comprehensive) planeringen via 
sin expertroll ha kunskaper om hur lämplig markanvändning och allmänintresse rationellt 
kunde fastställas genom logiska resonemang på bekostnad av känslor och intuition. Det fanns 
en uppfattning om att det går att planera samhället på bästa sätt genom tekniska och objektiva 
lösningar på planeringsproblem (Allmendinger 2009, s.66-67). Därför ansågs att 
beslutsprocessen måste vara strikt rationell och skilja fakta från värderingar. Till följd av detta 
skiljs mellan formell och substantiell rationalitet. Den formella rationaliteten är 
planeringsexperternas område och fokuserar på en effektiv och objektiv procedur för att 
uppnå målsättningen. Målet är satt med en substantiell rationalitet av politiker men beroende 
på vilken ideologi och värderingar de styrande besitter kunde utgångspunkten för att lösa 
samma problem vara olika (Allmendinger 2009, s.63-64). 

En renodlad planerarprofession fanns dock ännu inte i Sverige, utan arkitekter ansågs besitta 
den expertkunskap som krävdes. Från 1947 års byggnadsstadga lagstiftades att en 
stadsarkitekt med examen från teknisk högskola ska finnas med i byggnadsnämnderna (SFS 
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1947:390, 2 kap. 13 §). Med andra ord för att säkerställa en rationell procedur där tillräckliga 
kunskaper fanns. 

I utvecklingen efter 1947 års planlagstiftning ansågs planeringens styrmedel ändå otillräckliga 
för att lösa konflikter mellan enskilda och allmänna intressen, med slutsatsen att kommunens 
politiska inflytande över bebyggelseutvecklingen måste stärkas (Ödmann 1992, s.93). Med 
byggnadsstadgan 1959 (SFS 1959:612) måste samtliga ledamöter i byggnadsnämnden väljas 
av fullmäktige (SFS 1959:612, 1 kap. 3 §), till skillnad från tidigare då Magistraten utsedde en 
jurist. Statlig granskning skedde istället genom länsstyrelserna (Blücher 2006, s.143-144). Även 
kompetenskravet på stadsarkitekt som biträde i byggnadsnämnden togs bort (Ödmann 1992, 
s.165). En annan ändring var att samråd måste ske för samtliga planer där kommunstyrelse, 
myndigheter, föreningar och enskilda personer (sakägare) med väsentligt intresse i planen 
måste få vara med i planeringsproceduren. Detta motiverades genom att öka rättsäkerheten för 
sakägare samt för att minska förseningar till följd av kritik vid granskningen (Ödmann 1992, 
s.144), vilket kan läsas som argument för både demokratisk input-legitimitet och output-effektivitet. 

Den kommunala markpolitiken var även fortsatt viktig där bostadsbyggnadsprogram började 
upprättas från 1963 och blev viktiga procedurstyrmedel för att tillgodose bostadsbehovet med 
ett övergripande substansmål om att hela befolkningen ska få möjlighet till välplanerade och 
rymliga bostäder till rimliga kostnader. Markpolitiken stärktes dessutom genom att 
kommunen fick förköpsrätt och olika typer av lån för att kunna bygga bostäder till skäliga 
kostnader (Blücher 2006, s.144). 

3.2.3 FORTSATT UTÖKNING AV ALLMÄNINTRESSET 
Det fanns således i Sverige starkt förtroende för att den offentliga sektorn ska få större 
inflytande över planeringen genom att den ständigt utökas. Även i Storbritannien fanns 
förtroendet för planeringen och allmänintresset kvar under 1960-talet, men började bli utsatt 
för kritik från främst akademiskt håll. Detta då akademiska studier runt 1950- och 60-talet 
visade att planeringsprocesser inte var så rationella som de utgav sig för. Planeringen hade 
tagit allmänintresset för givet utan att problematisera begreppet eller olika uppfattningar kring 
vad det var (Campbell & Marshall 2002, s.169). Dessutom uppmärksammades mångfaldet i 
intressen som kunde finnas, med följd att vissa forskare ifrågasatte allmänintresset som idé 
(Campbell & Marshall 2002, s.170).  

Planeringen och allmänintresset gick således i brittisk kontext från att vara i stort sett vara en 
självklarhet till att ifrågasättas. Följden av kritiken blev att planerare tvingades till att bli mer 
reflexiva kring allmänintresset (Campbell & Marshall 2002, s.171). Men perioden präglades av 
både ekonomisk tillväxt som befolkningstillväxt och det fanns fortfarande en stark 
övertygelse om att bebyggelseutvecklingen måste kontrolleras för att uppnå ökad välfärd 
(Campbell & Marshall 2002, s.171). Trots kritiken tycktes det alltså ändå finnas ett något slags 
samhälleligt konsensus – hegemoni – kring att kontrollera utvecklingen vilket krävde planering 
och som gjorde dess verksamhet legitim. 
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Även i Sverige utökades vad planeringen kunde lämplighetspröva genom lagändringen 1972 
som medförde att glesbebyggelserätten upphävdes med följd att ersättning för utebliven 
möjlighet byggnation inte behövdes ge (Ödmann 1992, s.100). Enskilda fastighetsägares 
rättigheter minskade därmed. De främsta argumenten för den uppdaterade lagstiftningen var 
att värna om allmänintressets substansdimension rörande naturvärden, friluftsliv och ekologisk 
hänsyn (Blücher 2006, s.145). Bevarandet av ekologiska system var även en skiftning i 
substansdimensionen från den tidigare ensidiga betoningen på exploatering (Strömgren 2007, 
s.152). Lagändringen 1972 innebar att i stort sett all mark – med undantag för vissa areella 
näringars behov – var tvunget att gå igenom lämplighetsprövning. Men utökningen ledde 
även till uppfattningen om att de allmänna intressenas substans behövde preciseras, med 
riktlinjer för hushållning med mark och vatten, samt igångsättandet av en fortlöpande fysiska 
riksplanering som pekade ut särskilda allmänintressen för hela landet. Det vill säga 
riksintressen (Blücher 2006, s.145; Ödmann 1992, s.102). 

En ny utredning sattes igång 1984 för att få fram förslag som gjorde riksintressena rättsligt 
reglerande, men det fanns olika ståndpunkter hos de politiska partierna vilket medförde att 
enighet inte kunde uppnås (Ödmann 1992, s.106-107). Det ledde till en kompromiss, där 
mark- och vattenanvändningen ska användas så att ur ”ekologisk, social och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas”, dock utan angivelse hur 
prioritering mellan tillväxt och miljö ska göras (Ödmann 1992, s.107-108). Återigen går det att 
se hur den miljömässiga aspekten kom att inrymmas i planeringens syfte och således även att 
det klassificerades som substans i allmänintresset. 

I den internationella planeringslitteraturen på 1970- och 80-talen kritiserades dock 
allmänintresset som begrepp från flera utgångspunkter. Från marknadsliberalismen synpunkt 
blir allmänintresset likställt med kundönskningar med motivering att individuella intressen 
tillsammans blir detsamma som samhällets intressen (Campbell & Marshall 2002, s.171-172). 
Dessutom kritiserades allmänintresset från postmodernistiskt håll utifrån att det finns 
olikheter och åsikter som inte inryms i allmänintresset, samt att det inte finns någon 
universalism eller vetenskaplig sanning. Allmänintresset är från ett postmodernistiskt 
perspektiv på ett homogeniserande vis och förtrycker andra uppfattningar (Campbell & 
Marshall 2002, s.172). Trots kritiken utökas allmänintressets substans, men även procedur, i 
planlagstiftningen i Sverige under sena 1980-talet genom plan- och bygglagen samt 
naturresurslagen. 

3.2.4 ALLMÄNINTRESSET UTÖKAS YTTERLIGARE 
Plan- och bygglagen (ÄPBL4,) (SFS 1987:10) och naturresurslagen (NRL) (SFS 1987:12) 
antas 1987 och la grunden till dagens planlagstiftning, med många formuleringar som är 
identiska. Bakgrunden till ÄPBL och NRL var att planlagstiftningen bedömdes behöva en 
modernisering med bättre procedurstyrmedel som säkerställde en god miljö för alla medborgare 
genom mål för utformning (Ödmann 1992, s.112).  
                                                 
4 Står för ”Äldre plan- och bygglagen” för att tydliggöra att det är PBL 1987 som avses och inte PBL 2011.  
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I den nya planlagstiftningen fanns därför ett tydligare fokus på kommunikation i proceduren, 
det vill säga demokratisk input-legitimitet, där rätten att påverka planer stärktes för både sakägare 
och boende (Ödmann 1992, s.143-144, 165-166). Detta motiverades med att stärka 
medborgarnas inflytande och insyn skulle förstärkas i planeringen och samråden skulle 
fungera som ett sätt att förbättra beslutsunderlaget till politikerna (Ödmann 1992, s.144). 
Även den enskilde fastighetsägarens ekonomiska trygghet stärktes genom att ersättning måste 
ges vid intrång på pågående markanvändning (Blücher 2006, s.147). Utvecklingen visar på att 
allmänintresset legitimeras utifrån en förändrad procedurdimension än tidigare: En utökad 
demokratisk input-legitimitet anses leda fram till vad som är lämplig bebyggelse utifrån både 
enskilda intressen och vad som anses vara i allmänintressets substans. Samrådet och ökat 
medborgardeltagande kan alltså ses som ett sätt att stärka allmänintresset, men kan likväl 
anses vara ett sätt för enskilda att bevaka sina egna intressen. 

Som nya planverktyg ska kommunerna i den obligatoriska översiktsplanen ange den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och hur avvägningen av allmänintresset görs. 
Men det är först i senare detaljplaner eller områdesbestämmelser som intresseavvägningar är 
avslutade då översiktsplanen enbart är vägledande (SFS 1987:10, 4-5 kap.). 

Även substansdimensionen utvecklades där miljöfrågor framhölls i större utsträckning än tidigare.  
I NRL angavs prioriterade intressen med hushållningsstatus som ”så långt som möjligt 
skyddas” (SFS 1987:12, 2 kap. 2 §), respektive riksintressen där exploatering enbart får ske om 
”det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden” (SFS 
1987:12, 3 kap. 1.§). ÄPBL hänvisade till NRL för allmänintressen, men stipulerade även 
öppet hållna allmänintressen, det vill säga normer – begreppsdefinition – för den goda miljön, 
som måste beaktas (SFS 1987:10, 2 kap.). Kvar finns gemensamhettanken om det kollektiva 
goda. Det nya plansystemet var tänkt att främja en god, jämlik, livsmiljö för alla, samt att 
segregation ska motverkas och planeringen ska arbeta för integration av medborgarna 
(Strömgren 2007, s.191). 

Prioriteringar mellan konflikterande allmänintressen och riksintressen angavs inte, utan målet 
är att områden ”skall användas för det eller de ändamål för vilka områden är mest lämpade 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov” (SFS 1987:10, 2 kap. 1 §). 
Formuleringarna visar på att lagstiftningen är generellt hållna vilket gav mycket utrymme till 
tolkningen av en önskad utveckling och bedömningar. Därför sker bedömningen av vad som 
är skälig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i fall till fall i varje 
planeringsprocedur. För att kunna hjälpa till med denna avvägning återinförs krav på att det i 
byggnadsnämnden ska finnas biträde med arkitektutbildning samt övrig personal med adekvat 
kompetens (SFS 1987:10, kap 11. 4 §). Alltså ett procedurkrav för att säkerställa en rationell 
beslutsprocess där arkitektens expertkunskap är avgörande. 

Ödmann menar att debatterna inför den reformerade lagstiftningen visade på att det inte 
fanns en gemensam värdegrund kring vad markanvändningens mål är eller kring vilka 
intressen som ska prioriteras framför andra i konflikter om markanvändningen (Ödmann 
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1992, s.124). Den tidigare gemensamma uppfattningen om planeringens ändamål som 
präglade 1947 års debatt verkar alltså inte finnas i förarbetena till denna lagstiftning. Det kan 
visa på att kritiken som framförts mot allmänintresset innebar en ökad problematisering – 
politisering – av termen, men även hur nya planeringsideal och marknadsorientering 
konkurrerar med den tidigare begreppsdefinitionen om planeringens ändamål. 

3 . 3  N Y  P L A N E R I N G S S T Y R N I N G  &  N Y A  

P L A N E R I N G S I D E A L  

Enligt Ödmann bygger kommunikationskravet genom samråd i PBL från 1987 på ett neutralt 
maktförhållande mellan aktörer där allas synpunkter får lika stor betydelse. I 
planeringspraktiken har dock näringslivet kapitalet som möjliggör byggnation, vilket medfört 
att beslutsfattandet av många planer förskjutits till innan samrådsskedet. Detta gör det svårt 
för utomstående att ändra förslaget i samrådsskedet (Ödmann 1992, s.149). Ödmann 
argumenterar för att genom ”rättssystemets neutrala framträdelseform döljs också de 
konflikter som uppstår på marknaden och som löses genom strategier som utvecklas utanför 
rättssystemets ram” (Ödmann 1992, s.151). Denna typ av beslutsfattande mellan offentlig och 
privat sektor innan den formella planprocessen börjar har kallats för förhandlingsplanering. 

3.3.1 FÖRHANDLINGSPLANERING 
Redan 1970-talets ekonomiska kris medförde att privata aktörer på byggmarknaden fick större 
del i samhällsplaneringen. Likaså blev projektplanering vanligare vilket ledde till att 
samordning mellan projekt i större utsträckning fattades genom överenskommelser mellan de 
drivande aktörerna (Khakee 2000, s.32-33). Den offentliga sektorns inflytande tycks således 
ha minskat redan innan förhandlingsplanering uppmärksammades på 1980- och 90-tal. 

Förhandlingsplanering i sig är inte olagligt planlagstiftningen då den fungerar som en 
ramlagstiftning med stora möjligheter att tolka den. Men förhandlingsplaneringen har mött 
motstånd och politiserats genom att kritik förts fram. I en proposition från 1991 till ändring av 
ÄPBL tas förhandlingsplanering upp och problematiken med snedvriden konkurrens, samt 
att avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen kan förvrängas (prop. 1990/91:146, 
s.21-22). Annan kritik mot förhandlingsplanering är att det medför minskad demokratisk 
insyn och politisk styrning (Khakee & Elander 2001, s.236-238; Ödmann 1992, s.150); liksom 
att dessa dolda förhandlingar mellan kommun och exploatör senare input-legitimeras av den 
formella planprocessen (Khakee & Elander 2001, s.236-238). Med andra ord att planens 
inriktning redan är bestämd – begreppsdefinierad – innan andra aktörer har möjlighet att säga sitt 
om planen. Det har även framförts kritik mot att överenskommelser enbart ger kortsiktiga 
fördelar på bekostnad av ett längre tidsperspektiv (Cars & Snickars 1994, s.10); samt att 
ekonomiska frågor dominerar över sociala ambitioner (Khakee & Elander 2001, s.236-238). 
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Men förhandlingsplanering anses även ha positiva effekter. Exempelvis framförs att båda 
parter kan vinna på det genom att kommun kan få tillgång till exploatörers kapital för 
finansiering av projekt, medan exploatören går med vinst. Andra fördelar som framhålls är att 
samverkan kan medföra att resurser kan utnyttjas på ett effektivare, snabbare och 
resurssnålare sätt (Cars & Snickars 1994, s.17; Khakee 2000, s.33).  Sedan finns en tanke om 
att gemensamma resurser kan skapa lösningar om inblandade aktörer anser vara bättre än om 
enbart en aktör varit ensamt ansvarig för projektet (Cars & Snickars 1994, s.9-10). Således 
finns argument både utifrån procedurens output-effektivitet, samt rationell input-legitimitet utifrån att 
kunskaper om bättre lösningar kan tillskapas.  

Oavsett de fördelar och nackdelar som tas upp medför förhandlingsplanering att den 
offentliga sektorn tydligt intar två olika roller. Dels ska resurser utnyttjas effektivt för att 
uppnå önskat utfall; och dels ska en demokratisk process som uppfattas legitim leda fram till 
det önskade utfallet (Cars & Snickars 1994, s.25; Mäntysalo, Saglie & Cars 2011, s.2110). Det 
vill säga output-effektivitet kontra den demokratiska delen i procedurdimensionens input-legitimitet. 
Däremot kan allmänintressets substansdimension motiveras utifrån båda perspektiven. En 
koppling gällande detta kan göras gällande förhandlingsplanering kopplat till den traditionella 
rationella heltäckande (comprehensive) planeringen. I denna planeringsteori finns en tilltro till att 
dela upp mellan formell och substantiell rationalitet; där den förra är planerarexpertens 
område och den senare är politikernas uppgift. Men i förhandlingsplanering kan vi se att även 
att privata aktörer är med och bestämmer dess substantiella innehåll. 

3.3.2 GOVERNANCE & STRATEGISK PLANERING 
Förhandlingsplanering kan sättas i förhållande till en generell förändring i samhällsstyrningen 
under 1990- och 2000-tal, med nya styrningssätt och nya komplexa frågor som skulle 
behandlas. Utvecklingen har kommit att kallats för governance, där en grundläggande tanke 
är att genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer är nödvändig för att uppnå 
önskad utveckling (Montin & Hedlund 2009, s.7; Pierre 2011, s.20), vilket även kan ses i 
förhandlingsplaneringen tillvägagångsätt. Detta har påverkat stadspolitiken till att generellt bli 
mer inriktad på effektivitetskrav, managementtänkande, modeller inspirerade från privat 
sektor för att producera service, samt offentlig-privat samverkan för att tillsammans 
mobilisera resurser (Pierre 2011, s.14). 

Minskade finansiella resurser hos kommunerna medförde även att många kommuner sålde sin 
mark för att stärka den kommunala ekonomin. I samband med detta riktades kritik mot att 
kommuner försökte trissa upp markpriserna, vilket står i stark kontrast mot tidigare 
markpolitiks syfte att erbjuda mark för bostäder till låga kostnader (Blücher 2006, s.148-149).  
Kommunernas egna bristande ekonomiska resurser att genomföra planer medförde att 
samarbeten med privata aktörer förespråkades för att ge ”win-win” situationer, med samma 
argumentation som anges för förhandlingsplanering (Mäntysalo, Saglie & Cars 2011, s. 2116).  
Det blev även allt vanligare i den fysiska planeringen att privata byggherrar initierar 
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byggprojekt istället för kommuner (Bergsten & Holmqvist 2007, s.95; Cars & Thune-
Hedström 2006, s.162; SOU 2005:77, s.168-169; SOU 2008:68, s.123-124). 

De minskade finansiella resurserna och krympande offentliga sektorn medförde en 
uppfattning om att det skett en maktförskjutning till privata aktörers fördel (Blücher & 
Graninger 2006, s.7; SOU 2005:77, s.164; SOU 2013:34, s.99-100). Men det finns även ett 
motstående perspektiv där utvecklingen istället ses som att det snarare skett en förändring i 
samhällsstyrningen (governance). Ur detta perspektiv kan den offentliga sektorn genom 
samarbeten med privata aktörer istället utöka sin möjlighet att genomföra sina intentioner 
genom mobilisering av gemensamma resurser (Pierre 2009, s.46-47). 

I den akademiska planeringsteorin på 2000-talet börjar strategisk planering vinna mark som 
planeringsideal för att styra över den fysiska planeringen. Även där poängteras vinsten med 
involvering av aktörer med gemensamma intressen som viktigt för att mobilisera resurser mot 
gemensamma mål (Albrechts 2004, s.743; Healey 2007, s.4; 2009, s.439-440). I den strategiska 
planeringen ska planeringen identifiera och välja viktiga frågor att sträva efter, samt flexibelt 
styra mot en vision och genom handlingar och åtgärder implementera denna (Albrechts 2004, 
s.747). Genomslaget i svensk planlagstiftning kan ses i lagförändringen av PBL år 2010 där 
översiktsplaneringen skulle utvecklas till att bli mer strategisk (prop. 2009/10:170, s.1). Denna 
utveckling med governance och strategisk planering visar på förskjutningen i 
planeringsproceduren där allmänintresset ska beaktas. Likaså visar den att i substansdimensionen 
finns gemensamma mål hos offentlig sektor och näringsliv. 

3.3.3 ÖKAT FOKUS PÅ MILJÖFRÅGOR 
Relationerna mellan näringsliv och offentlig sektor blev alltså under 1990- och 2000-talet 
starkare. Samtidigt fortsatte miljömässiga frågor att komma in i allmänintresset och samhället 
kom att eftersträva en hållbar utveckling efter att Agenda 21 blev centrala delar i den 
svenska planeringen (Khakee 2000, s.11). Denna ”hållbarhetsvision” medförde att 
bevarandefokuset i planeringens substans ökade tillsammans med ett tydligare mål om att 
skapa en god livsmiljö för nuvarande samt kommande generationer (Fredriksson 2011, s.71; 
Strömgren 2007, s.246). Miljöbalken (MB) (SFS 1998:808) som ersatte NRL vann laga kraft 
1999 och förtydligade hushållningsbestämmelserna samt ökade miljökraven (prop. 
1997/98:90, s.158-159, 161, 164). Det infördes även miljökvalitetsnormer som ska uppfyllas 
(SFS 1998:808, 5 kap.), samt miljökvalitetsmål som förtydligade den ekologiska dimensionen 
av ”hållbarhetstrilogin”.5 (prop. 1997/98:145, s.34; prop. 2004/05:150, s.1-2). 

Med introduktionen av hållbarhetsvisionen finns i allmänintressets substansdimension en stark 
tilltro på universella värden som ska uppnås. Planeringen ska återigen verka för mänskligt 
framåtskridande och höjd levnadsstandard, där samhällskollektivets helhet ska främjas 
(Strömgren 2007, s.227). Alltså verkar den debatt 1980-talet på kring vad planeringen skulle 
verka för rört sig mot en gemensam uppfattning – avpolitisering – vad som är det goda 

                                                 
5 Social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. 
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samhället. Återigen med en tydlig tanke om gemenskap samt framsteg mot ett bättre samhälle, 
som fungerar som idémässig förutsättning för planeringen. Men lagen och avvägningen är 
fortfarande öppet för tolkning där planlagstiftningen pekar på krav om lämplighet, skälighet, 
rimlighet etc. 

3.3.4 EFFEKTIVARE PLANPROCESSER, TILLVÄXT & FLER BOSTÄDER 
Trots tidig involvering av privata aktörer i många planeringsprocedurer fanns under 2000-talet 
ett missnöje från både byggsektor och politiker att processerna för detaljplaner tar för lång tid 
och att de måste effektiviseras samt göras mer förutsägbara (SOU 2008:68, s.123-124). Till 
följd av detta kom den uppdaterade PBL 2011 (SFS 2010:900) som bland annat medförde 
ändringar i planeringsproceduren där det tidigare obligatoriska planprogrammet i detaljplaner 
som föregick samrådet slopas. Syftet med lagförändringen är att förenkla detaljplaner och att 
översiktsplanen ska stärka sin strategiska funktion (prop. 2009/10:170, s.1). Motiveringen till 
lagförändringen är således att den uppfattas för regeltyngd och ineffektiv vilket hämmar 
samhällsutvecklingen, det vill säga ett argument utifrån procedurdimensionens output-legitimitet. 

Senare skedde även en större förändring av planlagstiftningen i syfte att förenkla och 
effektivisera lagstiftningen (prop. 2013/14:126, s.1). Ändringen medförde att det tidigare 
enklare planförfarandet med mindre krav på samrådskretsen blev det normala 
planförfarandet, och där det tidigare normala planförfarandet omnämns som utökat 
planförfarande. Det senare ska enbart användas då planen inte överensstämmer med 
översiktsplan, medför betydande miljöpåverkan, eller av betydande intresse för allmänheten 
(SFS 2010:900, 5 kap. 7 §). Återigen en förändring motiverad utifrån output-effektivitet där 
proceduren ska ta kortare tid, men ändå ge adekvat legitimitet till planen. 

Men inte enbart proceduren i planeringen ändrades utan även allmänintressets substansdimension 
fick nytt innehåll. Hållbarhetsvisionen som växte fram under 1990-talet hade i början stort 
fokus på miljöfrågor. Men den ekonomiska dimensionen av ”hållbarhetstrilogin” ansågs vara 
eftersatt och därför tydliggjordes att tillväxt och konkurrens inrymdes inom detta genom 
förtydligande av PBL (prop. 2006/07:122, s.29-30; SFS 2007:1303).  I samma lagändring 
förtydligas att inte enbart människors hälsa är allmänintresse utan även säkerhet, samt att 
riskerna för olyckor, översvämning och erosion ska beaktas (prop. 2006/07:122, s.6; SFS 
2007:1303). 

Det senaste tillägget i planlagstiftningen vad gäller allmänintressets substansdimension vann laga 
kraft 2014 och kom till följd av behovet av fler bostäder. Tillägget i PBL blev 
”bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet” (SFS 2013:867) för att tydliggöra 
kommunernas ansvar att ta hänsyn till boendefrågorna i den fysiska planeringen (prop. 
2012/13:178, s.24-25). Förändringen kan ses i koppling med tidigare lagförändringar som 
syftade till att effektivisera planeringen och förkorta planprocesser. Output-effektiviteten tycks 
alltså medfört inskränkningar på medborgardeltagandet i den demokratiska input-legitimiteten av 
procedurdimensionen. Med tydliggörandet att bostäder ingår i allmänintressets substansdimension 
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kan det förstås som att planeringen ska verka för bostadsbyggande, i samklang med övriga 
delar av allmänintresset, genom en effektiv planeringsprocedur. Alltså att substansmålet om 
bostadsbyggande kan legitimeras genom en kortare procedur. 

En kommande förändring av allmänintressena är att vänta, eftersom en ny SOU kom ut i 
december 2015 och hur riksintressena måste omformuleras, samt att kommunerna i 
översiktsplaner kan peka ut vilka intressen som utgör väsentliga allmänna intressen. Tanken är 
att dessa väsentliga allmänintressen sedan kan vägas mot riksintressen (SOU 2015:99, s.30-
31). Utvecklingen av allmänintressen fortsätter således. 

3.3.5 GLOBALISERING & DEN NYA VERKLIGHETEN 
Vad vi ser i utvecklingen i den svenska planlagstiftningen är att effektivitet och minskad 
byråkrati förespråkas i större utsträckning än tidigare. Likaså blir partnerskap och samverkan 
vanligare som ska ge ”win-win” situationer för inblandade aktörer – och i förlängningen 
samhället i stort. Det vill säga att det som partnerskapet ska uppnå ligger i allmänintressets 
substans. 

Dessa tendenser har även visat sig internationellt och kan ses som en effekt av 
begreppsdefinitionen av globaliseringen. Centralt för denna uppfattning är att nationsgränser 
inte anses spela lika stor betydelse som tidigare vilket gör att företag lättare kan flytta sig till 
andra länder. För att konkurrera mot andra platser måste städer mer än tidigare upplevas vara 
attraktiva för ekonomiska investeringar. Dels genom bra fysisk infrastruktur, och dels genom 
en ”mjuk infrastruktur” bestående av en attraktiv livsmiljö präglade av kultur- och 
rekreationsområden, samt möjlighet till konsumtion. Detta medför en förändrad fokus för 
politiken med tydligare mål om tillväxt och ändrad styrning till mer entreprenörsmässiga 
former (Gospodini 2006, s.311-312).  

Det anses även vara viktigt med platsidentitet för att marknadsföra platser som attraktiva 
genom nya beskrivningar – begreppsdefinitioner – om staden både internt och externt. Detta sker 
ofta i samband med användandet av spektakulär arkitektur eller stadsdesign. Även äldre 
kulturmiljöer anses vara särskilt värdefulla. Tillsammans förväntas detta locka till sig en 
medelklass och turister som bidrar till en växande ekonomi (Gospodini 2006, s.312; Short 
2004, s.7). För den fysiska planeringen innebär detta att nya stadsområden byggs, eller att 
befintliga förvandlas. Detta för att hantera den ekonomiska globaliseringen och konkurrensen 
mellan städer, samt svara på krav om god livsmiljö genom att erbjuda kulturella miljöer och 
möjlighet till rekreation (Gospodini 2006, s.312). 

Ett rådande planeringsideal i svensk planeringskontext kallas av Fredriksson för ”den nya 
verkligheten” och liknar beskrivningen av globaliseringen. Centralt i detta planeringsideal är 
målet om tillväxt som verkar ha blivit det främsta målet för städer (Fredriksson 2011, s.67). 
För att generera tillväxt måste städer visa sig vara attraktiva för att människor ska bosätta sig 
där, bland annat genom att visa upp en trevlig och säker livsmiljö. Den täta staden anses vara 
optimal för detta eftersom den minskar biltransportbehovet och möjliggöra för 
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energieffektiva lösningar. Dessutom kan övre medelklass – ”den kreativa klassen” – lockas 
genom att erbjuda det urbana livet där caféer, lokala affärer och annan service finns nära 
(Fredriksson 2011, s.67-69). Med det ökade fokus på tillväxt, attraktivitet och konkurrens, 
verkar det finnas flera gemensamma intressen mellan offentlig sektor och näringsliv, även om 
intresset tillväxt funnits tidigare. Kopplat till detta är ett upplevt behov att samverka med 
privata aktörer och civilsamhälle för att genomföra planeringen, vilket ger idémässiga 
förutsättningar för partnerskap mellan privat och offentlig sektor (Fredriksson 2011, s.70). Med 
andra ord stämmer uppfattningen väl överens med de positiva effekter som 
förhandlingsplanering påstås medföra.  

Fortfarande finns i allmänintressena i den svenska planeringen tanken om att skapa en god 
och säker livsmiljö som har präglat svensk planering sedan 1947. Men till detta har alltså 
förändringar skett i och med den ökade inriktningen i politiken på konkurrens och tillväxt. Av 
ovan beskrivning av ”den nya verkligheten” kan vi se att fokus i en sådan planering sker på en 
viss samhällsgrupp – övre medelklass. Detta kan legitimeras genom att tillväxtens förtjänster 
sipprar ned till välfärden och gynnar hela staden, vilket ofta går under benämningen ”trickle-
down-effekter” (Dannestam 2009, s. 109, 248). Det vill säga argumentation för att tillväxt är 
nödvändig för att kunna ha en bra välfärd. Således kan de uppsatta substansmålen om tillväxt, 
attraktivitet och konkurrens upplevas som en nödvändig utveckling för att uppnå det tidigare 
välfärdsmålet. Men allmänintressets procedurdimension ska fortfarande ske inom 
planlagstiftningens ramar, det vill säga input-legitimitet genom en rättvis, rationell och 
demokratisk planprocess där berörda aktörer får möjlighet att ge sina synpunkter. Men enligt 
den beskrivna utvecklingen ska processen gärna gå snabbare och legitimeras i högre grad av 
output-effektivitet. 

3 . 4  S A M M A N F A T T N I N G  

Forskningsöversikten visar hur allmänintresset och planeringsideal förändrats. Utökningen av 
allmänintresset i Sverige har skett på bekostnad av vad den enskilde markägaren kan göra fritt 
på sin egen fastighet, vilket även inträffat i exempelvis USA (jmf Jacobs 2005, s.25). Samtidigt 
har den enskilde markägaren även fått tillbaka ökad rätt till ersättning i Sverige från ÄPBL 
1987 (jmf Blücher 2006, s.147).  

Tilläggen av allmänintresset har skett med motiveringar av upplevda tillkortakommanden i 
rådande styrsystem, så som kåkstäder, exploatering av naturområden etc. Ändringar av 
planeringsideal har också inverkat på vilka frågor som anses ligga i allmänintresset och har 
haft olika inflytande på planeringen. Exempelvis kring 1947 fanns ett väldigt starkt 
planeringsideal om välfärdsbygge för gemenskap, i kontrast till 1980-talet där det fanns olika 
uppfattningar kring vilka frågor som skulle prioriteras. På senare år har ökade krav på 
effektivisering för att uppnå det eftersträvansvärda utfallet fått genomslag i planlagstiftningen. 
Även planeringsideal så som strategisk planering, influerade av uppfattningar om globalisering 
och ”den nya verkligheten” verkar fått genomslag i svensk planering. 
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En sammanställning av utvecklingen av allmänintresset ses i tabell 2 på nästa sida och ska 
läsas som en översikt. Kolumnen om planeringsidealen ska förstås som indikationer på vad 
som anses vara eftersträvansvärt, eftersom en utförlig sådan redogörelse hade krävt en mer 
grundläggande genomgång av det ämnet. 
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KAPITEL 4 

>> METOD & METODOLOGI << 

4 . 1  I N L E D N I N G  

Uppsatsens valda tillvägagångsätt – metod och metodologi – baseras på forskningsintresset. 
Det teoretiska perspektivet medför en uppfattning om att maktrelationer påverkar de val som 
görs i planeringen, likaså att allmänintresset kan legitimeras på olika sätt. För att försöka 
förstå detta är det troligt att det behövs mycket insikt om planeringskontexten. Av denna 
anledning kommer uppsatsens betoning (se Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s.119) vara på 
en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning lämpar sig väl för att studera 
människors upplevda situation, åsikter och perspektiv; samt ger möjlighet för att studera 
unika kontexter genom att använda flera olika typer av källor (Yin 2011, s.7-9). Istället för att 
fokusera på siffror – som kvantitativ forskning gör i större utsträckning – riktar 
undersökningen sitt intresse på ord (Bryman 2012, s.36). 

Kapitlet inleds med att redogöra fallstudie som används som forskningsdesign. Därefter 
presenteras valda insamlingsmetoder – dokument och intervjuer – som sedan följs av det 
analytiska ramverk som används. 

4 . 2  F O R S K N I N G S D E S I G N  

Forskningsdesignen fastställer studiens övergripande design för insamling av data (Bryman 
2012, s.46) och en variant av detta är fallstudie. Den är lämplig när undersökningsobjektet är 
nutida och i sammanhang där det är svårt att kontrollera undersökningen omständigheter 
(Yin 2009, s.9-13). Jämfört med bredare tillvägagångsätt ligger fallstudiens styrka i att det 
enstaka fallet kan analyseras mer djupgående (Denscombe 2009, s.62; Flyvbjerg 2004, s.432). 
Eftersom maktrelationers praktiska lokala tillämpning ska studeras förefaller alltså fallstudie 
vara en användbar forskningsdesign.  

Fallstudier möjliggör även att flera olika insamlingsmetoder används i studien (Denscombe 
2009, s.61-62; Johansson 2003, s.3). På så sätt kan mer underlag undersökas för att stärka 
trovärdigheten av studien, men användandet av flera insamlingsmetoder kan även 
komplettera varandra (Denscombe 2009, s.184-187). På detta sätt kan studiens validitet stärkas 
(se Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s.112-113). Av dessa anledningar har fallstudie valts 
som forskningsdesign, då den möjliggör att allmänintresset och maktrelationer kan 
undersökas ingående med stor detaljeringsgrad. 
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En risk som Denscombe (2009, s.72) anser finns i fallstudier är att de kan bli deskriptiva 
snarare än analytiska. För att motverka detta baseras det som redovisas i den empiriska 
resultatdelen utifrån det analytiska ramverket som preciseras senare. Detta ger tillräckligt med 
underlag för att sedan aktivt analysera de empiriska resultaten från insamlad data utifrån det 
teoretiska perspektivet. 

4.2.1 VAL AV FALL 
En fallstudie kan göras på ett enstaka fall (enfallstudie) eller flera fall (multipel fallstudie). Valet 
och definieringen av fallet som ska undersökas är givetvis ett av de viktigaste valen som görs i 
denna typ av forskningsdesign. Problemformuleringen tillsammans med forskningsfrågorna är 
dock det som ska vägleda vilket fall som ska väljas (Yin 2009, s.30). Dessutom är det viktigt 
att avgränsa studie till adekvat nivå för att genomföra analysen, för att inte insamlad data blir 
för knapphändig, eller för omfattande som försvårar hantering under utsatt tidsperiod 
(Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, s.121-122). 

Vad bör då studeras för att svara på den övergripande problemformuleringen och de 
forskningsfrågor som operationaliserar den? Med andra ord: Vad ska studeras för att öka 
undersökningens validitet? Ett första steg är att identifiera vad i planeringens verksamhet som 
är relevanta utifrån forskningsintresset. I svensk planering måste kommuner i översiktsplanen 
visa på hur de ställer sig till de allmänna intressena, men det är först på detaljplanenivå som 
det konkretiseras och planen blir juridiskt bindande. Det är på grund av denna anledning 
kommer detaljplaneprocesser att studeras. 

Uppsatsens empiriska utgångspunkt är att samverkan mellan näringsliv och kommuner har 
blivit vanligare, samt att det anses skett en maktförskjutning till näringslivets fördel. Detta 
sätter de urvalskriterier som ska tillämpas för att välja fall. Det gör det angeläget att studera 
en detaljplanprocess där byggherrar varit initiativtagare: Varför valde kommunen att gå vidare 
med projektet och vad innebär det för avvägningen av allmänintresset? Men likaså är det 
intressant att studera en detaljplaneprocess där kommunen tagit initiativ till byggnation för att 
senare under planprocessen bjuda in byggherrar: Varför valde kommunen att gå tillväga på 
sådant sätt och vad innebär det för avvägningen av allmänintresset? 

Följaktigen kommer två stycken fall enligt ovan kriterier att studeras. Det medför att 
uppsatsen genomför en multipel fallstudie (Yin 2009, s.30), där fallen medvetet skiljer sig 
från varandra (Yin 2009, s.59). Valet av två sådana fall kan sägas utgöra ”maximalt varierande 
fall” (eng. maximum variation cases) i den meningen att det är olika förutsättningar och 
tillvägagångsätt som inträffar (Flyvbjerg 2004, s.426). Men de kan även ses som 
”representativa fall” för ett fenomen – nya planeringsideal och förändad planeringsstyrnings 
påverkan på allmänintresset – som pågår i svensk planering (Yin 2009, s.48). Urvalet av att 
studera två projekt grundar sig på att avgränsa den insamlade empirin så att den inte blir för 
omfattande vilket försvårar genomförandet. Samtidigt bedöms den vara tillräcklig för att 
kunna genomföra en djupgående analys. Syftet är således inte att jämföra fallen utan för att 
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tillföra empirisk data som kan användas för att undersöka det generella problemet: Det vill 
säga vilka konsekvenser planeringstyrningens tillvägagångsätt och nya uppfattningar om 
planeringens ändamål får för allmänintresset. 

De fall som valts att undersöka är detaljplanerna för Kilströms kaj i Karlskrona, samt 
Rosendalsfältet i Uppsala. I det förra projektet har kommun och byggherre samarbetat och 
fört diskussioner innan den formella planprocessen börjat för att bygga ett bostadskvarter i 
spektakulär arkitektur. I det senare äger kommunen ett stort markområde som ska 
exploaterats och har under den formella planprocessens gång använt sig av 
markanvisningstävlingar där byggherrar konkurrerar med varandra för att få bygga. 

Förutom att båda fallen stämmer in på valda urvalskriterier, har fallen valts utifrån av 
underordnade pragmatiska skäl. Kilströms kaj väljs för att jag bor i Karlskrona och således 
har lätt att kunna ta mig till kommunhuset för att intervjua de kommunala informanterna. 
Rosendalsfältet väljs då jag via en kontakt på förhand fått reda på att de hållit på med en stor 
detaljplaneprocess där byggherrar varit inblandade. Således medför valet av fall en 
bekvämlighetsfaktor (Denscombe 2009, s.66) som ofta avgör vilka fall som ska studeras, även 
om det inte nämns explicit. Jag väljer ändå att presentera detta för att ytterligare motivera 
mina val. 

Valet av fall som ska undersökas påverkar givetvis studiens resultat och hur generaliseringar 
görs. En nackdel som ofta framförs vid fallstudier är just att det kan vara svårt att generalisera 
de resultat som studien kommer fram till (Denscombe 2009, s.72). Men en fallstudie kan testa 
en teori, förfina teorier eller konstruera nya teorier utifrån forskningens resultat (Bjereld, 
Demker & Hinnfors 2009, s.86-87; Bryman 2012, s.71). Det är även på sådant sätt fallstudien 
kommer användas i denna uppsats. Genom att studera de två specifika fall av planeringens 
och allmänintresset utformning i vardera planeringskontext kan det generella problemet 
belysas. 

4 . 3  I N S A M L I N G S M E T O D E R  

Fallstudier möjliggör för användet av flera insamlingsmetoder vilket lämpar sig väl för denna 
uppsats. Men vilka insamlingsmetoder ska väljas? Återigen är det viktigt att reflektera över de 
som är mest lämpade utifrån forskningsintresse, det vill säga allmänintresset tolkat utifrån 
maktrelationer. Men hur studeras allmänintresset konkret när det är ett föränderligt begrepp 
med olika innebörd? Och hur studeras maktrelationer? 

Nuissl och Heinrichs nämner fyra delar som är viktiga att belysa för att studera maktrelationer 
och olika uppfattningar om vad som är eftersträvansvärt (inkl. allmänintresset) i en 
planeringsprocess: aktörer och deras intressen; aktörsrelationer; institutionella ramar; samt 
beslutsprocess (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 52-53). Innebörden i varje kategori utvecklas i det 
analytiska ramverket (avsnitt 4.4) i detta kapitel. Men i denna del hjälper de till för att rikta 
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strålkastarljuset till de delar i planeringsstyrningen (governance) som är relevanta att undersöka 
och därigenom vilka insamlingsmetoder som är relevanta. Genom de fyra delarna som 
nämnts kan även information om allmänintressets substans- och procedurdimension erhållas, samt 
hur maktrelationer utspelar sig. 

För att undersöka ovan delar kommer dokument och intervjuer att användas som 
insamlingsmetoder. Användandet av observationer skulle kunna ha kompletterat detta, men 
har inte varit möjligt att genomföra. I Kilströms kajs (Karlskrona) fall har det inte varit 
möjligt då granskningssamrådet inte skett under forskningens genomförande, och dels för att 
tillträde till förhandlingar mellan byggherre och kommun bedöms som svår att observera. I 
Rosendalsfältet (Uppsala) är planprocessen redan avslutad vilket utesluter observationer. 
Följaktigen kommer dokument och intervjuer att studeras. Genom att använda två 
insamlingsmetoder kompletterar de och stärker varandra, så kallad metodtriangulering 
(Denscombe 2009, s. 184-187). 

4.3.1 DOKUMENT 
Dokument utgör för det mesta en central del av en fallstudie då det kan ge mycket 
information och inte framtaget för den genomförda studien. Dessutom är data stabilt i 
avseendet att det repeterande går att studera data utan att situationen ändras (Yin 2009, s.102). 
Men det finns många olika typer av dokument som kan studeras och sammanställningen av 
dokument kan vara tidskrävande (Bryman, 2012, s.545). För att inte ”drunkna” i data är det – 
likt i val av fall – viktigt att göra en adekvat avgränsning (Yin 2009, s.105). Vilka dokument är 
då viktiga att undersöka för att svara på problemformulering och stärka studiens validitet? 

Urvalet av dokument som gjorts i denna uppsats baseras på den övergripande 
problemformuleringen som operationaliserats genom forskningsfrågorna. Med anledning av 
detta har planbeskrivningarna som är kopplade till vardera detaljplan studerats. Denna empiri 
för respektive projekt har utgjort den främsta empirin för att studera substansdimensionen av 
allmänintresset samt vilka motiv som framförs för byggnationen. Det har även gett 
information kring procedurdimensionen samt planprocessen i stort. Information angående 
planprocessen har även erhållits från respektive kommuns hemsida. 

Det ska framhållas att dokument inte nödvändigtvis behöver vara ”sanningen”, utan kan vara 
vinklad på ett särskilt sätt (Yin 2009, s.105), vilket påverkar dokumentets representativitet 
(Bryman 2012, s.544). Därför är det viktigt att vara källkritisk. Det vill säga att avsändaren 
kan ha ett särskilt intresse – tendens – som kan påverka vad som skrivs och inte skrivs. En 
källkritisk regel är att: ”varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste 
också misstänkas göra det” (Leth & Thurén 2000, s.26). För denna studie kan givetvis 
substansen eller motiv till vad som anses vara bra med detta vara vinklad. Men det är inte syftet 
att undersöka detta, utan istället är det precis denna motivering som ska undersökas. För 
proceduren förefaller det dock som att det som beskrivs inte tar med alla detaljer, vilket är 
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viktigt att vara medveten om. Detta kompletteras med den andra insamlingsmetoden – 
intervjuer. 

4.3.2 INTERVJUER 
I motsats till dokument kan intervjuer i större utsträckning ge insikter till personers egna 
uppfattningar, tankar och värderingar kring ett specifikt ämne (Bryman 2012, s.471; Rapley 
2004, s.16). På så sätt används intervjuer för att komplettera analysen av dokumenten och 
stärka studiens validitet. Intervjuer har använts för att ta reda på hur proceduren gått tillväga och 
motiv till detta. Men det är även intressant att undersöka hur inblandade aktörer motiverar 
substansen i avseende hur de hänvisar till vad som är eftersträvansvärt för kommunen och 
allmänheten. 

Av denna anledning har informanter som är anställda på respektive kommun med insyn i 
detaljplanprocesserna intervjuats. Men även byggherrar har intervjuats för att få mer 
information om planprocessen, samt för att förstå deras perspektiv, strategier för ökat 
inflytande och påverkan på intresseavvägningar. Det är även intressant för att undersöka i 
vilken mån de har argument för byggnationen och processen som liknar det som kommunen 
framhåller, det vill säga gemensamma mål. 

För att få tag på informanter togs kontakt först via telefon med personer med god insyn i 
projektet. Där kunde sedan nya kontakter identifieras och kontaktas, så kallad ”gatekeeper-
princip” (Yin 2011, s.115). Informanterna nämns inte vid namn utan är istället kopplade till 
”koder” för att hålla de anonyma. Anledningen är att det inte är intresserant vad en specifik 
person anser, utan det är forskningsintresset som är intressant. 

Totalt genomfördes fem intervjuer, där varje intervju tog mellan cirka 20 min - 80 min. Två 
tjänstemän från Karlskrona kommun (fortsättningsvis Tjänsteman 1 och Tjänsteman 2) som 
varit delaktiga i Kilströms kaj har intervjuats. De valdes utifrån att de hade god insyn i 
planprocessen samt kommunens övergripande planarbete. Detta har kompletterats med en 
intervju med en informant hos byggherren SBU (Byggherre 1) som vill genomföra 
exploateringen. 

I Uppsala har en tjänsteman hos kommunen (Tjänsteman 3) som varit med i planprocessen 
för Rosendalsfältet intervjuats. Utöver detta har två informanter (Byggherre 2 och Byggherre 
3) från två olika byggbolag intervjuats. Dessa har valts medvetet att vara ett stort – Skanska – 
respektive ett litet företag – OOF – för att se om deras uppfattningar och förväntningar 
skiljer sig. Ytterligare tre byggherrar kontaktades men de avböjde att vara med på grund av 
tidsbrist. Det insamlade materialet blev ändå tillräckligt omfattande för att kunna svara på 
forskningsfrågorna. 

Förberedandet inför intervjuerna är mycket viktigt för att få ut nödvändig data för 
forskningen (Bryman 2012, s.473; Denscombe 2009, s.250). Därför har jag innan intervjuerna 
läst på om projektet för att kunna ställa relevanta frågor och inge förtroende hos de som 
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intervjuas. Dessutom har jag varit klar med syftet med intervjun och de frågor som ska ställas. 
Detta för att under intervjun reflektera över om de svar som fås från intervjupersonen är 
tillräckliga. 

Som kvalitativ intervjumetod har semi-strukturerad intervju valts eftersom den lämpar sig 
väl när inriktningen på forskningen är bestämd på förhand. Detta till skillnad från 
ostrukturerade intervjuer som är mer lämpade när forskningen inte har tydligt fokus från start 
(se Bryman 2012, s.472). I semi-strukturerade intervjuer använder forskaren en intervjuguide 
baserad på forskningsintresset som leder forskaren genom intervjun. Den har varit viktig för 
att avgränsa intervjun eftersom transkribering och förberedande av intervjuer är tidskrävande 
(Bryman 2012, s.469; Denscombe 2009, s.268). Utformningen av en intervjuguide kan se ut 
på många olika sätt – alltifrån att guiden stipulerar ämnen som forskaren vill beröra, till mer 
specifika frågor. Det är dock angeläget att de intervjuade fås att utveckla sina egna perspektiv 
eftersom det är en styrka hos kvalitativa intervjuer (Bryman 2012, s.471-473). För att tillåta 
detta har fyra övergripande ämnen formulerats: (1) informantens roll i projektet; (2) 
planprocess; (3) planens innehåll och målsättning; (4) avslutande reflexion. 

Ämnena konkretiserades i form av ett antal underfrågor, som i slutet av intervjun 
kontrollerades mot huruvida de besvarats. Således har underfrågorna inte nödvändigtvis ställts 
ordagrant utan istället fungerade de valda ämnena som referenspunkter i intervjun. Samtliga 
intervjuer inleddes dock med en introducerande fråga (Bryman 2012, s. 476) där informanten 
besvarar en ”lätt” fråga om dennes bakgrund, som inkörsport för att få igång ett avslappnat 
samtalsklimat (se Denscombe 2009, s. 256). Därefter användes främst ”utlösande” frågor 
kring ett konkret ämne (se Denscombe 2009, s. 256) för att senare i intervjun beröra mer 
abstrakta frågor. Ämnena och frågorna har konstruerats utifrån uppsatsens generella problem, 
samt med forskningsfrågorna och det analytiska ramverket i åtanke. Målet har varit att 
komma åt maktrelationer och allmänintressets utformning i respektive planprocess. 
Intervjuguiden finns i bilaga 1. 

Utöver en bra intervjuguide måste forskaren vara skicklig för att genomföra en bra intervju 
(Denscombe 2009, s.253-254). Därför har jag innan intervjuerna genomfördes gått igenom 
Brymans (2012, s.475) råd för viktiga egenskaper för en intervjuare, så som kunnig, 
strukturerad, vänlig, känslig och öppen. Däremot har jag inte aktivt tänkt på detta under 
intervjun eftersom rekommendationerna påminner hur en god och kritisk lyssnare ska vara i 
ett samtal. Istället har jag med stöd av Rapleys (2014, s.16, 30) råd själv experimenterat och 
känt efter intuitivt vad som fungerar och inte under intervjun. 

De två informanterna från Karlskrona kommun intervjuades vid samma tillfälle vilket kallas 
för gruppintervju. Jag har enligt Yins (2011, s.140) råd behandlat gruppintervjun på samma 
sätt som de individuella intervjuerna, och försökt få samtliga informanter att känna sig 
delaktiga. Informanterna intervjuades då de har olika roller i planprocessen och kan därmed 
ge mer information (se Denscombe 2009, s.236). Men en tanke med att samla de två 
informanterna vid intervjutillfället var möjligheten att de kan fylla i varandras svar som hänt, 
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samt höra hur de ställer sig till varandras åsikter och reflexioner, vilket även blev effekten. 
Tanken var att göra detsamma i Uppsala men på grund av sjukdom blev det en individuell 
intervju med en informant istället för två. Intervjun i Uppsala gav ändå tillräckligt med data 
för att kunna göra en analys på. 

Platserna som intervjuerna genomfördes valdes utifrån bekvämlighetsskäl för informanterna. 
Det innebar att intervjuerna med de kommunala informanterna genomfördes på deras 
arbetsplats i mötesrum med tyst miljö som är avskild från övriga arbetsplatsen, eftersom en 
hög ljudnivå och rörig miljö kan påverka informantens möjlighet att svara på frågorna 
(Bryman 2012, s.473; Denscombe 2009, s.252). Ämnet som berördes ansågs inte heller vara 
känsligt till den grad att en annan intervjuplats måste hittas. 

Även byggherren för Kilströms kaj i Karlskrona intervjuades på dennes kontor då jag hade 
möjlighet att möta informanten där. Byggherrarna i Uppsala intervjuades istället via telefon 
eftersom jag inte hade möjlighet att intervjua de på plats. Vid telefonintervjuer bestämdes tid i 
förväg och informanterna ombads att sitta i en miljö där de ostört kunde prata. En nackdel 
med telefonintervjuer är att forskaren inte har möjlighet att se informantens kroppsspråk, 
men i övrigt verkar telefonintervjuer för det mesta ge samma utfall som intervjuer som utförs 
på ansikte-mot-ansikte (se Bryman 2012, s.488). Jag märkte heller ingen större skillnad i hur 
intervjuerna gick på plats kontra telefon. 

Både intervjuer på plats och via telefon spelades in för att senare transkriberas. Genom att 
använda inspelningar kunde jag vara mer fokuserad på samtalet istället för att anteckna vilket 
varit en styrka (se Bryman 2012, s.482). Dessutom har jag även efter intervjuerna kunnat hitta 
nya perspektiv och vinklar på det som sades. 

Efter intervjun skrev jag, enligt Brymans (2012, s.476) råd, ned mina egna tankar kring 
intervjun hur den gått, nya insikter och hur intervjumiljön såg ut. Detta för att motverka att 
jag gör en annan tolkning senare när jag går igenom materialet och för att lära mig vad som 
kan förbättras till nästa intervju. Transkriberingen6 gjordes genom att ord för ord skriva ned 
det som sades. Vissa delar med som inte berör forskningsämnet har jag dock valt att inte 
transkribera. Vid det analytiska ramverket av data (se nästkommande avsnitt) har jag 
reflekterat över ”vad som verkligen hände”, det vill säga hur jag påverkade 
diskussionsutvecklingen, vilket gör det viktigt att i resultat och analyskapitlen inte dra ut 
orden från sin kontext (se Rapley 2006, s.14). Innan slutprodukten har informanterna fått 
möjlighet att komma med åsikter om respektive informants del av empirisk data, för att 
meddela om jag tolkat deras utsagor på korrekt sätt. Enbart mindre förändringar har gjorts 
för att förtydliga informanteras utsagor och det har inte påverkar studiens resultat. 

Avslutningsvis måste tilläggas att jag hållit mig kritisk till källmaterialet. Liksom i 
dokumenten är det viktigt att fråga sig vilken representativet och tendens som informanterna har. 
Det är värt att beakta att informanternas beskrivning av planprocessen är deras utsagor som 
                                                 
6 Transkriberingen finns att tillgå vid förfrågan till undertecknad. 
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kan vara vinklad om de anser att det gynnar de. Dock har utsagor från olika källor om 
exempelvis planeringsprocessen kunna ställas mot varandra för att stärka studiens validitet. 
Däremot gällande informanternas motivering till innehållet och tillvägagångsättet i planen att 
betrakta som primärkällor. 

Vid användandet av intervjuer är det viktigt att vara medveten om att intervjuarens identitet 
kan påverka resultatet av intervjun – intervjuareffekten (Denscombe 2009, s.244-246). Det 
som studien undersöker – byggherrar i planprocessen och deras betydelse för allmänintresset 
– kan upplevas som känsligt vid direkta frågor kring det. Dessutom kan ett avslöjande om att 
jag undersöker allmänintresset medföra att informanterna fokuserar på den frågan för mycket. 
Istället har jag försökt genom intervjun få fram informanternas uppfattning om vilka frågor 
som har varit viktiga och varför under planprocessen, och på så vis fånga allmänintresset och 
maktrelationer. Därför har jag inte nämnt när jag kontaktat informanterna, eller under 
intervjuerna, att det är hur allmänintresset legitimeras som är forskningsämnet. Utan istället 
har ämnet varit förhållandet mellan kommun och byggherrar i planprocesser. 

4 . 4  A N A L Y T I S K T  R A M V E R K  

Styrkorna med en kvalitativ analys av insamlad data är att kunna studera det som beskrivs i 
texterna omfattande och detaljerat men det kräver samtidigt stor tidsåtgång att genomföra 
(Denscombe 2009, s.398-399), vilket ytterligare motiverar tidigare avgränsning av empirin. 
Dock finns ingen ”standardmall” för hur en kvalitativ analys ska gå tillväga, utan det finns 
flera sätt som den kan utföras på (Bryman 2012, s.557). Ett första steg är dock att förbereda 
data och sedan läsa materialet noga flera gånger för att bli bekant med det (Denscombe 2009, 
s.369). Men sedan är det dock nödvändigt med någon slags systematisering eller kodifiering 
som baseras på relevanta kategorier (Bryman 2012, s.574; Denscombe 2009, s.373-374). 

För att plocka ur relevanta delar ur empirin används en variant av kvalitativ analys som går ut 
på att utforma teman som styr genomförandet av analysen (se Bryman 2012, s.557, 575-581). 
De övergripande teman som använts baseras på Nuissl och Heinrichs analysramverk som 
introducerades tidigare. Det riktar strålkastarljuset till delar i planeringsstyrningen (governance) 
som bör studeras för att förstå maktrelationer samt olika uppfattningar kring vad som är 
eftersträvansvärt i planeringen (Nuissl & Heinrichs 2011, s.52). Genom analysramverket kan 
empirin således brytas ned på ett sätt som gör det möjligt att analysera respektive planprocess. 
Det används med andra ord för att beskriva planeringspraktiken och möjliggör för att studera 
planeringens maktrelationer samt allmänintressets substans och procedur. 

Analysramverket innehåller fyra kategorier: (1) aktörer; (2) aktörsrelationer; (3) beslutsprocess; 
samt (4) institutionella ramar (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 53). Den förstnämnda kategorin – 
aktörer – används för att undersöka vilka som varit med i planeringsprocessen, samt deras 
roller, intressen, styrmedel och kunskaper (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 53). Den andra kategorin – 
aktörsrelationer – används för att förstå riktningen i planeringsprojektet. Detta görs genom 
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att kartlägga hur koalitioner och motstånd organiseras mellan aktörer med gemensamma eller 
konflikterande intressen (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 54). 

Den tredje kategorin – beslutsprocess – används för att undersöka hur olika aktörer har 
balanserat sina intressen gentemot varandra, vilket kan ses genom olika aktörers möjlighet till 
deltagande i planprocessen. Dessutom är det viktigt att veta hur aktörerna koordinerar aktiviteter 
i processen, fattar beslut, hanterar konflikter, samt samarbetar i specifika frågor horisontellt – 
exempelvis olika sektorsområden hos kommunen – och vertikala nivåer – exempelvis 
interaktion med länsstyrelsen. Slutligen är det viktigt att studera hur information har behandlats, 
för att undersöka dess transparens och i vilken mån den är öppen för att tillvarata åsikter från 
andra än de drivande aktörerna i processen (Nuissl & Heinrichs 2011, s. 54-55). I denna 
kategori är jag även intresserad av att veta motiveringar till valt tillvägagångsätt och hur det 
legitimeras – exempelvis med stöd av att det anses gagna allmänheten. 

I den sista kategorin – institutionella ramar – avser processens ”spelregler” som påverkar 
aktörers beslut och därigenom planeringens inriktning och process. Spelreglerna delas in i 
formella och informella institutioner. Formella institutioner är kodifierade och avser lagar, 
regleringar, andra policys och planer, som tillsammans säkerställer en offentlig kontroll av 
planprocessen – exempelvis hur planeringsproceduren regleras. Informella institutioner är 
normer och värderingar som påverkar vad som är accepterat samt otillåtet beteende (Nuissl & 
Heinrichs 2011, s. 54). Kategorin kommer i denna uppsats undersöka vad som anges vara 
eftersträvansvärt i planen och motivering till detta. Det vill säga argumentation och legitimering 
för vad som anses gagna kommunen eller allmänheten i stort, men också vad som anses vara 
enskilda intressen.  

De fyra kategorierna tydliggörs i tabell 3 på nästa sida för att visa hur de använts och styrt 
systematiseringen av den kvalitativa analysen i denna uppsats. Analysramverket möjliggör för 
att bryta ned den komplexa planprocessen vilket krävs för att förstå det generella problemet 
och besvara forskningsfrågorna. Således används analysramverket för att ge underlag till 
uppsatsens empiriska resultat som kommer presenteras i nästkommande kapitel. 

För att eftersträva en systematisk bearbetning av data har jag försökt förhålla mig till empirin i 
enlighet med Denscombes (2009, s.367-368) fyra grundprinciper som är viktiga vid all 
kvalitativ analys av data. Den första principen är att analysen och slutsatserna som görs skall 
vara förankrade i data. Den andra principen är att de förklaringar som ges skall grundas från 
en mycket noggrann läsning av data, med härledning till gjorda tolkningar. Tredje principen är 
att personliga fördomar inte skall föras in i analysen. Den fjärde principen är att analysen av 
data skall vara baserad på en repetitiv process (Denscombe 2009, s.367-368).  

Med anledning av den tredje principen vill jag framhålla att jag inte på förhand har några 
bestämda åsikter om det som ska studeras, vilket underlättat att hålla distans till materialet. 
Dock är det tänkbart att jag som planarkitekt befinner mig närmre en syn på planeringen som 
betonar offentlig sektors inblandning eftersom det är inom den sfären som svensk 
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planeringsprofession traditionellt verkar. Därför har jag varit noggrann med att aktivt tänka 
på de två förstnämnda principerna. Med den fjärde principen i åtanke har data analyserats 
flera gånger för att testa analysverktyget och för att se om samma tolkning görs vid nästa 
genomgång. På så sätt ämnar jag öka studiens reliabilitet (se Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, 
s.115-117). 

 

    

Aktörer Aktörsrelationer Institutionella ramar Beslutsprocess 

Vilka aktörer har varit 
med i processen? 
 
Vilka styrmedel, roller, 
intressen & kunskaper har 
de? 

Hur ser förhållandet/ 
sambandet mellan aktörer 
i processen ut? 
(koalitioner & motstånd) 

Vad anses vara 
eftersträvansvärt i planen? 
 
Vilka motiveringar 
(formella & informella) 
anges för planens 
tillvägagångsätt 
respektive innehåll? 

När kommer olika aktörer 
in i processen? 
(+motiveringar) 
 
Hur har processens olika 
aktiviteter koordinerats och 
beslut tagits? (+motiveringar) 
 
Hur har eventuella 
konflikter hanterats? 
 
Hur har information 
behandlats & redovisats?  

 

Tabell 3 >> Analytiskt ramverk baserat på Nuissl och Heinrichs (2011) som används som teman i den 
kvalitativa analysen av insamlad data. << 
 
 

 

 



 

 

KAPITEL 5 

>> EMPIRISKA RESULTAT << 

5 . 1  I N L E D N I N G  

Detta kapitel kommer redogöra för den empiri som samlats in genom insamlingsmetoderna 
som presenterades i föregående kapitel, där data systematiskt har sorterats och kategoriserats 
med det analytiska ramverket. Kapitlet fungerar som grund för den senare analysen (kapitel 
6). 

De undersökta fallen – Kilströms kaj i Karlskrona; och Rosendalsfältet i Uppsala – 
presenteras var för sig för att lättare kunna orientera sig i hur respektive planprocess gått 
tillväga. Upplägget för respektive fall är baserat på det analytiska ramverket och 
forskningsfrågorna. I grova drag inleds de därför med en kort introduktion av kommunen 
och projektet; för att sedan presentera de centrala aktörerna och relationerna mellan dem i 
planprocessen; följt av plan- och beslutsprocessen; och därefter vad som anses vara eftersträvansvärt 
7. Trots denna uppdelning kommer begrepp från det analytiska ramverket användas löpande i 
texten eftersom dess delar är sammankopplade med varandra. 

5 . 2  K I L S T R Ö M S  K A J ,  K A R L S K R O N A  

Karlskrona kommun är Blekinge läns största kommun med cirka 65 000 invånare varav drygt 
35 000 bor i Karlskrona tätort. Detaljplanområdet för Kilströms kaj ligger längsmed ett sund; 
är drygt 6 hektar stort och beläget på Björkholmen, ungefär 1 km från stadens centrum. 
Platsen används främst idag som parkeringsplats. Området involveras av riksintresse av 
kulturmiljövård samt världsarv avseende bland annat stadsplanen. Projektet är tänkt att 
tillskapa byggnader mellan 3-8 våningar; ungefär 50 lägenheter; möjliggöra för service så som 
restaurant; samt skapa torg och kajstråk. 

5.2.1 DRIVANDE AKTÖRER MED GEMENSAMMA INTRESSEN 
Kilströms kaj ägs idag av Karlskrona kommun (Karlskrona kommun 2015, s.5) men det är en 
privat aktör – byggherren SBU – som vill exploatera. Ett markoptionsavtal som ska övergå till 
en markanvisning medger att SBU får köpa marken från kommunen för att börja bygga om 
planen går igenom (Byggherre 1, s.4; Karlskrona kommun 2015, s.41; Tjänsteman 2, s.7)8. 
Dessa två aktörer har de drivande rollerna i processen och varit med från start. SBU har även 
                                                 
7 Direkt översatt till det analytiska ramverket och forskningsfrågorna blir strukturen i grova drag: aktörer och 
aktörsrelationer; beslutsprocess (forskningsfråga 1 & 2); institutionella ramar (forskningsfråga 3). 
8 Sidnumreringen efter ”informantkoden” (exempelvis Byggherre 1, s.4) talar om vilken sida i transkriberingen 
från intervjun som data erhållits. 



 KAPITEL 5: EMPIRISKA RESULTAT  

Sida 40 av 76 

anlitat den kände arkitekten Gert Wingårdh som arkitektpartner och som ritat förslaget på 
den nya bebyggelsen. Tillsammans har SBU (Byggherre 1, s.8-9) och kommunen intresse av 
att skapa attraktiva bostäder och i samma veva även få ett nytt landmärke för staden: 

Tjänsteman 1: Målsättningen med projektet är egentligen att skapa attraktiva 
bostäder centralt i Karlskrona på en plats där vi vill ha då. Och göra det på ett sätt 
som blir mer än bara ett bostadsprojekt. Som blir, vi vill ha ett landmärke, annars 
hade vi inte valt att samarbeta med Windgårdhs (arkitekter), det är liksom ett felval 
då. Så vi vill ha ett intressant projekt som ger staden mer, sätter oss lite på 

Tjänsteman 2: Kartan 

Tjänsteman 1: Ja lite sätter Karlskrona på kartan, men liksom tillför någonting 
nytt. Något värt, men liksom: ’Vi svänger förbi Kilströms kaj för där är ju så 
fint’…” (Tjänsteman 1 & 2, s.15) 

Således är det i båda aktörernas intresse att projektet sticker ut, eller som tjänstemännen på 
Karlskrona säger: ”sätter Karlskrona på kartan”. Landmärket är utformat för att återknyta till 
andra äldre landmärken i staden för att stärka identiteten och göra det attraktivt (Tjänsteman 
1, s.15; Byggherre 1, s.7). Samtidigt syns i citatet ovan att involveringen av Wingårdh anses ge 
den arkitekturkunskap som krävs för att skapa ett landmärke som sätter staden på kartan. 
Tjänsteman 2 menar att om kommunen planlägger själva finns enbart den kompetens inom 
kommunen att tillgå, medan en byggherre utifrån ”tillför ju mer idéer och kreativitet i ett 
projekt då när du hämtar in kunskap utifrån också, så det är bara ett mervärde på det” 
(Tjänsteman 2, s.10). Kommunens samarbete med SBU och Wingårdh anses ha fördelarna 
med att få ett bättre utformat projekt som har större chans att genomföras:  

Tjänsteman 1: Dels, vi hade aldrig ritat Kilströms kaj projektet och tyckt att, asså, 
vi hade inte kunnat tänka den tanken […] Och hade vi tänkt tanken hade vi inte 
trott att den varit genomförbar. […] Alltså kvaliteterna med att ha en bra 
byggherre och en arkitekt med från början, (är att) du får ett projekt som är bättre. 
[…] Bättre ekonomi… Projektet är genomarbetat redan när vi gör planen. Vi vet 
att du [kommunen] gör en bra plan. (Tjänsteman 1, s.9) 

Förhållandet mellan de drivande aktörerna – och motiveringen för tillvägagångsättet – är alltså att 
kommunen får en komptetent byggherre i SBU som med sin koppling med Wingårdh ger mer 
kunskap för hur ett nytt landmärke skapas. Men det motiveras även med att det ger projektet 
större chans att genomföras. Det finns alltså tydliga gemensamma intressen hos SBU och 
kommunen i att tillskapa attraktiva bostäder som dessutom fungerar som ett nytt landmärke 
för staden.  

5.2.2 INITIERINGEN AV PLANEN 
Diskussionerna mellan kommunen och SBU började redan innan den formella planprocessen 
startade. Upprinnelsen till att det var SBU som fick möjlighet att exploatera var delvis att de 
hade varit involverade i tidigare projekt i kommunen och därigenom hade kontakt med 
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varandra (Tjänsteman 1 & 2; s1-2). Till följd av att aktörerna kände till varandra sen tidigare 
gavs SBU – och dess arkitektpartner Gert Wingårdh – möjlighet att tillsammans med andra 
byggherrar och investerare åka omkring i Karlskrona kommun för att kartlägga de fastigheter 
som de är intresserade av att exploatera (Tjänsteman 2, s.4-5). Valet för SBU föll på Kilströms 
kaj där marken direktanvisades till byggherren. Direktanvisningar är ett tillvägagångsätt som 
ibland kritiseras för att inte vara tillräckligt transparent menar Tjänsteman 2, men i detta fall 
har det enligt samme informant kunnat motiveras genom att Wingårdhs kan tillföra något 
speciellt till platsen (Tjänsteman 2, s.6). 

Arbetet med att marknadsföra fastigheter för byggherrar är ett styrmedel som kommunen 
använder sig av löpande. Motiveringen till detta är för att få till byggande eftersom 
”Karlskrona har inte en tillväxt som kommer av sig själv utan den får vi jobba fram” och 
därför arbetar kommunen aktivt med att ”presentera möjligheter för Karlskrona så att folk 
ska investera här” (Tjänsteman 1, s.5). Det finns således en önskad tillväxt som kommunen måste 
arbeta för att åstadkomma. Kommunen försöker därför attrahera investerare som vill utveckla 
kommunen på sådant sätt som också är i kommunens intresse. Detta medför givetvis att 
förhandlingar sker innan formella planprocesser startas, som fallet i Kilströms kaj är ett bevis 
på. Arbetssättet verkar bli allt vanligare enligt byggherren från SBU: 

Byggherre 1: Det är en annan grundinställning att… Dom betraktar sig inte lika 
mycket gammaldags myndighet längre, utan de kanske betraktar sig mer själva 
som dom är en del i samhället och ska också bidra. Kanske mer… kundorienterat 
både vad gäller kanske invånare och även dom som vill göra någonting. Så det är 
en ny inställning kan man säga. Och lite märker vi det runtom i landet också. Att 
det har blivit en förändring… Att parterna tycker mer om att samarbeta 
(Byggherre 1, s.1) 

Det verkar således vara en annan inställning från kommunen till samarbete med privata aktörer, och 
”marknadsföringen” används av kommunen som styrmedel för att hitta andra aktörer med 
gemensamma intressen. Ett annat styrmedel som kommunen använder sig av för att bevaka 
sina intressen är att planlägga mark i kommunal ägo, precis som i Kilströms kaj. Genom eget 
markägande kan kommunen ställa högre krav på projektet, med bland annat krav på 
upplåtelseform eller storlek på bostäder (Tjänsteman 2, s.12). Ytterligare motivering för detta 
tillvägagångssätt är att pengarna som genereras kan användas för att upprusta allmänna platser 
(Tjänsteman 2, s.19). Motsatsen till kommunalt markägande som försvårar för kommunen 
menar Tjänsteman 2 är när större byggherrar själva förvärver mark för att vänta ut att 
kommunen väljer att planlägga marken i senare planering, vilket försvårar kommunens arbete 
(Tjänsteman 2, s.9). Marknadsföring av kommunen till investerare och markägande är alltså två 
styrmedel som kommunen använder sig av i sitt planeringsarbete för att genomföra sina intressen 
och därigenom beakta allmänintresset. 

Efter att SBU blivit intresserade av Kilströms kaj utformade de ett förslag tillsammans med 
Wingårdhs arkitekter som sedan presenterades för tjänstemän och politiker på kommunen 
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som gav sina åsikter (Byggherre 1, s.3; Tjänsteman 1, s.17). För SBU var det viktigt att från 
start veta vad kommunen tyckte om deras skisser och idéer och att det råder ”konsensus i 
politiken och att även tjänstemännen är helt med” (Byggherre, s.1). Detta styrmedel för 
förankring anser byggherren från SBU vara extra viktigt för dem som liten byggherre 
eftersom de inte har samma uthållighet som större byggherrar (Byggherre 1, s.1). Alltså vill 
SBU försöka skapa större förutsägbarhet i projektet där kommunen och de har samma intresse och 
tankar kring det: 

Byggherre 1: Så att säga det [projektidén] vill ju vi förankra, i och med att vi […] 
hade de första skisserna så vi ville stämma av, så att det stämde överens med deras 
[kommunens] bild […] Och då vill man ju stämma av att den stämde. Hade inte 
det här fungerat, då hade vi antingen reviderat förslaget, eller så hade vi inte gjort 
någonting på den här platsen. (Byggherre 1, s.10) 

Således hade inte SBU varit intresserade av att exploatera om inte det fanns en gemensam syn 
på vad som var eftersträvansvärt i projektet. Dock betonar Tjänsteman 1 att kommunen har 
planmonopolet vilket gör att de har ett stort styrmedel att bestämma utformning, samtidigt 
som byggherrens investering och vilja att satsa också måste respekteras (Tjänsteman 1, s.12). 
Genom detta understryker Tjänsteman 1 att det måste ske en balans mellan intressen, 
eftersom byggherren inte bygger om det ställs krav som denne inte vill gå med på. Det är ett 
ömsesidigt beroende med andra ord. Men i Kilströms kaj finns det alltså en gemensam 
uppfattning om vad som ska uppnås. Det verkar inte ha inträffat konflikter eller 
meningsskiljaktigheter, utan båda drivande aktörer hade uppfattningen att förslaget som 
presenterades vara bra (Byggherre 1, s.3; Tjänsteman 1, s.17). Inga andra aktörer verkar dock fått 
möjlighet att vara delaktig diskussionerna som skedde innan den formella planprocessen 
påbörjades. 

5.2.3 DEN FORMELLA PLANPROCESSEN 
Beslut togs av kommunen att ändra de gällande detaljplanerna på Kilströms kaj i början av 
april 2015 (Karlskrona kommun 2015, s.6). Men redan innan detta bjöd SBU, Wingårdhs och 
kommunen in sakägare, boende och allmänheten till pressinformation på Scandic Hotell i 
Karlskrona. Pressinformationen skedde när ansökan om detaljplaneläggning lämnades in till 
kommunen i mars 2015 (Karlskrona kommun 2015 [www]), alltså innan beslut tagits i Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden om att ändra befintliga detaljplaner. Detta tyder på att frågan i 
princip redan var avgjord innan den kom på nämndens mötesdagordning senare. 
Anledningen att inbjudan till pressinformationen gick till både sakägare, boende och 
allmänheten var för att det var ett projekt som kunde intressera många i kommunen: 

Tjänsteman 1: Vi bjöd in allmänheten för vi tänkte att: ’Det här är ett allmänt 
intresse, alla kommer bry sig, det här är ju spännande för hela Karlskrona; eller 
liksom intressant; eller kommer engagera’. Och sen så tyckte vi att folk som bor 
nära grannar dom har ett särskilt intresse, det är inte bra om det här går dom förbi. 
(Tjänsteman 1, s.14) 
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Initiativet till pressinformationen var främst SBU:s (Tjänsteman 1, s.14). En anledning till 
detta var att de haft goda erfarenheter av liknande tillvägagångsätt tidigare genom att skapa en 
dialog:  

Byggherre 1: […] tanken var att vi ville involvera allmänheten i ett tidigt skede. 
Långt tidigare än vad planprocessen föreskriver. Det har flera gånger fallit ut i god 
jord. Det gjorde inte det här. Dels så blev det då insändarna, att: ’Ja men ni 
presenterar något som redan är färdigt’; och det är väl lite vårt arbetssätt då va. Vi 
vill presentera något när det är genomtänkt […] Men [anledningen till 
pressinformationen] är väl att man har en illusion eller föreställning om att det är 
trevligt att bjuda in allmänheten, även tidigare skeden än vad planprocessen säger. 
Fast det är ett… dilemma. För dels så kan egna intressen bli så pass starka i sådana 
här saker. (Byggherre 1, s.6). 

Allmänheten fick således information om projektet innan ett samrådsförslag presenterats. 
Men trots detta uppstod alltså konflikt med delar av allmänheten. Främst verkar det som att 
några från allmänheten vände sig emot att förslagets utformning redan verkade vara färdigt. 
Denna aspekt är dock viktig för SBU som aktör för att överhuvudtaget se om projektet är 
möjligt att genomföra och för att minska senare överraskningar (Byggherre 1, s.6).  

I citatet ovan syns också att enskilda intressen kan få överhanden vid en sådan här dialog 
enligt Byggherre 1. I detta fall här verkar det främst vara ”de som bodde närmast uppfattade 
som att det skulle bli sämre för dom” (Byggherre 1, s.6), alltså sakägarna och de boende. 
Åsikterna rörde bland annat hur parkeringsfrågan skulle lösas, påverkan på riksintresset och 
utformningen på den nya bebyggelsen (Byggherre 1, s.6). Dessa intressen, eller tolkningen av 
dess påverkan på omgivningen, står således i konflikt kommunen och SBU:s uppfattning 
rörande samma frågor samt deras argumentation att projektet ger mervärde för staden. Det 
vill säga att projektet ligger i allmänintresset. 

Även länsstyrelsen hade invändningar mot förslaget trots att de involverades tidigare i 
planprocessen än vad som är vanligt. Ett möte med länsstyrelsen hölls ganska omgående efter 
pressinformationen där både kommun och SBU medverkade (Tjänsteman 1, s.12; Byggherre 
1, s.10). Dock menar informanten från SBU att dialogen inte var den bästa mellan aktörerna: 

Byggherre 1: (Vi) tyckte väl redan då att de [Länsstyrelsen] hade förutfattade 
meningar om förslaget. Dom hade bara sett något som varit i tidningen och inte 
tankarna bakom det hela… Och just när man gör så här lite större (saker) sker då 
tycker jag att precis som kommunen […] att det skulle vara nyttigt om 
länsstyrelsen var mer aktiva och bjöd in till diskussioner och forum med dom som 
skulle bygga så att säga. (Byggherre 1, s.10) 

Det verkar således som att länsstyrelsen på förhand innan mötet hade en uppfattning om 
projektet enligt byggherren från SBU. Sedan finns ett missnöje att länsstyrelsen inte varit 
särskilt tillmötesgående i en aktiv dialog när ändå ”så här lite större (saker) sker”. Samme 
informant menar också att det är ”ganska anmärkningsvärt” att en enskild tjänsteman på 
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länsstyrelsen har så pass stort inflytande som expert, till skillnad från de historiker som SBU 
anlitat för att identifiera platsens identitet (Byggherre 1, s.13-14). Konflikten rörde främst att 
länsstyrelsen var av en annan tolkning att riksintresset om kulturmiljö kan ta skada (Byggherre 1, 
s.9; Tjänsteman 1, s.13-14). Länsstyrelsen menar följaktigen att en annan utformning är 
nödvändig: 

Tjänsteman 1: Det är lite mera (åt följande håll) dom [länsstyrelsen] skulle vilja se 
det: ’Sänk det till tre våningar, gör en fyrkantig kvartersstruktur av det, och låt det 
vara så, så hade det inte varit några problem’. Vi menar att: ’Visst kan vi göra så, 
men dels så får vi inte ut lika många bostäder.’ […] Det är inte ett spännande 
intressant projekt som tillför sin omgivning nånting utan det smälter bara in. Och 
då blev det bostäder åt några till men inget mer. 

Tjänsteman 2: Och då är det inget för Gert [Wingårdh] heller. 

Tjänsteman 1: Nä det är inget för Gert heller, och SBU tappar också intresse kan 
jag säga och då kan vi säga har vi tappat projektet och hela vinsten med 
samarbetet med dom. (Tjänsteman 1 & 2, s.18-19) 

Alltså menar tjänstemännen från kommunen att det finns mervärden som skapas vid det 
ursprungliga förslaget, vilket även skulle innebära att de tappar den kunskap som Gert 
Wingårdh anses ha gällande den arkitektoniska utformningen av det tilltänkta landmärket. De 
olika uppfattningarna kring riksintresset om kulturmiljö är alltså en fråga som diskuteras 
vidare. För Byggherre 1 handlar konflikten till en stor del om skilda grundsyner på 
riksintresset om ”föränderligt” kontra ”statiskt”. Förhållandet mellan aktörerna är att SBU 
och kommunen är av den förra uppfattningen och länsstyrelsen av den senare (Byggherre 1, 
s.8-9). 

Vad vi kan se är att det finns en tydlig koalition mellan kommun och SBU som har gemensamma 
intressen som ställts emot länsstyrelsen och några från allmänhetens – främst sakägare och boendes – 
intressen. För att hantera konflikterna och motståndet har en fördjupad kulturmiljöanalys 
arbetats fram, liksom en parkeringsutredning (Tjänsteman 1, s.15). Projektet kommer till 
granskningsskedet att revideras med hänsyn till synpunkterna så att byggnaderna blir lägre och 
flyttas om något. Främst på grund av allmänhetens synpunkter enligt byggherren från SBU 
(Byggherre 1, s.9). Trots förändringen har varken Byggherre 1 eller Tjänsteman 1 några 
invändningar mot planlagstiftningen utan anser att det är nödvändigt med demokratiskt 
deltagande (Byggherre 1, s.11; Tjänsteman 1, s.21). Däremot är den främsta bristen enligt 
Byggherre 1 snarare att överklaganden tar för lång tid, vilket försvårar för mindre byggherrar 
medan större byggherrar har råd att vara med i en sådan överklagandeprocess i större 
utsträckning (Byggherre 1, s.11). 

5.2.4 DET EFTERSTRÄVANSVÄRDA I PLANEN 
Eftersom Kilströms kaj ligger inom 100 meter från vatten måste skäl ges för att strandskyddet 
ska upphävas för att möjliggöra projektet. Detta görs genom en ”formell” motivering kopplad 
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till lagstiftningen som hänvisar till att ”området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse så som bostäder” (Karskrona kommun 2015, s.31, förf. kursivering). 
Detta är det enda explicit uttalade allmänintresset som nämns i planbeskrivningen. 
Tjänsteman 1 nämner även under intervjun att denna typ av attraktiva bostäder är en bristvara 
och behöver komma till utifrån bostadsförsörjningen (Tjänsteman 1, s.19), vilket ytterligare är 
en motivering för projektets innehåll. Men det framgår även i både planbeskrivning 
(Karlskrona kommun 2015, s.24, 27) och intervju att allmänhetens tillgänglighet till det nyskapade 
kajstråket som ska bildas är viktigt för att: ”Göra den publik. Göra den värd ett besök” 
(Tjänsteman 1, s.15-16). 

 

 
FIGUR 1 >> Vy över den föreslagna bebyggelsen som med sin arkitektur ska fungera som nytt landmärke i 
staden för att stärka dess identitet. På bilden syns även det nya kajstråket som ska öka allmänhetens tillgänglighet 
till Kilströms kaj (Karlskrona kommun 2015, s.1; publicerad med tillåtelse av Karlskrona kommun). << 
 

 

Det finns även motivering till innehållet i planen genom tanken att den ökade tillgängligheten 
samt utökad service i form av restaurant, café, torg och bokaler kommer generera sociala 
värden. Byggherren från SBU är ”övertygade om att det [projektet] gynnar Karlskrona i stort” 
(Byggherre 1, s.8). I planbeskrivningen nämns att den ökade servicen: ”Skapa(r) en mångfald 
på Björkholmen (Karlskrona kommun 2015, s.21); ”höjer rekreationsvärdet i stadsdelen” (ibid 
s.25); ”bidrar till en levande miljö” och ”skapar mötesplatser i området” (ibid s.39); samt att 
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”(b)ostäder längs med gatustråk, belysning, och ett rikt socialt liv skapar trygghet och säkerhet 
samt verkar brottsförebyggande” (ibid. s39). Följaktigen motiveras projektet genom att flera sociala 
mervärden skapas som gynnar staden i stort. 

Men den fråga som tas upp mest i planbeskrivningen är bebyggelseutformningen. Särskilt hur 
den är kopplad och utvecklar platsens och Karlskronas historia. Som tidigare nämnts har det 
varit ett gemensamt intresse hos aktörerna med drivande roller – SBU och Karlskrona 
kommun – att projektet har en historisk anknytning för att göra projektet attraktivt. Detta 
märks bland annat i planbeskrivningen genom motiveringarna att projektet ”återuppbygger 
platsen som en egen ö med egen identitet i Karlskronas stadslandskap, precis som det en gång 
var” (Karlskrona kommun 2015, s.18); och ”bygger vidare på Björkholmens och Trossös 
stadsstruktur” (ibid, s.15); samt att byggnaderna ”tar utgångspunkt i formspråket från 
Karlskronas landmärken” (ibid, s.19). Genom denna koppling ”så stärker den tänkta 
bebyggelsen stadens identitet som världsarvsstad” (ibid, s.18); och bebyggelsen ”framträder på 
avstånd över vattnet, precis som många andra landmärken runt omkring i staden, och bildar 
en ny solitär på en plats som idag är en oförtjänt undanskymd” (ibid, s.23).  

Motiveringen till bebyggelsens utformning är alltså att den stärker stadens identitet, med implicit koppling 
till allmänintresset. Detta ställs i motsats från dagens användning som parkering som enskilt 
intresse vilket anses göra platsen ”oförtjänt undanskymd”, vilket även Byggherre 1 påpekar: 
”Den är ju använd som parkeringsplats och det finns ju också ett behov, men på något sätt 
tycker man (att) det allmänna intresset att utnyttja den här platsen till boende, väger större då” 
(Byggherre 1, s.2). Exakt vilka delar av allmänheten som den stärkta identiteten ska gynna 
framgår dock inte, men här anser Byggherre 1 i vart fall att behovet av attraktiva bostäder 
väger tyngre än parkeringsplatser. 

Trots att projektet ska bli en ny profilbyggnad och utmärka sig från omkringliggande 
bebyggelse, anses att byggnationen ”anpassar sig den föreslagna bebyggelsen i den lokala 
skalan i stadsrummen runt omkring” (Karlskrona kommun 2015, s.20). Den föreslagna 
bebyggelsen är mellan 3-8 våningar och är begränsad med hänvisning till riksintresset om 
kulturmiljövård (ibid, s.15). Andra arkitektoniska värden som värnas om är siktlinjer och 
fondmotiv som anses viktiga för upplevelsen av gaturummet (ibid, s.15). Sammantaget 
motiveras att: ”En god arkitektur kan bidra till en mer tilltalande stadsmiljö och stadsbild” 
(ibid, s.23). Återigen med en underförstådd koppling till att det ligger i allmänintresset med 
denna utformning. 

En motivering kopplad till det formella plansystemet som redogörs i planbeskrivningen är att 
projektet stämmer väl överens med översiktsplanen (Karlskrona kommun 2015, s.5), vilket 
alltid måste tas ställning till. Men Tjänsteman 1 framhåller även den ”formella” motiveringen 
att projektet är ”totalt förenlig med översiktsplanen och ett av de bättre projekten ur det 
perspektivet” (Tjänsteman 1, s.19). Detta eftersom den grundas på den förtätningsprincip 
som finns i översiktsplanen med effektivt markutnyttjande och funktionsblandning (ibid, 
s.19). Andra allmänna intressen som planbeskrivningen tar upp att det är viktigt att projektet 
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uppnår miljökvalitetsnormer för miljö och hälsa samt att dagvattenhanteringen inte får 
försämra vattenkvaliteten (Karlskrona kommun 2015, s.37). Dessa frågor verkar inte heller 
särskilt kontroversiella då Tjänsteman 1 menar att ”det ska bara funka” (Tjänsteman 1, s.18). 

Sammanfattat anses det eftersträvansvärda i planen för att skapa mervärden till allmänheten främst röra 
frågor om tillgänglighet; sociala värden; samt bebyggelseutformningen som ska stärka stadens 
identitet. 

5 . 3  R O S E N D A L S F Ä L T E T ,  U P P S A L A  

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun med drygt 200 000 invånare varav cirka 
150 000 bor i tätorten och det sker en stor inflyttning till kommunen. Detaljplaneområdet 
Rosendalsfältet ligger drygt 2 km från centrum; och möjliggör för cirka 3 500 nya bostäder på 
drygt 44 hektar. Detaljplanen möjliggör även för bland annat campusområde, kontor, 
kommersiella lokaler, idrottshall och skolor. Området var tidigare exercisfält för försvartet 
men har på senare år främst använts som golfbana. Det ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård bland annat gällande Uppsalas stadssiluett, samt för försvaret som hindrar 
bebyggelse över 45 meter. 

5.3.1 KOMMUNEN SOM ENSAM DRIVANDE AKTÖR 
Marken inom detaljplaneområdet Rosendalsfältet ägs till ungefär fyra femtedelar av Uppsala 
kommun, medan övriga delar till största del ägs av Akademiska hus i Uppsala AB som är 
kopplat universitetet (Uppsala kommun 2015, s.8). Kommunen var ensam aktör med drivande roll 
genom att de själva tagit initiativ till planläggningen: ”Kommunen tänker och planlägger själv” 
(Tjänsteman 3, s.11). Inom kommunen fanns en projektgrupp bestående av tjänstemän från 
plan, mark- och exploatering, anläggningsenheten samt en tjänsteman ansvarig för 
hållbarhetsfrågor (Tjänsteman 3, s.6). Dessa hade stor frihet från politikerna att utforma 
projektet och dess vision: ”Politikerna ville mest att det skulle till bostäder” (Tjänsteman 3, 
s.14-15). 

Således anses alltså kunskap om att utforma och driva projektet på önskat sätt finnas inom 
kommunen. Det generella intresset hos kommunen att var att tillskapa nya bostäder 
tillsammans med målet att skapa miljöer av hög kvalitet, för att skapa tillväxt: 

Tjänsteman 3: […] Asså det här handlar ju om Uppsalas övergripande mål att det 
växer […]. Våra politiker vill ju verkligen möta den här tillväxten och skapa 
mycket bostäder snabbt. Det är ju en grej. Mycket bostäder snabbt och av väldigt 
hög kvalitet. Inte liksom […] typhus som man bara rullar ut. Utan det här kommer 
ju bli väldigt attraktivt och grönområden och det finns en genomtänkt plan 
liksom, det finns skolor, allt man kan behöva, nära till stan. (Tjänsteman 3, s.16). 

Även om kommunen var drivande i processen anlitade de en generalkonsult, WSP, som 
tillsammans med arkitektfirman Tengbom bidrog med teknisk- och arkitektkunskap. WSP 
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hade som generalkonsult även befogenhet att anlita andra konsulter om de saknade vissa 
kompetenser för att spara tid och resurser för kommunen (Tjänsteman 3, s.6-7). Förhållandet 
mellan kommunen och de anlitade konsulterna var således att komplettera tekniska- och 
arkitektkunskaper, samt spara tid och resurser hos kommunen. 

Nio byggherrar fick möjlighet att exploatera varsin fastighet i den första etapputbyggnaden av 
planen efter att de vunnit en markanvisningstävling som kommunen anordnade (Uppsala 
kommun 2015 [www]). En anledning till att det var intressant för byggherrar att vara med i 
markanvisningstävlingen var att skapa fler affärsmöjligheter (Byggherre 2, s.1; Byggherre 3, 
s.1). Det fanns även gemensamma intressen med de höga kraven på gestaltning som kommunen ställde 
(Byggherre 2, s.5; Byggherre 3, s.6). Informanten från den mindre byggherren OOF lyfte även 
fram att markanvisningstävlingar är att föredra framför direktanvisningar på grund av att det 
kan vara bristande transparens i det senare (Byggherre 3, s.2). En annan fördel som samme 
informant nämnde var att det var fast pris på fastigheterna och inte högstbjudande, eftersom 
det senare tillvägagångsättet ofta i slutändan innebär att högsbjudande vinner (Byggherre 3, 
s.1). 

Samtidigt är ekonomiska frågor viktiga för byggherrarna. Sådana frågor kan vara att tillräckligt 
många bostadsenheter kan byggas (Byggherre 2, s.1-2); att projekten som väljs ut vänder sig 
till olika kundgrupper så att byggherrarna inte slåss om samma kunder (Byggherre 3, s.3-4); 
trovärdig tidsplan som följs (Byggherre 3, s.4). Det kan utläsas som byggherrarnas intresse av 
förutsägbarhet eftersom det är viktigt för dem att kunna beräkna på ekonomin. Frågan är 
avgörande för att överhuvudtaget kunna genomföra projektet och med för höga krav på 
gestaltning kan det finnas osäkerheter kring om projektet ger tillräcklig vinstmarginal. Detta 
intresse kan innebära att byggherrar väljer mer traditionella lösningar än de innovativa som 
kommuner förespråkar enligt informanten från Skanska (Byggherre 2, s.3-4). Så trots att 
gemensamma intressen finns hos kommun och byggherrar, finns även en viss konflikt rörande 
ekonomiska frågor. 

5.3.2 INITIERINGEN AV PLANEN 
Inspiration för tillvägagångsättet som skulle användas för Rosendalsfältet togs från en annan 
detaljplan i Uppsala kallad Östra Sala backe. Det är ”pionjären” i något som kommunen kallar 
för Uppsalamodellen. Som styrmedel för att uppnå sina intressen upprättar kommunen stora 
flexibla detaljplaner – dock med övergripande gatustruktur – som byggs ut i etapper; delas 
upp i mindre fastigheter; och sedan markanvisningstävlingar används för att tilldela mindre 
fastigheter mellan olika byggherrar. Sedan får byggherrarna köpa fastigheten efter bygglov om 
de uppnår kvaliteten som redovisades i deras vinnande förslag (Tjänsteman 3, s.10). Bakom 
detta tillvägagångsätt finns en stor politisk enighet att upprätthålla Uppsalamodellen för att få till 
önskad kvalitet i den bebyggda miljön (Tjänsteman 3, s.15). 

Även om det finns en politisk enighet tror informanten på kommunen att det inte ”håller hela 
vägen igenom” i Östra Sala backe utan konflikten mellan ekonomi och hög kvalitet hanteras 
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genom att byggherrar gör visst avkall på det tävlingsförslag som de vunnit med (Tjänsteman 
3, s.3). Däremot är det tydligare krav på att kvaliteten i projekten ska bibehållas i 
Rosendalsfältet. Anledningen till de mindre hårda kraven i Östra Sala backe är troligtvis enligt 
Tjänsteman 3 att kommunen inte hade ”riktigt koll på marknaden då, så man våga liksom inte 
ta steget fullt ut” (Tjänsteman 3, s.2). Alltså lärde sig kommunen att de hade möjlighet att 
ställa högre krav på byggherrarna än vad de gjorde i Östra Sala backe. 

Till skillnad från Rosendalsfältet involverades byggherrar redan innan samrådsskedet i Östra 
Sala backe där kommunens roll var att leda processen. Diskussionerna mellan aktörerna 
skedde förutsättningslöst där olika förslag diskuterades fram och som arbetet senare utgick 
ifrån (Tjänsteman 3, s.2). Enligt Byggherre 2 utformade byggherrar och kommun tillsammans 
”områdets varumärke” och de fick även vara med och tycka till om markindelningen innan 
markanvisning (Byggherre 2, s.6). Däremot tyckte Byggherre 3 att det var särskilt stor skillnad 
hur mycket de kunde påverka planen gentemot tillvägagångsättet i Rosendalsfältet (Byggherre 
3, s.2). De lärdomar som togs med från processen var att det var väldigt resurskrävande för 
både kommun (Tjänsteman 3, s.2) och byggherrar (Byggherre 2, s.2). En fördel som 
Byggherre 2 framhåller var dock att kommunen får större förståelse för byggherrarnas tankar, 
främst rörande ekonomiska frågor (Byggherre 2, s.2). Samtidigt menar samme informant att 
Rosendalsfältet ger tydliga spelregler vilket ger en effektivare och snabbare process 
(Byggherre 2, s.2-3).  

Således har kommunen genom erfarenheterna från Östra Sala backe fått ökad kunskap om 
marknadsläget och vilka krav de kan ställa för att få igenom sina intressen i Rosendalsfältet. De tog 
även med sig lärdomen att involverandet av många aktörer tidigt tog mycket resurser. Till 
följd av detta ändrades tillvägagångsättet i Rosendalsfältet något vilket kommer ses nedan. 

5.3.3 DEN FORMELLA PLANPROCESSEN 
Planarbetet för Rosendalsfältet inleddes 2011 som ett enkelt planförfarande (Uppsala 
kommun 2014, s.1), men Länsstyrelsen motsatte sig det valet då det krävdes för många 
utredningar (Tjänsteman 3, s.13). Konflikten hanterades genom att planen efter 
samrådsskedet handlades som normalt planförfarande (Uppsala kommun 2015, s.5).  

Motiveringen till att en ny detaljplan skulle tas fram och ersätta den gällande från 2007 angavs 
vara: ”Förändrade behov hos Uppsala universitet, ökad efterfrågan på bostadsmarknaden 
samt förutsättningen att en stomlinje för kollektivtrafiken ska beredas plats bedöms vara av 
stor allmän vikt” (Uppsala kommun 2015, s.12). Således är det behov hos en enskild aktör – 
universitet – tillsammans med bostadsbehov och ökade förutsättningar för stomlinjer som 
motiverar detaljplanen eftersom de är av ”stor allmän vikt”. Dessa nya förhållanden 
legitimerar alltså att den gällande detaljplanen med genomförandetid kvar får ändras. 
Universitetet är viktig som arbetsplats och för att få människor att bosätta sig i Uppsala 
(Tjänsteman 3, s.1), och att de får möjlighet att expandera anges även ovan som ett allmänt 
intresse. 
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För att styra inriktningen mot kommunens intressen om hög kvalitet i byggnationen togs en 
vision för detaljplaneneområdet fram av tjänstemännen på kommunen (Tjänsteman 3, s.14-
15). Visionen som styrmedel var väldigt användbart enligt informanten på kommunen eftersom det 
går att legitimera senare beslut gentemot den: 

Tjänsteman 3: […] det är ganska bra att ha en vision för då kan man hela tiden 
återgå till den om det blir någon dispyt: ’Ja det här blir visionen för området: det 
ska vara mångfald’. Det är lättare att argumentera. Så är det lättare att skapa en 
samsyn, alla vet att så här ska det se ut. (Tjänsteman 3, s.14) 

Även Byggherre 3 menar att visionen har varit bra som styrmedel för att enas om ett antal 
punkter rörande planens inriktning. Dess utformning som ”ganska vag” och inte 
detaljstyrande, men att den samtidigt sätter ”grova ramar”, har underlättat för deras arbete 
(Byggherre 3, s.5). Visionen nämns även vara viktig av Tjänsteman 3 för att kunna fokusera 
på de mest centrala frågorna och sätta inriktningen för projektet (Tjänsteman 3, s.14) Alltså ses 
visionen som ett viktigt styrmedel för att visa på gemensamma intressen utan att vara alltför begränsande 
och samtidigt ge planen en riktning mot de frågor som anses viktigast. 

När detaljplanen hade varit ute på samråd anordnade kommunen en markanvisningstävling 
där byggherrar bjöds in att delta och buda på de fastigheter de var intresserade av. I den första 
etappen gällde tävlingen fyra kvarter. Kommunen hade bestämt tävlingsområdena och för 
varje kvarter ska det finnas minst två byggherrar, vilket motiverades gentemot 
Rosendalsfältets vision om mångfald (Tjänsteman 3, s.5-6). Tjänstemän och de anlitade 
konsulterna från WSP och Tengboms avgjorde sedan vilka av tävlingsförslagen som skulle 
vinna (Tjänsteman 3, s.6). Helhetsbedömningen gjordes internt av tjänstemännen samt konsulterna 
och informationen redovisades inte utåt (Tjänsteman 3, s.6). Förslagen bedömdes enbart 
gentemot kvalitetskriterier utan invägning av pris eftersom det var fasta markpriser 
(Tjänsteman 3, s.6): 

Tjänsteman 3: Det vi tittade på var arkitektur, alltså uttrycket: Det ska vara ett 
vackert gediget uttryck. […] Och ekologisk hållbarhet […] att det var, kanske 
trästomme gav lite extra poäng, miljöbyggnader, gröna tak. Och sen så social 
hållbarhet att man har en bra […] grön gård, för de boende. (Tjänsteman 3, s.5) 

Hög kvalitet bedömdes således vara estetiskt uttryck samt ekologisk- och social hållbarhet. 
Hållbarhetsfokuset är delvis en följd av att det finns en ambition att planen ska bli den första 
hållbarhetscertifierade stadsdelen för planeringsskedet (Tjänsteman 3, s.11). Inriktningen som 
redan var utstakad medförde att byggherrarnas roll var att komma med förslag som ligger i kommunens 
intresse.  

Tjänstemannen från kommunen framhåller kvaliteten i miljön som en fördel för kommunen i 
Rosendalsfältet, där flera byggherrar medför ökad variation. Detta ställs i motsats till om en 
och samma byggherre exploaterar där det finns risk att det blir monotont, storskaligt och 
tråkigt (Tjänsteman 3, s.6, 20), vilket även informanten från OOF anser (Byggherre 3, s.3). 
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Tjänstemannen på kommunen framhåller även att tillvägagångsättet möjliggör för mindre 
byggherrar att vara med, samt att flera byggherrar ”ökar byggtakten kolossalt”. Hen 
sammanfattar fördelarna för kommunen med flera byggherrar: ”Mindre byggherrar, mer 
variation, ökad byggtakt” (Tjänsteman 3, s.6). Således anser kommunen att de kan få till en 
högre kvalitet på den fysiska miljön samtidigt som att det går snabbare att uppnå detta. En central tanke 
med tillvägagångsättet har varit att: ”Man ser inte bara planprocessen utan från början till att 
husen står där, så ska den här processen vara så snabb” (Tjänsteman 3, s.6). 

Den slutgiltiga detaljplanen är i stort sett densamma som den första versionen i 
samrådsskedet (Tjänsteman 3, s.8; Uppsala kommun 2015, s.28). Den är även väldigt stor om 
drygt 44 hektar och ska därför byggas ut i etapper. En fördel som Tjänsteman 3 framhåller 
med att planen är stor är att det begränsar andelen överklagandeprocesser om överklaganden 
förekommer jämfört om detaljplaner är uppdelade i mindre enheter. I detta fall förekom 
enbart en överklagan (Tjänsteman 3, s.12). Således används den stora detaljplanen som styrmedel av 
kommunen för att snabbare nå det eftersträvansvärda, i detta fall bostäder av hög kvalitet. 

Utformningen av detaljplanen är även ganska flexibel, men kommunen kan ändå bestämma 
över utformningen genom att de äger marken samt använder styrmedel som markanvisningar 
och bygglov (Tjänsteman 3, s.7-8). De byggherrar som vunnit markanvisningstävlan får först 
köpa marken och tillåtelse att bygga när de visat att projektet håller hög kvalitet fortfarande 
(Tjänsteman 3, s.7, 9). Byggherren blir således mer eller mindre tvungen att uppfylla det 
tävlingsförslag som den vann med. Samtidigt finns det en konflikt när byggherrarna 
projekterar sina förslag eftersom vissa saker i tävlingsförslaget kan visa sig vara för 
kostnadsdrivande för att gå med tillräcklig vinstmarkginal, med följd att vissa delar ändras 
eller faller bort (Byggherre 2, s.5-6; Byggherre 3, s.4). 

En premiss för tillvägagångsättet i Rosendalsfältet har följaktigen varit att kommunen äger 
marken som ska exploateras. Pengarna som fås från försäljning av marken kan senare användas 
för att finansiera allmänna platser (Uppsala kommun 2015, s.65). Informanten från 
kommunen menar att kommunalt markägande är en förutsättning för att få igenom social infrastruktur 
så som skolor och förskolor. Vid exploatering på privat mark saknar kommunen tillräckliga 
styrmedel för att tillgodose detta även om de anser att behov finns. Detta gäller särskilt när 
större bostadsområden ska byggas på privat mark (Tjänsteman 3, s.16). Andra nackdelar som 
nämns vid byggnation av större bostadsområden av en enskild byggherre är att utformningen 
bli för storskalig och att det tar för lång tid att bygga (Tjänsteman 3, s.20). Det kan även vara 
svårt för bygglovshandläggarna att ställa krav på varierad utformning om detaljplanen tillåter 
den typ av exploatering som byggherren framför enligt samme tjänsteman (Tjänsteman 3, 
s.9). Informanten från Skanska menar att byggherrar har ett intresse av att få ekonomi i 
projektet om de uppför en förskola, exempelvis genom att tillåta flera våningar ovanpå 
(Byggherre 2, s.8). 

Trots de fördelar för kommunen som informanten på kommunen anger att tillvägagångsättet 
medför så tar det fortfarande mycket resurser från kommunen (Tjänsteman 3, s.20), vilket 
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även Byggherre 3 vittnar om (Byggherre 3, s.3). Därför anser Tjänsteman 3 att privata initiativ 
för mindre förtätningsprojekt där byggnaden enbart behöver passa in i omgivningen är i 
kommunens intresse. Informanten nämner även att det vanligaste tillvägagångsättet är att byggherrar 
tar initiativ till exploatering (Tjänsteman 3, s.20). 

5.3.4 DET EFTERSTRÄVANSVÄRDA I PLANEN 
Den vision som tjänstemännen utformade till Rosendalsfältet består av tre delar – mångfald, 
synergieffekter och kontraster – och berör till stora delar områdets utformning och estetik 
(Uppsala kommun 2015, s.6). Tjänsteman 3 menar att arkitektur är viktigt vid 
bostadsbyggande ”för att skapa en intressant god livsmiljö liksom […] Det är ju trivsammare 
att leva i en varierad stad än i en klosstad liksom" (Tjänsteman 3, s.17). Den tydligaste 
återkommande betoningen i stadsbyggnadsvisionen kring vad som är eftersträvansvärt är fokuserad på den 
arkitektoniska utformningen av platserna, även om uttalade mål om hushållning av mark, 
naturvärden och sociala värden förekommer (Uppsala kommun 2015, s.14-15). Planen gör 
även motiveringar för dess inriktning genom att koppla gentemot kommunens övergripande 
målbild Vision Uppsala 2050 med målsättningar om dragningskraft; en kommun för alla; och 
inom planetens gränser (ibid, s.10-11). En ”formell” motivering – det vill säga argument 
kopplat till lagstiftning – görs genom koppling gentemot översiktsplanen som pekar ut det 
som ”stadsutvecklingsområde” (ibid, s.10). Det finns en tanke med denna vaga formulering 
som styrmedel eftersom en detaljerad översiktsplan kan försvåra om kommunen vill utveckla 
på ett annat sätt om några år (Tjänsteman 3, s.18). 

Ett senare ”kvalitetsprogram” som kommunen håller på att arbetas fram av tjänstemän och 
konsulter och används som styrmedel för att förtydliga detaljplanens intention, säkerställa bra 
kvalitet och visa i närmre detalj utformningen av offentliga platser (Tjänsteman 3, s.9). 
Grundutformningen på området är i form av kvartersstad som anses ha flera fördelar: 

Tjänsteman 3: Det har varit inne rätt länge med traditionell stenstadsstruktur 
[…] Det är på något sätt trevligt för människor att ha det här. […] Och det är den 
delen med att skapa social hållbarhet, då måste man också bryta ned en stadsdel i 
mindre träffpunkter på gårdarna, så man lär känna dom i huset och sedan på 
torget kanske man träffar dom i stadsdelen som bor där, så man hela tiden 
försöker hitta platser som gör att folk får ett sammanhang där och att de känner 
folk, att man möts på något sätt. Sådana där faktorer […] som man kan påverka 
med stadsbyggnad (Tjänsteman 3, s.17) 

Strukturen på bebyggelsen anses alltså bidra till det eftersträvansvärda om social hållbarhet. 
Flera mål med sociala värden så som mötesplatser finns i planbeskrivningen och är att tolka som 
allmänna intressen eftersom de framförs vara generellt eftersträvansvärda. Exempel på en 
mötesplats föreslås vara den sport- och multihallen i området som ska vara flexibel för att 
”kunna bli en samlingspunkt för människor i alla åldrar och användas såväl dagtid som 
kvällstid”, exempelvis genom att kombinera sin funktion med café för att öka attraktiviteten 
(Uppsala kommun 2015, s.41). Även ”parker och torg kan samla människor i området, 
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campusgårdarna attraherar studenter, arbetande och gäster” (ibid, s.35). Ett annat allmänintresse 
– om än inte explicit formulerat – som får mycket utrymme i planbeskrivningen är att det ska 
finnas bra rekreationsmöjligheter bland annat genom ett centralt parkstråk (ibid, s.22, 59).  

 

 
FIGUR 2 >> Vy över ett av de föreslagna torgen med de bevarandevärda tallarna som ska fungera som 
mötesplats. Till höger syns även huvudgatan som går igenom området och ska fungera som dess ”pulsåder” 
(Uppsala kommun 2015, s.23; publicerad med tillåtelse av Tengbom). << 
 

 Mera sociala värden som tas upp som eftersträvansvärda är att huvudgatan ska vara en 
”livfull gata med variation av funktioner, med inslag av platsbildningar som inbjuder till 
aktivitet” och avses bli ”områdets pulsåder” (Uppsala kommun 2015, s.39). Den ska länka 
ihop Rosendal med innerstaden och i bottenvåningar ska det finnas verksamheter ”som 
bidrar till aktivitet i marknivå såväl dagtid som kvällstid” (ibid, s.40). Likaså är tillgänglighet 
viktigt då det längs huvudgatan ska tillgänglighet prioriteras för kollektivtrafik genom en ny 
stomlinje men även bilbana, cykelbana och trottoar finns så att ”god framkomlighet för alla” 
skapas (ibid, s.51). En förutsättning för stomlinjen är att det finns många bostäder vilket 
legitimerar den täta bebyggelsemiljön. Andra motiveringar för den täta bebyggelsen är 
hushållning av mark vilket möjliggör för större ytor för parker och torg; att det ger mer 
underlag till servicefunktioner; samt att det ”ska kunna lösa en del av Uppsalas 
bostadsbehov” (ibid. 59-60). 

Återkommande eftersträvansvärda mål är även att området ska ”karaktäriseras av en varierad 
bebyggelse”, bland annat för att ”skapa rumsligt väldefinierade rum” (Uppsala kommun 2015, 
s.28). Andra estetiska aspekter som styrt utformningen av området är att det finns ”goda 
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siktlinjer” och skapa ”fondmotiv” (ibid, s.29, 31). Några av de få äldre byggnader som finns 
på området idag bedöms vara viktig för kulturhistoriskt värde, samt för upplevelsemässig 
variation, vilket motiveras gentemot visionen om mångfald (ibid, s.27). Andra historiska 
värden som anses viktiga är några tallar som är upp till 350 år gamla eftersom ”de minner om 
platsens historia” (ibid, s.21). Tallarna är även viktiga för naturvärden som rödlistade svampar 
och insekter vilket gjort det viktigt med spridningskorridorer för dessa (ibid, s.21). Denna 
naturvärdesfråga har varit viktig för länsstyrelsen liksom grundvattenkvaliteten enligt 
informanten på kommunen (Tjänsteman 3, s.13). Däremot verkar det inte funnits någon 
konflikt mellan länsstyrelse och kommun kring riksintressefrågan om kulturmiljövård. 

Sammanfattningsvis anses det eftersträvansvärda i planen för att skapa mervärden till allmänheten främst 
röra frågor om hög arkitektonisk kvalitet; social värden; och tillgänglighet. Men även 
naturvärden och koppling till platsens historia betonas som viktiga frågor att tillgodose. 

 



 

 

KAPITEL 6 

>> ANALYS & SLUTSATS << 

6 . 1  I N L E D N I N G  

Föregående kapitel visar att tillvägagångsättet i Kilströms kaj och Rosendalsfältet skiljer sig åt, 
men även att det finns likheter mellan de två fallen gällande dess styrning och vad som anses 
eftersträvansvärt. Detta kapitel analyserar det empiriska resultatet utifrån de teoretiska 
perspektiven gällande allmänintresse och maktrelationer (kapitel 2), samt diskuterar empirin i 
förhållande till forskningsöversikten (kapitel 3). Efter analysen presenteras uppsatsens slutsats 
för att därefter diskutera detta i mer generella ordalag och peka på frågor för vidare forskning. 

6 . 2  A N A L Y S  

Strukturen på analysen baseras på forskningsfrågorna vilket medför att först diskuteras vad 
förändringarna i planeringsstyrningen innebär i de undersökta fallen, samt varför de har 
kommit till (forskningsfråga 1). Därefter diskuteras de strategier som aktörerna använder för 
att stärka sitt inflytande (forskningsfråga 2); för att sedan ta upp vilka delar av allmänintresset 
som förespråkas och koppla detta gentemot förändringar i planeringens ändamål och 
planeringsstyrningen (forskningsfråga 3). 

6.2.1 PLANERINGSSTYRNINGENS PÅVERKAN PÅ ALLMÄNINTRESSET 
Det ömsesidiga beroendet mellan kommun och byggherrar är tydlig i båda fallen, men 
aktörernas styrkeförhållanden skiljer sig. Informanten på Uppsala kommun nämner att det är 
vanligast att byggherrar kontaktar kommunen med sina egna idéer, vilket beskrivits blivit allt 
vanligare (Bergsten & Holmqvist 2007, s.95; Cars & Thune-Hedström 2006, s.162). Men i 
Karlskrona – som har mindre het bostadsmarknad jämfört med Uppsala – anger 
informanterna på kommunen att de även arbetar aktivt för att nå substansmålet i 
allmänintresset om tillväxt (jmf Alexander 2002, s.234; Campbell & Marshall 2002, s.173-174). 
Detta görs bland annat genom att marknadsföra sig för byggherrar och försöka få tag på 
sådana aktörer som har gemensamma intressen som dem, vilket skedde i Kilströms kaj. 

Genom detta arbetssätt kan kommunen i större utsträckning kontrollera processen för vilka 
intressen som har möjlighet att utveckla handlingsförmåga och vilka intressen som utesluts i den 
fysiska planeringen (jmf Mukhtar-Landgren 2012, s. 27-29). Denna process kan ses i 
Kilströms kaj: Tillsammans formulerade de drivande aktörerna – kommunen och SBU – 
projektets inriktning och vilka substansvärden som ansågs viktiga, exempelvis ett landmärke 
för att stärka stadens identitet. Med andra ord skapa ”win-win” situationer för de drivande 
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aktörerna, vilket också anges som ett argument för förhandlingsplanering och governance 
(jmf Cars & Snickars 1994, s.9-10; Montin & Hedlund 2009, s.7; Mäntysalo, Saglie & Cars 
2011, s.2116).  

Men en ”win-win” situation mellan kommun och en privat aktör borde väl också innebära att 
särintressen införlivas i allmänintresset? Kommunen och byggherren hade i vart fall möjlighet 
att kontrollera språket (jmf Börjesson & Rehn 2009, s.37) och vilken begreppsdefinition (jmf 
Mukhtar-Landgren 2012, s.24) som skulle föras fram, utan direkt insyn från andra aktörer 
vilket utesluter andras uppfattningar i startskedet. I detta fall beskrevs bland annat delar av 
områdets historia och hur projektet bygger på utvalda delar av Karlskronas stadsbild. 
Tillsammans med andra substansvärden i allmänintresset – så som ökad tillgänglighet för 
allmänheten och förbättrad service beskrevs – beskrevs hur fler än bara de nya boende skulle 
gagnas av projektet. Exakt vilka dessa människor som skulle gynnas går inte att utläsa utan 
verkar gälla generellt, det vill säga allmänintresset i stort för kommunens medlemmar. 

Förhandlingsplanering enligt ovan har kritiserats för att inte vara transparant (Cars & Snickars 
1994, s.10; Khakee 2000, s.34), vilket även skulle kunna framföras i detta fall. Vid 
direktanvisning menade en informant på Karlskrona kommun (Tjänsteman 2, s.6) att det kan 
ställas frågetecken kring varför en viss byggherre fick möjlighet att exploatera, vilket även 
nämndes i Uppsala (Byggherre 3, s.2). Men i detta fall gav alltså SBU med sin arkitektpartner 
Wingårdhs tillräckligt med rationell input-legitimitet (jmf Alexander 2002, s.234; Mukhtar-
Landgren 2002, s.51; Mäntysalo, Saglie & Cars 2011, s.2110-2111) för att använda en sådan 
anvisning genom sina kunskaper om arkitektur och landmärken (Tjänsteman 2, s.6). Det finns 
även argument utifrån att det finns större chans att projektet genomförs genom att 
byggherren är med från start, vilket kan räknas som legitimitet utifrån output-effektivitet (jmf 
Mäntysalo, Saglie & Cars 2011, s.2110-2111). För att ytterligare argumentera för projektet 
hänvisas det både på direkt fråga i intervjun, och i planbeskrivningen, att det stämmer överens 
med översiktsplan. Detta kan tolkas som input-legitimitet utifrån dess demokratiska aspekt (jmf 
Alexander 2002, s.234; Mukhtar-Landgren 2002, s.51) genom att översiktsplanen är framtagen 
och fastslagen genom en tidigare planprocess med demokratisk förankring. 

Informanten från Uppsala nämner inte att kommunen arbetar aktivt på liknande sätt som 
Karlskrona för att locka till sig investerare. Däremot försiggår förhandlingsplanering genom 
att byggherrar kontaktar kommunen med egna idéer. Men även i bemärkelsen att byggherrar 
fått möjlighet att vara med innan den formella planprocessen påbörjats i den tidigare 
detaljplaneprocessen för Östra Sala backe. Där utformade byggherrar och kommun områdets 
varumärke tillsammans (Byggherre 2, s.6). Tjänstemannen på kommunen uppgav att de inte 
hade ”riktigt koll på marknaden då, så man våga liksom inte ta steget fullt ut” (Tjänsteman 3, 
s.2). Men genom att känna av marknaden verkar det som att kommunen fick insikt om att 
involveringen av byggherrar tog stora resurser, samt lärdomen att de kunde ställa högre krav 
på byggherrarna. Genom att utesluta andra aktörers möjlighet till att formulera 
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Rosendalsfältets begreppsdefinition utvecklade kommunen större handlingsförmåga att kontrollera 
språket kring substansen på egen hand.  

Markanvisningstävlingen som anordnades gjorde att kommunen kunde sålla ut de byggherrars 
förslag som stämde bäst överens med kommunens intresse – ytterligare ett sätt för 
kommunen stärka deras handlingsförmåga att styra över områdets begreppsdefinition. 
Beskrivningen att det skett en maktförskjutning från kommun till privata aktörers fördel 
nyanseras således i Uppsala. Här inordnar sig byggherrar till kommunens krav eftersom de 
fortfarande ser en affärsmöjlighet, trots de höga kraven på arkitektur som ställs. Men de 
byggherrar som valts ut verkar även ha intresse av att skapa arkitektur av uppfattad hög 
kvalitet. Utvecklingen i Uppsala kan läsas som att kommunen får tillgång till byggherrarnas 
kunskaper om arkitektonisk utformning och genomförande. Detta kompletterar och utvecklar 
kommunens begreppsdefinition av visionen om variaton och mångfald, vilket gör att kommunens 
möjliga handlingsförmåga istället ökats (jmf Pierre 2009, s.46-47, att governance kan ses som en 
förstärkning av kommuners inflytande). 

I övrigt har Uppsala ansett att det finns tillräcklig kunskap – rationell input-legitimitet – för 
Rosendalsfältets utformning inom kommunen, dock med konsulthjälp i form av WSP och 
Tengboms. Det var tjänstemännen som utformade visionen för området och som stämde 
överens med översiktsplanens inriktning. Urvalet av projekten i markanvisningstävlingen 
avgörs även det av tjänstemännen tillsammans med konsulter, och det verkar ske utan direkt 
insyn utifrån. Tjänstemännens och konsulternas kunskaper anses således ge tillräcklig rationell 
input-legitimitet för att göra bedömningar på ett rättvist sätt över arkitektonisk kvalitet, vilket 
ger dem stor handlingsförmåga medan andras uppfattningar utesluts. Eftersom kommunen styr 
processen själva är det färre aktörer som är med och utformar innehållet. Det vill säga 
uteslutandet av andra begreppsdefinitioner gör att kommunens handlingsförmåga stärks. Det 
legitimeras även ur sin procedur genom att det går snabbare att nå det önskade utfallet – output-
effektivitet. Ett annat argument med samma legitimitetsgrund är användandet av en 
generalkonsult som hade befogenhet att anlita andra konsulter (Tjänsteman 3, s.6-7). Andra 
aktörer har fått möjlighet att göra sin röst hörd genom planproceduren för att stärka planens 
demokratiska input-legitimitet, men likt Kilströms kaj går det att ifrågasätta hur stor möjlighet 
övriga aktörers möjlighet att påverka inriktningen när den redan innan den formella 
planprocessen är satt. I Rosendalsfältet var det dock enbart kommunen som varit drivande 
aktör. 

Involveringen av byggherrar innan de formella planprocesserna påbörjats nämndes inte vara 
något kontroversiellt, men det ställdes inte heller någon direkt fråga kring det under intervjun. 
Men att det ändå inte nämndes kan tala om att frågan kan vara något avpolitiserad (Mukhtar-
Landgren 2012, s. 29) och accepterad som procedur. Alltså kan det vara så att uppfattningen 
om att kommuner måste samverka med privata aktörer nått en hegemonisk status (jmf Mouffe 
2005, s.17-18; Sørensen 2000, s.32-33) som ger idémässiga förutsättningar för denna typ av 
planering. Något som ytterligare talar för denna förklaring är informanten från SBU som 
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menar att hen märkt en skillnad i inställning från kommuner i hela landet (Byggherre 1, s.1; 
jmf Pierre 2011, s.14, angående ändrad stadspolitik).  

I båda fallen har länsstyrelsen haft statens kontrollerade roll som den intagit sedan 1960 (jmf 
Blücher 2006, s.143-144). De frågor som rör hälsa och natur verkar inte varit särskilt 
kontroversiellt eller svåruppnåeligt: ”det ska bara funka” (Tjänsteman 1, s.18). Med andra ord 
kan frågan ses som avpolitiserad i båda undersökta fall. Det kan dels bero på att frågan med 
dess riktvärden generellt är accepterad, men kan även tolkas som att dessa värden inte har 
varit i direkt konflikt med kommunens eller byggherrarnas intressen och därför accepterats 
utan större motstånd. 

Däremot var bedömningen av riksintresse för kulturmiljövård en stor fråga i Kilströms kaj 
med kommun och byggherre i koalition mot länsstyrelse och delar av allmänheten. Konflikten 
i begreppsdefinitionen kring vad riksintresset är för något, var enligt informanten från SBU en 
fråga om statisk eller föränderligt (Byggherre 1, s.8-9). Den begreppsdefinition som kommun och 
SBU tillsammans arbetat fram stötte på motstånd hos länsstyrelsen, som av planlagstiftningen 
har stort inflytande på begreppsdefinitionen. Med detta begränsas alltså kommunens och 
byggherrens handlingsförmåga eftersom länsstyrelsens uppfattning inte kan uteslutas. Men 
informanten från SBU anger att det är anmärkningsvärt att en enskild tjänsteman – som är 
ansvarig för länsstyrelsens bedömning – kan ha ett sådant stort inflytande (Byggherre 1, s.13-
14). Med andra ord en kritik mot denne experts möjlighet att kontrollera språket kring vad som 
är rätt kunskap. Det gör det enligt samme informant att bedömningen är ganska slumpmässig 
beroende på vem som handlägger ärendet. Dock i det svenska systemet kring bedömningar av 
riksintresse har länsstyrelsens expert stort inflytande att kontrollera språket kring bedömningar 
av substansen i riksintresset.  

Byggherrens uttalande kan sättas i förhållande till den riksintresseutredning som pågår som 
kan medföra tydligare definiering kring vad som är viktigt i substansen av respektive 
riksintresse. Detta kan ses som ett sätt att luckra upp den expertroll som länsstyrelsens 
enskilda handläggare har idag. Det vill säga länsstyrelsens experts enskilda begreppsdefinition 
kanske inte får lika stort inflytande i framtiden, och den riksintressedefinition som finns kan 
komma att få mindre betydelse om den vägs mot det av kommunens begreppsdefinition av 
väsentliga allmänintressen (jmf SOU 2015:99, s.30-31). Det verkar således ske en politisering i 
frågan (jmf Mukhtar-Landgren 2012, s. 29). Dock är det tänkbart att ökade krav på definiering 
av vad riksintresset innehåller innebära att länsstyrelsens kontroll över begreppsdefinitionen ökar. 

Fortfarande har dock länsstyrelsens experts begreppsdefinition stor betydelse för hur projektet i 
Kilströms kaj kan utformas. En anledning till att frågan är mer omdebatterad än exempelvis 
hälsofrågor kan vara att det inte går att räkna på påverkan på kulturmiljö, på samma sätt som 
det går att göra med exempelvis buller. Även många sakägare och boende verkar alliera sig 
med länsstyrelsens uppfattning. Som följd av denna politisering och motstånd kommer projektet 
ändras till att bli lägre och får en annorlunda utformning, vilket kan läsas som ett sätt att 
genom planlagstiftningen öka den demokratiska input-legitimiteten i planen, men även den 
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rationella input-legitimiteten eftersom mer kunskaper och andra begreppsdefinitioner tas in under 
processen. 

6.2.2 STRATEGIER FÖR ÖKAT INFLYTANDE 
Informanterna från båda kommunen nämner att markägande är avgörande för hur mycket 
inflytande de får i planeringsprocessen, vilket även historiskt varit ett viktigt styrmedel för 
kommuner att bevaka sina intressen (Blücher 2006, s.138, 144; Ödmann 1992, s.49). Den 
idémässiga förutsättningen (jmf Mukhtar-Landgren 2012, s.21, 26) kring markägande medför att 
markägaren har stort inflytande vad denne vill göra med marken (jmf Jacobs 2005, s.25). Med 
kommunalt markägande upphör till stor del konflikten mellan vad den enskilde markägaren 
får göra och vad som den inte får göra med hänvisning till allmänintresset. 

Båda kommuner använder sig av markanvisning i kombination med bygglov som strategi för 
att kunna påverka innehållet i planen. Det möjliggör även att detaljplanen inte behöver 
detaljregleras utan kan vara flexibel. Kombinationen av markägande och planverktyg ger 
kommunerna möjlighet att bevaka de begreppsdefinitioner som de anser vara viktiga för 
allmänintressets substansdimension. Pengarna som fås vid försäljningen kan användas till att 
upprusta allmänna platser (Tjänsteman 2, s.19; Uppsala kommun 2015, s.65). 

Det är intressant att det huvudsakliga planverktyget detaljplan inte anses skapa tillräckliga 
förutsättningar för kommunen att bevaka allmänintresset. Informanten på Uppsala kommun 
nämnde att det var svårt i bygglovsskedet att legitimera högre krav än vad detaljplanen 
medgav när exploatering skedde på privata markägor. Exempelvis var det väldigt svårt för 
kommunen att ställa krav om social infrastruktur på byggherrar som exploaterade stora 
områden som de ägde själva (Tjänsteman 3, s.12, 16). Tjänstemän från båda kommuner 
nämner också det som ett problem att större byggherrar förvärver stora områden mark och 
sedan väntar med exploatering (Tjänsteman 2, s.9; Tjänsteman 3, s.16, 20). Med andra ord 
saknas det procedurstyrmedel för kommunen att legitimt tvinga start av byggnation. Det är 
istället den hegemoniska uppfattningen om markägarens rättigheter i lagstiftningen som skapar 
idémässig förutsättning för kommunen att ställa högre krav. 

Utförsäljningen av mark som många kommuner gjorde på 1990-talet (Blücher 2006, s.148-
149) motverkar alltså kommunens möjlighet till att bevaka allmänintresset. Men kommunalt 
markägande har även kritiserats utifrån att även de, likt stora byggherrar, väntar med att 
exploatera för att maximera sina vinster (Blücher 2006, s.148-149). Detta kan ställas i motsats 
till det tidigare målet för kommuner att ha mycket markinnehav för att kunna erbjuda mark 
för bostäder till låga kostnader (jmf Blücher 2006, s.148-149). I Rosendalsfältet användes fast 
pris i markanvisningstävlingen för att enbart bedöma kvaliteten av gestaltningen, vilket var en 
fördel menade informanten från OOF eftersom prisfaktorn får större del än gestaltningen i 
slutändan med resultat att marken går till högstbjudande (Byggherre 3, s.1). Det intressanta är 
att det inte finns något uttalat mål om att erbjuda bostäder till låga kostnader, även om olika 
upplåtelseformer ska byggas. Utan snarare är betoningen i substansdimensionen på hög kvalitet i 



 KAPITEL 6: ANALYS & SLUTSATS  

Sida 60 av 76 

den bebyggda miljön, vilket också kan sägas om Karlskrona. Attraktivitet före billiga bostäder 
med andra ord (jmf Gospodini 2006, s.312; Fredriksson 2011, s.67-69; Short 2004, s.7). Det 
går således att fråga sig vem av kommunens medlemmar som kommer till gagn vid 
exploateringen av Rosendalsfältet, vilka inkluderas egentligen i kommunens begreppsdefinition av 
allmänintressets substansdimension? Svaret som ges i respektive planbeskrivning är att det att det 
gynnar allmänheten i stort. 

Förutom markägandet framstod det som att planernas överensstämmelse med 
översiktsplanen gav input-legitimitet till båda fallen. Enligt planlagstiftningen måste 
detaljplanens förhållande till översiktsplanen redogöras, men det är ändå intressant hur den 
används som legitimering. I Kilströms kaj nämnde tjänstemännen att projektet onekligen gick 
in i översiktsplanens intention att förtäta. Medan i Rosendalsfältet nämnde tjänstemannen på 
kommunen att översiktsplanens vaghet och inte alltför detaljerade utformning gjorde den mer 
tillåtande, vilket kan ses som en strategi för att öka möjliga senare begreppsdefinitioner kring vad 
som ska planeras. På så sätt sätter översiktsplanen grova ramar för kommunens 
planeringsinriktning som möjliggör att använda den som input-legitimitet och samtidigt 
kontrollera språket och välja önskvärda begreppsdefinitioner i den senare planeringen för att 
legitimera olika typer av projekt. 

En annan strategi som Uppsala kommun tillämpade sig av för att stärka sin handlingsförmåga 
var visionen, vars användning förespråkas i den strategiska planeringen (Albrechts 2004, 
s.747). Tjänstemännen har där haft tillräcklig rationell input-legitimitet att genom sin kunskap 
stipulera det eftersträvansvärda i området och därmed utveckla handlingsförmåga att säga vad 
som är i allmänintressets substansdimension. De har dock varit styrda i sin begreppsdefinition av 
kommunens övriga inriktning i exempelvis översiktsplanen, men dess vaghet ger ändå som 
sagt stor möjlighet att bestämma inriktningen på planen. Politikerna anges varit mest 
intresserade att snabbt få till bostäder av hög kvalitet och det ansågs alltså tjänstemännen ha 
störst kunskap om (Tjänsteman 3, s.14-15). Genom markanvisningstävlingen har de stora 
möjligheter att styra vilka projekt som är bra och vilka uppfattningar som ska uteslutas. På 
detta sätt kontrollerar de språket och begreppsdefinitionen kring vad Rosendalsfältet är för något. 

Visionens roll som legitimering av beslut nämns av informanten från Uppsala kommun, och 
även Byggherre 3 nämner att det är ett bra verktyg som är nödvändigt vagt men ändå sätter 
ramar för planens gemensamma inriktning (Byggherre 3, s.5; Tjänsteman 3, s.14). Alltså även 
om visionen inte direkt har någon koppling till planlagstiftningen anses den vara legitim hos 
de aktörer som är med och utformar Rosendalsfältet. Tjänstemännens begreppsdefinition verkar 
således utvecklat stor handlingsförmåga. Att visionen accepterats kan visa på att det finns stark 
tilltro på den rationella kunskap som tjänstemännen tillsammans med konsulterna har, men det 
kan även peka på att begreppsdefinitionen stämmer väl överens med deltagande byggherrars 
intressen, vilket ytterligare talar för en win-win situation för båda parter. 

Även de tävlingsförslag som byggherrarna vann med i Uppsala kan ses som en liknande 
strategi som visioner. Till skillnad från byggherren tillvägagångsätt i Karlskrona där de 
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utformade ett detaljerat förslag från start, verkar byggherrar i Uppsala utformat ett 
gestaltningsförslag som ger de möjlighet att vara med i Rosendalsfältet. Därefter när 
projektering sker kan mindre ändringar göras för att ta hänsyn till deras ekonomiska intressen. 
Således en strategi att genom en initial begreppsdefinition av deras projekt få möjlighet att vara 
med och exploatera. 

För byggherren i Kilströms kaj var istället en strategi att få igång en dialog med både 
tjänstemän och politiker innan den formella planprocessen för att skapa konsensus hos 
kommunen, och på så sätt få ökad förutsägbarhet i planprocessen (jmf Rankkas citat i 
uppsatsens inledning). Genom att begränsa gruppen som har handlingsförmåga att påverka den 
initiala begreppsdefinitionen försöker alltså byggherren minska sina risker. Tillvägagångsättet 
ifrågasattes inte av tjänstemännen under intervjuerna vilket ytterligare pekar på en avpolitisering 
av förhandlingsplaneringen. Men det är även en indikation om avpolitisering vad gäller 
substansdimensionen i allmänintresset kring det önskvärda med ett nytt landmärke som 
legitimerar ett sådant tillvägagångsätt. Att nå det eftersträvansvärda om ett landmärke som har 
större chans att genomföras på snabbare tid, det vill säga output-effektivitet, förefaller alltså ligga 
i både kommunens och byggherrens intresse. Dock kritiserades förslaget av några från 
allmänheten under pressinformationen för att de kommer med ett färdigt förslag. Det visar 
att det saknades tillräckligt med demokratisk input-legitimitet för att få igenom det ursprungliga 
förslaget. Själva tillvägagångsättet med synpunkter från allmänheten framhöll både 
informanter på kommun och hos byggherren vara viktigt. 

6.2.3 PROBLEMATISERINGEN AV DET EFTERSTRÄVANSVÄRDA 
Det finns likheter med vad som anses vara eftersträvansvärt rörande allmänintressets 
substansdimension i båda fall. Båda betonar målet om tillväxt, där Karlskrona kommun arbetar 
aktivt för att uppnå målet, medan i Uppsala har som övergripande mål att det växer och ska 
möta tillväxten i Rosendalsfältet. Det är denna grundläggande idémässiga förutsättning vilken kan 
kopplas ihop med tanken om framsteg (Mukhtar-Landgren 2012, s.53-54) som har hegemonisk 
status och möjliggör för planerna. 

Det enda explicita allmänintresset som nämndes i båda fallen var bostäder. I Karlskrona var 
det en brist på dessa attraktiva lägenheter som ytterligare legitimerade planen. För Uppsala var 
det bostadsbehovet, samt befolkning som gav underlag för en ny stomlinje, tillsammans med 
ökade krav hos en enskild aktör – universitetet – vilket legitimerade den nya planen. 
Intressant är ändå att den argumentationen kopplas till den nya begreppsdefinitionen av 
allmänintresse i lagstiftningen, som görs för att legitimera bostäder som allmänintresse (jmf 
tanken med tillägget SFS 2013:867 i prop. 2012/13:178, s.24-25). Det visar att tillägget i 
lagstiftningen kring allmänintressets definition redan används som legitimering för substansen. 

Störst fokus i båda fall får estetiken, vilket kanske inte är förvånande med tanke på 
planeringens koppling till arkitektur i Sverige (jmf krav på arkitektkunskap i byggnadsnämnd i 
SFS 1947:390, 2 kap. 13 §; SFS 1987:10, kap 11. 4 §). En ambition med detta är att skapa en 
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attraktivare miljö än vad som tidigare var fallet, det vill säga en framstegstanke i allmänintressets 
substansdimension. I Kilströms kaj hade estetiken tydlig koppling till målet om att skapa ett nytt 
landmärke med förankring i stadens och platsens historia, bland annat för att göra staden mer 
attraktiv och stärka dess identitet. Målet ställs emot den nuvarande användningen som 
parkering, vilket anses vara enskilt intresse. Dock är det som tidigare nämnts inte klart vilka 
kommunmedlemmar som gynnas av det nya projektet, men det går att ana en viss tanke att 
attraktiviteten och tillväxten kommer gynna alla, det vill säga en viss ”trickle-down tanke” (jmf 
Dannestam 2009, s. 109, 248). Själva målet om att skapa landmärke för att öka attraktiviteten, 
liksom att stärka identiteten med koppling till dess historia, är något som nämns i influenserna 
från globaliseringen (Gospodini 2006, s.311-312; Short 2004, s.7) och ”den nya verkligheten” 
(Fredriksson 2011, s.67-69). 

Byggherrarna nämner också estetiken som ett av deras mål med exploateringarna och särskilt 
de mindre byggherrarna var tydlig med detta. Här kan vi alltså se att hög kvalitet i arkitekturen 
finns som intresse hos både kommun och byggherre. Det blir således särintressen som ”bakas 
in” i allmänintressets substans eftersom det uppfattas som eftersträvansvärt hos båda parter. 
Något som också är i byggherrens intresse är att bygga många bostadsenheter (Byggherre 2, 
s.1-2) som en tät traditionell stenstad kan bidra med (jmf Rosendalsfältet), eller som går att 
uppnå med förtätning (jmf Kilströms kaj). Även dessa planeringsideal stämmer överens med 
beskrivningen av ”den nya verkligheten” kring vilken stad som är önskvärd (Fredriksson 
2011, s.67-69). 

Det är dock inte något nytt att byggherrars särintressen är med i allmänintresset. Exempelvis 
under miljonprogramsåren lär det varit i både byggherrars och kommuners intressen att bygga 
stora volymer bostäder till låga kostnader (jmf Blücher 2006, s.144). Men poängen som måste 
uppmärksammas är maktrelationerna: Både kommun och byggherrar är inflytelserika aktörer 
som gör att det går att ifrågasätta hur stor möjlighet andra begreppsdefinitioner har att vara del av 
planeringen. Den övergripande berättelsen om tillväxt och attraktivitet verkar ha avpolitiserats 
och inta en hegemonisk status i då båda undersökta fallen. 

En stenstadsstruktur angavs av tjänstemannen på Uppsala kommun ge sociala värden som 
grundar sig på en tanke om gemenskap (jmf Mukhtar-Landgren 2012, s.53-54). Tanken om 
gemenskap syntes även i Kilströms kaj där projektet ansågs kunna öka servicen tillsammans 
med ett torg. Även torg nämndes i Uppsala bidra till mötesplatser för människor i alla åldrar. 
Andra sociala värden är rekreationsmöjligheter som historiskt varit viktigt i Sverige (Ödmann 
1992, s.29-30, 175-176), men som även nämns som en central del i senare planeringsideal 
(Gospodini 2006, s.311-312). 

Andra delar av allmänintressets substansdimension var att öka allmänhetens tillgänglighet till 
platsen, vilket främst märktes i Kilströms kaj. I Rosendalsfältet skulle nya bostäder ge 
underlag till en ny prioriterad stomlinje för kollektivtrafiken, men samtidigt skulle alla andra 
trafikslag inklusive gångtrafikanter få bra framkomlighet. Naturvärden var även tydligare i 
Rosendalsfältet, samt deras betoning på hållbarhet – särskilt social och ekologisk – med 
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ambitionen att bli den första hållbarhetscertifierade stadsdelen i planeringsskedet, vilket liknar 
trenderna med ökat miljöfokus sedan 1990-talet och framåt (jmf Khakee 2000, s.11; 
Fredriksson 2011, s.71; Strömgren 2007, s.246). Sammantaget finns i båda fall en tydlig 
idémässig förutsättning med tanken om gemenskap och framsteg i allmänintressets substansdimension 
vilket visar på dess hegemoniska status i planeringstänkandet. 

6 . 3  S L U T S A T S  

Beskrivningen av att en maktförskjutning har skett till näringslivets fördel på bekostnad av 
kommunerna kan nyanseras. De undersökta kommunerna har fortfarande betydande 
inflytande genom planverktyg, men framförallt eget markägande. Det är istället maktrelationer 
i respektive kontext som styr utfallet. Samtidigt visar studien att förhandlingsplanering – det 
vill säga förhandlingar mellan byggherrar och kommun innan den formella planprocessen – 
försiggår och nämns inte vara särskilt kontroversiell. Det förefaller att det som tidigare ansågs 
vara ett omstritt tillvägagångsätt vunnit acceptans och anses i det närmaste vara en 
självklarhet (hegemonisk status). På detta vis kan kommun och byggherrar tillsammans styra 
planeringens agenda innan formella planprocesser vilket försvårar för andras uppfattningar 
(begreppsdefinitioner) om planeringens inriktning. 

Förhandlingarna underlättas av att byggherrars särintressen många gånger sammanfaller med 
kommunernas intressen till följd av nya planeringsideal: attraktiva bostäder; sätta staden på 
kartan etc. Detta visar på en liknande syn på staden mellan byggherre och kommun med 
logiken att värdena som tillskapas i attraktiva stadsutvecklingsprojekt gynnar samhället i stort. 
Vad vi ser är således att förskjutning både skett i vad som är eftersträvansvärt 
(substansdimensionen), samt tillvägagångsättet (procedurdimensionen) som i allt större utsträckning 
verkar legitimeras utifrån dess effektivitet (output-effektivitet). Kvar finns dock den hegemoniska 
tanken i allmänintresset om att planera för framsteg och gemenskap. 

Men även om det finns gemensamma mål har kommunen ansvar för att tillgodose bland 
annat social infrastruktur som inte alltid är i byggherrars intressen, vilket visar att konflikter 
fortfarande finns. För att kunna beakta detta är inte planverktyg så som detaljplaner 
tillräckliga, utan kommunalt markägande är avgörande för kommunens inflytande och vilka 
krav som kan ställas på byggherrar. En annan strategi för att stärka det kommunala 
inflytandet är att legitimera inriktningen av detaljplaner till översiktsplaner eller visioner. I 
framtagandet av översiktsplanen eller visionen kan kommunen själv kontrollera processen 
och därmed ha stort inflytande i vad som anses vara kunskap eller inte. 

6 . 4  D I S K U S S I O N  &  V I D A R E  F O R S K N I N G  

Hur ska uppsatsens slutsats tolkas då? Innebär detta att byggherrars särintressen införlivats i 
allmänintresset? Svaret på den frågan är: ”Ja”. Utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv kan vi 
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se att särintressen med olika begreppsdefinitioner alltid är med i allmänintresset (jmf Mouffe 2005 
s.17-18; Sørensen 2000, s.32-33). Det vi kan konstatera är dock att dagens planeringsideal 
stämmer mycket väl överens med de särintressen som stora delar av byggindustrin har – 
nämligen bygga mycket bostädsenheter, tätt, och av hög upplevd arkitektonisk kvalitet. 

Medför detta att det är win-win för kommun/allmänintresse och byggherre så som 
förhandlingsplanering och governance argumenterar för? Svaret är: ”Det beror på”. Det är ett 
jakande svar om allmänintresset anses vara att tillskapa attraktiva bostäder med hög 
arkitektonisk kvalitet. Då kan förhandlingsplanering anses vara ett bra sätt att öka output-
effektiviteten för att uppnå det eftersträvansvärda, och dessutom ge mer expertkunskaper om 
utformningen för att ge den rationell input-legitimitet. Dock är svaret nekande om man är av en 
uppfattning att allmänintresset i större utsträckning måste bestämmas av en utökad 
transparent demokratisk process för att öka den demokratiska input-legitimiteten, eller om 
substansdimensionen i det rådande allmänintresset anses vara ”fel”. Exempelvis finns det 
säkerligen några som skulle argumentera för att tillskapandet av billiga bostäder är av större 
allmänt intresse än att uppföra bostäder av hög arkitektonisk kvalitet. 

Hur ska då uppsatsens slutsats användas i planeringspraktiken? Först och främst visar ovan 
diskussion att det krävs en problematisering över exakt vilka kommunmedlemmar som drar 
nytta av det som anses vara eftersträvansvärt: Vilka gynnas av dessa byggnader av hög 
arkitektonisk kvalitet samt landmärken? Vilka får vara med att bestämma vad som är 
eftersträvansvärt? Det är sådana frågor som planeringen bör ställa sig oavsett vilken 
begreppsdefinition av allmänintresset som utvecklar handlingsförmåga och utesluter andra 
uppfattningar. 

Eftersom studien visar att förhandlingsplanering i högsta grad pågår borde det finnas någon 
diskussion kring hur detta förfarande ska skötas i planlagstiftningen. Genom att inte beröra 
frågan i planlagstiftningen finns risker att konflikter löses på sätt som inte uppfattas som 
legitimt utifrån, något som Ödmann redan nämnde för knappt 25 år sedan (jmf Ödmann 
1992, s.151). En diskussion kring detta skulle kunna problematisera vad som anses vara 
acceptabelt av samhället och varför. 

Iakttagelsen att markägande är ett viktigt styrmedel för kommuner för att bevaka 
allmänintresset är också intressant för planeringspraktiken. Arbetssättet som Uppsala 
tillämpar i Rosendalsfältet med stor flexibel detaljplan, följt av markanvisningstävlingar och 
bygglov, visar hur kommuner kan styra över allmänintresset i hög utsträckning. Det visar 
också på ett arbetssätt som skulle kunna användas för att lösa en del av allmänintresset 
bostäder som det anses vara brist på. Den intervjuade tjänstemannen från Uppsala kommun 
pekar på att fler bostäder byggs går snabbare (output-effektivitet), med högre kvalitet (rationell 
input-legitimitet), och att mindre byggherrar kan vara med vilket ökar konkurrensen i 
byggbranschen. Konkurrens som i planlagstiftningen nämns vara i allmänintressets 
substansdimension. Ett problem för bostadsbyggandet som studiens resultat pekar på är istället 
vid stora byggherrars stora markinnehav och långsamma etappvisa utbyggnad. Detta 
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nyanserar bilden av att planprocessen är den stora boven i dramat, vilket ofta nämns i 
planeringsdebatten. Kommunalt markinnehav kanske återigen kan bli ett viktigt styrmedel för 
att öka byggtakten och tillgodose bostäder till lägre kostnader genom ökad konkurrens mellan 
byggherrar? 

Erfarenheterna från Östra Sala backe i Uppsala pekar också på att samverkan/förhandlings-
planering/governance inte alltid ger de effektivitetsvinster som många förespråkare menar att 
arbetsformen ger. Utan här verkar istället tillvägagångsättet med många aktörer som 
tillsammans diskuterar och förhandlar om ett områdes framtid istället inneburit att många 
viljor måste samsas, vilket slukar mycket resurser. Ökad styrning från kommunen – som i 
Rosendalsfältet – visar på ett alternativt arbetssätt för att ge tydligare spelregler till marknaden 
att förhålla sig till och därmed snabbare processer och ökad konkurrens. 

Det ska dock tilläggas att uppsatsen inte verifierat valditeten i tjänstemannen från Uppsala 
kommuns uttalande att byggnation går snabbare vid exploatering av kommunalägd mark. 
Därför kan vidare forskning undersöka: Vilken påverkan har kommunalt markägande och 
markanvisningstävlingar på byggtakten? Annan vidare forskning som rör allmänintresset kan 
undersöka planerare och politikers uppfattningar och argumentation kring de planeringsideal 
som eftersträvas, samt deras uppfattningar om vilka som utesluts från inriktningen. En annan 
fråga för vidare forskning kan vara att undersöka visionen som maktmedel och varför den 
kan användas som legitimering även om den inte har formaliserad status kopplad till 
lagstiftningen. 
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KAPITEL 7 

>> KÄLLFÖRTECKNING << 

7 . 1  O R D L I S T A  

Byggherre den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller 
markarbeten (SFS 2010:900, 1 kap. 4 §). 
 

Bygglov tillstånd som krävs för nybyggnad, tillbyggnad, eller annan ändring (SFS 2010:900, 9 
kap.). 
 

Detaljplan anger hur ett avgränsat område, ofta ett eller några kvarter, får bebyggas och hur mark- 
och vattenområden får användas utifrån vad den anses vara lämplig för; planen är 
bindande (SFS 2010:900, 4 kap.). 
 

Direktanvisning en byggherre väljs direkt i markanvisning utan något anbudsförfarande (SOU 2015:105, 
s.158). 
 

Exploatör definieras inte i PBL men används ofta synonymt med byggherre i plandokument; kan 
ibland dock även avse fastighetsägare (SOU 2015:105, s.165). 
 

Kommunmedlem den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala 
kommunalskatt där (1991:900, 1 kap. 4 §). 
 

Markanvisning ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under 
en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande (SFS 2010:900, 1 
kap. 4 §). 
 

Markanvisnings-
tävling 

bedömning av anbud som kommer in bedöms utifrån omfattande kriterier som ligger till 
grund för markanvisningen, exempelvis en viss kvalitet avseende miljö, gestaltning, 
energi etc. (SOU 2015:105, s.158). 
 

MB miljöbalken från 1999 (SFS 1998:808). 
 

NRL naturresurslagen/lag om hushållning med naturresurser m.m. från 1987 (SFS 1987:12). 
 

PBL plan- och bygglagen från 2011 (SFS 2010:900). 
 

Sakägare definieras inte i PBL, men avses i första hand vara ägare till fast egendom och som 
berörs av beslutet (Boverket 2015 [www]). 
 

ÄPBL plan- och bygglagen från 1987 (SFS 1987:10). 
 

Översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i hela 
kommunen för att vägleda senare beslut om mark- och vattenanvändning; där måste 
även visas hur allmän a intressen och riksintressen kommer tillgodoses; planen är inte 
bindande (SFS 2010:900, 3 kap.). 
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BILAGA 1 

>> INTERVJUGUIDE << 

 

 

B Y G G H E R R E  
 

1. Informantens roll i projektet 
a. Vad har din roll varit i projektet? 

 
2. Planprocess 

a. Hur påbörjades projektet? (tog byggherre eller kommun initiativ?) 
b. Varför blev ni intresserade av att exploatera i detta läge? 
c. Vilka fördelar och/eller nackdelar finns med att ni kommit med 

tidigt/senare i planprocessen? 
d. Vilka möjligheter upplever du att ni som byggherre har att påverka 

utformningen av projektet? Hur stor är möjligheten till påverkan jämfört 
med andra tillvägagångsätt (när byggherren äger mark etc.)? 
 

3. Projektets innehåll och målsättning 
a. Vad är målsättningen med projektet? 
b. Upplever du att det finns gemensamma mål finns mellan er och 

kommunen? 
c. Vilka frågor var viktiga för er? Andra aktörer (byggherre, länsstyrelse, 

politik)? Var några frågor problematiska och hur har dessa lösts för att gå 
vidare i projektet? 

d. Hur har projektets utformning och innehåll ändrats från startskedet? 
Varför i sådant fall? 
 

4. Avslutande reflexion 
a. Vad är viktigt att tänka på för att uppnå en framgångsrik planprocess? 

Vilka frågor är viktiga? Vilken roll ska kommunen ha? 
b. Är det något du vill tillägga? 
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K O M M U N  
 

1. Informantens roll i projektet 
a. Vad har din roll varit i projektet? 

 
2. Planprocess 

a. Hur påbörjades planeringen av projektet? Varför påbörjades 
planeringen? 

b. Vilka aktörer har varit med i planprocessen (internt/externt)? När kom 
de med i processen? Varför involverades vid dessa tillfällen? 

c. Varför använde ni valt tillvägagångsätt av planprocessen (planförfarande, 
markanvisning etc.)? 

d. Vad är viktigt att tänka på när byggherrar är involverade i planprocesser 
som denna? Vilka fördelar/nackdelar finns med att byggherren kommit 
med tidigt/senare i planprocessen? 

e. Vilka möjligheter upplever du att ni som kommun har att påverka 
utformningen av projektet? Hur stor är möjligheten till påverkan jämfört 
med andra tillvägagångsätt (när kommunen inte äger mark etc.)? 
 

3. Planens innehåll och målsättning 
a. Vad är målsättningen med projektet? 
b. Upplever du att det finns gemensamma mål finns mellan er och 

byggherren? 
c. Vilka frågor var viktiga för er? Andra aktörer (byggherre, länsstyrelse, 

politik)? Var några frågor problematiska och hur har dessa lösts för att gå 
vidare i projektet? 

d. Hur har planens utformning och innehåll ändrats från startskedet? 
Varför i sådant fall? 

e. Hur är planen kopplad till kommunens övergripande planarbete? 
 

4. Avslutande reflexion 
a. Vad är viktigt att tänka på för att uppnå en framgångsrik planprocess? 

Varför i sådant fall? Vilka frågor är viktiga? Är det något som kan 
förbättras? 

b. Är det något du vill tillägga?  
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