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Miljörättvisa handlar om att alla människor ska ha rätt till en miljö av god livskvalitet oberoende av områdets 

socioekonomiska status. Detta examensarbete syftar till att se hur exploatering av grönområden fördelas olika 

beroende på ett områdes socioekonomiska status och vilka bakomliggande faktorer som orsakar detta.  

Jag har för avsikt att försöka lyfta fram varför miljö(o)rättvisor uppstår samt se hur medborgarnas makt att 

påverka planprocessen skiljer sig mellan olika socioekonomiska stadsdelsområden inom Stockholms stad. Den 

teoretiska referensramen utgår från faktorer som är viktiga för att åstadkomma miljörättvisa och därmed kommer 

planprocesserna att studeras och analyseras utifrån begreppen fördelning, deltagande och erkännande. 

Underlagsmaterial för planakterna är till exempel planbeskrivningar, inkomna skrivelser, remissutlåtande, 

protokoll, samrådsredogörelser samt beslut. Dessa dokument studeras för att få en god uppfattning kring hur 

medborgarna, beroende på socioekonomisk status, har givits möjlighet till deltagande samt om de blivit erkända i 

planprocessen.  

Resultatet visar att beroende på stadsdelsområdets socioekonomiska status skiljer sig medborgarnas 

möjligheter till deltagande i planprocessen samt att påverka planförslaget. Dessutom har faktorer som villa- eller 

flerbostadshusområde och lokala föreningar visat sig påverka medborgarnas makt att påverka.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Miljörättvisa är ett forskningsområde som studerar hur miljörisker och miljökvaliteter skiljer 

sig mellan olika samhällsgrupper. Begreppet härstammar från gräsrotsrörelser i USA som 

under 70- och 80-talet började uppmärksamma vilka som drabbas av miljöproblem. På senare 

tid har forskningen även riktat en ökad uppmärksamhet mot miljö(o)rättvisor beträffande 

tillgång till grönområden, parker, vild natur och friluftslivsområden (Floyd & Johnson, 2002; 

Lindsey et al, 2001). Bradley et al (2007) talar om detta som miljörättigheter vilket innebär att 

människor ska ha tillgång till miljökvaliteter som är nödvändiga för deras välbefinnande, som 

till exempel tätortsnära natur. Miljörättvisa handlar således om fördelningsfrågor beträffande 

miljörisker och miljökvaliteter samt beslutsprocesser, till exempel människors möjlighet att 

delta och påverka planering. Vaughan et al (2013) anser att framtida forskning bör studera 

lagstiftning och politiska förändringar som kan minska dessa skillnader. Även Floyd & 

Johnson (2002) menar att ett behov av forskning kring processerna som leder till orättvisor, 

till exempel sådana som gynnar vissa grupper på bekostnad av andra bör studeras. Idag finns 

det studier som visar att det finns skillnaderna i kvaliteten på miljön i Europa vilket bland 

annat beror på påfrestningar i och med urbanisering, spridning av föroreningar samt hantering 

av naturresurser (EEA, 2010). Exponering för hälsorisker är inte jämnt fördelad bland 

befolkningen utan det har visats att vissa befolkningsgrupper, beroende på socioekonomisk 

status, är mer utsatta för miljörisker (EEA, 2010).  

Nu har forskningsfältet nått Sverige och år 2007 skrev Bradley et al (2007) en artikel i 

tidningen PLAN om att miljörättvisa är på frammarsch i Sverige. Detta märks till exempel i 

en motion till riksdagen där miljöpartiet förslår att det görs en statlig utredning i Sverige för 

att se hur olika samhällsgrupper exponeras olika för miljörisker och om vissa grupper drabbas 

mer än andra (Lillemets & Mutt, 2013). Det vill säga, en utredning av vad man inom 

forskningen kallar för miljörättvisa. Dragningen av nya E18 är ett exempel på det. I en artikel 

om Förbifart Stockholm debatterar vänsterpartisterna Ann-Margarethe Livh och Jens Holm 

om hur livsmiljön ser olika ut beroende på var i staden man bor. I rapporten Överkörda – 

strukturell diskriminering vid byggande av vägar som Vänsterpartiet tog fram 2006 kan man 

tydligt se att ju rikare ett område är, desto större sannolikhet att hänsyn till livsmiljön för de 

boende tas, till exempel som att motorvägar går i tunnlar under välmående områden och i 

markläge förbi fattigare (Livh & Holm, 2011).  

Även i en rapport från Boverket (2010) talar man om Förbifart Stockholm som ett 

exempel på miljörättvisa i och med att Järva inte kommer få en tunnel medan Ekerö fick. 

Detta skedde eftersom det på Ekerö finns riksintressen för natur- och kulturvärden och det 

upplevs som orättvist att de sociala värdena inte prioriteras bara för att de inte är riksintressen 

(Boverket, 2010). Ett annat exempel på miljörättvisa var en planerad förtätning av en stadsdel 

i ett miljonprogramsområde. Bostadsområdet låg kring en stor park som övergick i 

naturområde. I och med förtätningen skulle många attraktiva lekbackar och rekreationsmark 

försvinna i området. Dessa faktorer påverkade dock inte planerna utan det var först när man 
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hittade ett utrotningshotat djur som levde i en damm i området som det blev ändringar i 

byggplanerna. Boverket (2007) menar att de sociala och kulturella värden inte har samma 

status som, i det här fallet, experter på vattendjur har att kunna påverka planeringen.  

Forskning visar att naturen är viktig eftersom den bidrar till människors hälsa och 

välmående genom att erbjuda avslappnande miljöer och möjligheter till fysisk aktivitet. 

Naturen gynnar även biologisk mångfald och ekosystemen samt bidrar till en bättre stadsmiljö 

i och med upptag av koldioxid samt avrinningsmöjligheter. På så vis är tätortsnära 

naturområden betydande för en hållbar stad och därmed viktig i den kommunala planeringen 

eftersom det finns intresse i att bevara och skydda dessa tillgångar. Det miljörättvisa syftar till 

är således hur fördelningen av miljörisker ser ut mellan olika samhällsgrupper och studier har 

visat att det framförallt är de mest sårbara grupperna, så som minoritetsgrupper, som utsätts 

för störst miljörisker.  

För att människor i framtiden ska kunna vistas fritt i naturen finns det mål och lagar som 

styr markanvändningen i kommunerna. Kommuner i Sverige har kommunalt självstyre vilket 

medför planmonopol som innebär att de bestämmer hur all mark ska användas och bebyggas 

inom kommunen, utifrån politiskt uppsatta mål. Markanvändningen påverkas även av olika 

intressen, dels de lokala intressena, men även nationella och internationella intressen måste 

övervägas. Idag styrs planeringen även i stor grad av ekonomiska intressen och i en rapport 

från Boverket framhävs det att ”det är dags att analysera och diskutera konsekvenserna av 

bristen på gemensamma ytor och bostadsnära natur som följd av ökad privatisering och hög 

exploatering” (Boverket, 2007, s.13). Därmed har planerare en viktig roll genom att göra 

avvägningar mellan beslut om exploatering och bevarande av natur (Nyström & Tonell, 2012, 

s.15). I och med deras makt att fatta sådana beslut har de möjligheten att påverka att 

exploateringen sker jämnt fördelat i samhället samt att säkerställa god tillgång till natur, en så 

kallad miljökvalitet. I Boverkets Vision för Sverige 2025 (2012) poängteras det att 

grönområdena ska skyddas från exploatering. ”De (grönområdena) är nödvändiga för att 

dämpa effekterna i staden av klimatförändringarna och för människors hälsa och 

välbefinnande” (Boverket, 2012, s.14).  

Majoriteten, cirka 85 procent, av Sveriges befolkning bor i tätorter (SCB, 2013). Därmed 

är den tätortsnära naturen viktig för många människor. I Naturvårdsverkets (2013) årliga 

rapport om uppföljning av Sveriges miljömål, framgår det att miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö inte kommer att uppnås till år 2020. En av anledningarna är att grönområden i 

tätorter minskar i och med att ökat antal bostäder medför ökat tryck på områdena samt att 

grönytor minskar (Naturvårdsverket, 2014). Under de senaste 40 åren har tätorterna 

expanderat i takt med att antalet invånare ökat. I och med förtätning av tätorterna har 

grönområden bebyggts. I en satellitstudie framgår det att i 6 av 10 tätorter har mer än 50 

procent av minskningar i vegetationens yta skett på grund av exploatering inom eller i 

anslutning till grönområden (SCB, 2010). Detta har lett till att naturen naggats i kanten och 

människors möjlighet till natur i närheten av bostaden har minskat vilket kan påverka 

människors välbefinnande.  
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I takt med att Stockholms befolkning ökar pågår det flera olika stadsbyggnadsprojekt runt om 

i staden för att förtäta. Stockholms stad har tagit fram nya former för dialog med medborgarna 

för att bättre ta tillvara på lokalkunskap och engagemang som enligt dem bidrar till en 

fördjupning av demokratin och en bättre stadsplanering (Stockholm stad, 2014a). 

Medborgardeltagandet är viktigt för att staden ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Genom 

att ta del av medborgarnas synpunkter kan intressekonflikter lösas i ett tidigt skede av 

planprocessen och därmed effektiviseras processen. Detta är i teorin, hur är det egentligen i 

praktiken? Och framförallt, på vilket sätt ges medborgarna möjlighet till dialog? Är dialog ett 

trendigt ord som återkommer inom planeringen för att beslutsfattarna ska kunna fatta legitima 

beslut förankrade hos medborgarna? Inom den nyliberala planeringen, som bland annat 

uppmuntrar ekonomiska vinstintressen och privatisering, kan man ställa sig frågan om 

dialogen är viktig för att samråda med medborgarna eller om det först och främst handlar om 

att diskutera med företagen, så kallad förhandlingsplanering.  

Detta examensarbete kommer att studera hur miljörättvisa kommer till uttryck i 

planprocessen vid bostadsbyggande som tar grönområden i anspråk, och framförallt hur 

medborgarna ges möjlighet till att delta och bli inkluderade. Inom Stockholms stad finns fler 

olika socioekonomisk områden representerade och genom jämförelser av planprocessen ges 

en framställning av hur orättvisor, i detta fall minskning av grönområden, fördelas i samhället. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att utifrån rådande samhällskontext, med fokus på miljörättvisa, 

se hur exploatering av grönområden fördelas olika beroende på ett områdes socioekonomiska 

status. Målet är att belysa begreppet miljörättvisa i planprocessen utifrån begreppen 

fördelning, deltagande och erkännande. Jag har för avsikt att försöka lyfta fram varför 

miljö(o)rättvisor uppstår samt se hur medborgarnas makt att påverka planprocessen skiljer sig 

beroende på socioekonomisk status. Detta studeras genom en fallstudie av fyra 

stadsdelsområden, med hög respektive låg socioekonomisk status, inom Stockholms stad. 

 

Utifrån ovanstående syfte utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

 

- Vilka faktorer påverkar en orättvis exploatering av den tätortsnära naturen? 

- Hur skiljer sig planprocesserna beroende på områdets socioekonomiska status? 

- I vilken utsträckning deltar och ges medborgarna erkännande i planprocessen beroende på 

socioekonomisk status? 

 

1.3 Begrepp 

I denna studie och efterföljande text syftar socioekonomisk status/sammansättning till; 

andelen småhus, inkomst, utbildning, arbetslöshet, ekonomiskt bistånd, samt valdeltagande. 

Jag har utgått från statistiska centralbyråns definition av socioekonomisk indelning, SEI, som 

syftar till ”SEI är en beskrivande klassifikation avsedd att belysa den hierarkiska strukturen i 

ett samhälle, baserat på individens position på arbetsmarknaden, vilken antas ha en 
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avgörande betydelse för välfärdsfördelning och livschanser.” (SCB, 2014) SEI innefattar 

endast statistik om arbete, inkomst och utbildning. Därmed har jag valt att kompletterar 

begreppet med andelen småhus, ekonomiskt bistånd samt valdeltagande för att ytterligare 

belysa skillnader i stadsdelsområdena som kan tänkas påverka medborgarnas deltagande i 

planprocessen.  

 

 

2. METODVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

I kapitlet nedan följer resonemang kring val av forskningsmetod. Det första avsnittet redogör 

för val av metod för att sedan i nästkommande avsnitt mer ingående beskriva hur 

planprocesserna kommer att studeras. Därefter följer ett avsnitt kring urvalet som förklarar 

hur stadsdelsområdena har valts ut. Dessa fyra stadsdelsområden kommer att redovisas 

tydligare i avsnitt 4.2 i empirikapitlet. I detta kapitel redogörs endast för hur urvalet gått till 

och inte vilka stadsdelsområden som valts ut. Därpå kommer ett avsnitt om källkritik där 

begränsningar med uppsatsens generaliserbarhet diskuteras. Till sist, avsnittet disposition, 

som ger en kort beskrivning av uppsatsens kommande kapitel och upplägg.  

  

2.1 Metod 

Denna uppsats är en kvalitativ studie i den bemärkelsen att utifrån litteraturstudier av utvalda 

teoretiska begrepp kommer den empiriska studien av plandokument att analyseras. Även 

kvantitativt material kommer att användas som komplement. Genom att använda en kvalitativ 

ansats där verkligheten tolkas, i form av plandokumenten, uppnås förståelse och kunskap om 

miljörättvisa. Litteraturstudien har utgått från bibliotekskatalogen med sökord som; 

environmental justice, justice, participation, green area, planering, makt, rättvisa samt 

tätortsnära natur. När relevanta artiklar eller böcker påträffats har sökningen fortsatt utifrån 

de valda artiklarnas litteraturförteckning. Begränsningen i detta är att litteraturen kan vara 

flera år gammal, därmed har vissa sökningarna tidsavgränsat för att säkerställa aktuell 

forskning.  

Även om den kvalitativa forskningen föredrar teorigenerering så kan teoriprövning 

användas (Bryman, 2002). I denna uppsats prövas teorier om miljörättvisa på det insamlade 

materialet. Uppsatsen följer i huvudsak en deduktiv ansats vilket i korthet innebär att en teori 

prövas mot en empirisk granskning (Bryman, 2002). Den empiriska granskningen är av 

karaktären fallstudie. Fallstudier användas för att försöka belysa ett beslut, till exempel varför 

de fattades, hur det genomfördes och vilka resultaten blev (Yin, 2006). I denna uppsats är det 

framförallt kopplingen mellan områdets socioekonomiska status och medborgarnas 

deltagande och erkännande i planprocessen som kommer att studeras. Detta för att se de 

bakomliggande orsakerna till varför ett beslut om exploatering fattats och hur medborgarna 

kunnat påverka planförslaget.  

För att få reda på stadsdelsområdenas olika socioekonomiska sammansättning används ett 

statistiskt underlag som jag sammanställer i en egengjord tabell. Tabellen visar 
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stadsdelsområdenas statistik för sex olika faktorer som jag anser påverkar ett områdes 

socioekonomiska status. Områdena har valts utifrån deras socioekonomiska 

status/sammansättning som baserats på inkomst, utbildning, arbetslöshet, ekonomiskt bistånd, 

valdeltagande samt andelen småhus. Dessa faktorer har jag valt ut eftersom de ofta är 

förknippade med begreppet socioekonomisk status (Bodström, 2005; Danermark et al, 1997). 

Det kvantitativa materialet består av sekundärdata från Stockholms stad, det vill säga offentlig 

statistik om stadens invånare (Stockholm Stad, 2014b). Fördelarna med att använda sig av 

sekundärdata är att det sparar tid och är av god kvalitet (Bryman, 2002). Materialet är av god 

kvalitet eftersom det baseras på en stor mängd data samt att materialet kommer från statistiska 

centralbyrån, vilket får anses som en trovärdig källa.  

I denna fallstudie kommer därmed både kvalitativ och kvantitativ data att användas, 

vilket enligt Yin (2006) underlättar förståelsen för komplexa kopplingar. Viktigt att beakta vid 

fallstudier är att resultatet inte är representativt för en population utan ska istället generaliseras 

till teorin (Bryman, 2002). Det innebär att i diskussionsavsnittet kommer resultatet att 

analyseras mot de teoretiska materialet. Jag ämnar alltså inte att dra slutsatser kring 

medborgarnas olika ställningstagande eller reagerande utan istället se hur de olika 

stadsdelsområdena ges möjlighet att delta och bli erkända i planprocessen beroende på dess 

socioekonomiska sammansättning.  

Att studera dokument är ett bra jämförelsematerial för att skapa förståelse kring 

ställningstaganden som framkommit under planprocessen (Henecke, 2006). Yin (2006) anser 

att fördelarna med att studera dokument är att de kan studeras flera gånger och är 

innehållsrika. Även tidningsartiklar som berör planprocesserna kommer att studeras. Dessa 

kommer främst att uppsökas i lokala tidningsarkiv. Jag har valt att inte studera övergripande 

planer och program som finns för Stockholms stad eftersom det som ska studeras är 

medborgarnas deltagande och erkännande i planprocessen och därmed ligger fokus på den 

praktiska tillämpningen och inte på Stockholm stads intentioner.  En begränsning med detta är 

att det i kommunens övergripande strategier finns riktlinjer som påverkar planeringen, och 

eftersom jag valt att inte studera dem kommer jag således inte ta hänsyn till deras mål eller 

hur de prioriterar miljörättvisa. Jag kommer istället studera samtliga planakter utifrån 

miljörättvisa och den teoretiska referensram som format arbetet. Framförallt är det därmed 

underlagsmaterial från planakterna som kommer att sammanställas och redovisas i 

empiridelen som jag kallar för planstudier.  

 

2.2 Planstudier 

Underlagsmaterialet för planakterna är till exempel planbeskrivningar, inkomna skrivelser, 

remissutlåtande, protokoll, samrådsredogörelser samt beslut. Den teoretiska referensramen 

utgår från faktorer som är viktiga för att åstadkomma miljörättvisa och därmed kommer 

planprocesserna att studeras och analyseras utifrån begreppen fördelning, deltagande och 

erkännande.  

Eftersom en stor mängd text studeras och analyseras är det viktigt att nämna att uppsatsen 

utgår från det hermeneutiska synsättet. Inom hermeneutiken är den centrala idén att forskaren 
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analyserar textdokument utifrån den sociala kontexten som rådde vid uppförandet av texten 

(Bryman, 2002).  Alvesson & Sköldberg (2008, s.193) förklarar det som att ”meningen hos en 

del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”. Genom att studera samtliga 

offentliga plandokument ifrån planprocessens skapas en god bild av processen och därmed 

ökad förståelse för hur miljörättvisa kommer till uttryck under processens gång. Detta menar 

Henecke (2006) är en fördel med dokumentstudier, att eftersom de studerade dokumenten 

tolkas utifrån den kontext som rådde vid uppförandet är dokumentet oberoende av den tid som 

förflutit och dessutom blir inte dokumenten påverkade av att de granskas. Däremot är jag 

medveten om att jag som granskare kan påverka resultatet och ämnar därmed att försöka vara 

objektiv.  

Ett problem kan vara att materialet är svårt att få tag på (Yin, 2006). I detta fall är 

planakterna endast tillgängliga via stadsbyggnadsexpeditionens datorer. Där finns samtliga 

ärenden och handlingar som uppkommit under planprocessen. De dokument som är särskilt 

intressanta är synpunkter och samrådsredogörelser. Dessa eftersom jag ämnar att jämföra hur 

deltagande och erkännande skiljer sig åt mellan planakterna beroende på i vilket 

stadsdelsområde planerna är aktuella. För precis som Young (2001) föredrar att jämföra 

rättvisa mellan olika grupper för att kunna urskilja strukturella orättvisor, ämnar jag att 

jämföra grupper med olika sociala förutsättningar för att kunna se hur 

miljörättviseperspektivet går att urskilja i planprocesser. En ytterligare svaghet med 

dokumentstudier kan vara att insamlingen inte är fullständig (Yin, 2006). Samtliga planakter 

har dessvärre inte vunnit laga kraft vilket innebär att hur allmänheten kunnat påverka den 

slutgiltiga exploateringen ej går att säkerställa. Det som varit det viktiga att studera påverkas 

dock inte av detta eftersom syftet är att undersöka om medborgarna ges möjlighet till att delta 

samt om de blir erkända i planprocessen. Däremot hade det varit intressant att vet hur allt 

slutade eftersom det är det som är den främsta indikatorn på vilken makt medborgarna har att 

påverka.  

 

2.2.1 Att läsa en plan 

Khakee (2000, s. 65) gör en sammanfattning av hur Patsy Healey, en framstående forskare 

inom stadsplanering, anser att en plantext bör läsas. Följande sex moment bör studeras: 

 

1. Kontexten: Klargörandet av särskilda samhällsstukturer och sociala relationer.  

2. Planens format: Syfte, visioner, uppläggning samt i vad mån plantexten är 

komplett och ingen information saknas. 

3. Ekonomi: konflikter mellan tillväxt och miljöintressen.  

4. Diskurs och diskursarena: Plantextens språk, behandling av tekniska frågor, 

målgrupper  

5. Kommunikativa egenskaper: Klarhet i text, hantering av oklarheter samt 

förvrängning och undertryckandet av fakta, textens tillgänglighet. 

6. Maktrelationer: Otydlighet i målen som ett sätt att dölja maktlöshet, formell 

respektive verklig inställning till allmänintresse respektive marknadens intresse 
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Punkt 1, särskilda samhällsstrukturer redogör jag för genom att i teoridelen ha ett avsnitt som 

beskriver planeringens trender. De sociala relationerna mellan/inom stadsdelsområden 

framgår i empiridelen med hjälp av statistik. De övriga punkterna, 2-6, kommer att genomsyra 

hela empiri- och resultatdelen. Det är alltså dessa punkter som använts som hjälpmedel för att 

säkerställa att samtliga plandokumenten granskats med samma metod.  

 

2.3 Urval 

Jag ämnar att studera fyra planakter som samtliga behandlar bostadsbyggande som tar 

naturmark i anspråk. Dessa planakter har valts utifrån kriterierna att jag vill studera områden 

med olika socioekonomiska sammansättningar. Stadsdelsområdena är valda utifrån att den 

socioekonomiska sammansättningen skiljer sig åt och det blir därmed intressant att studera 

hur olika samhällsgrupper påverkar och ges möjlighet att delta i planprocessen utifrån ett 

miljörättviseperspektiv.  Detaljplaner måste behandla exploatering i form av bostäder som tar 

grönyta i anspråk. Jag har även haft önskemål om att studera dels exploatering i villaområde 

samt i flerbostadshusområde, och gärna en vardera för varje socioekonomiskt område. Detta 

för att se hur bostadsområdets karaktär påverkar planprocesserna. Dessutom har jag velat att 

planerna ska vara aktuella eftersom statistiken jag använder mig av är det. På så vis har valet 

av planakter varit rätt begränsat. Men jag har funnit fyra planakter som uppfyller samtliga av 

mina pretentioner vilka kommer att redovisas mer utförligt i avsnitt 4.2. 

Samtliga planer har påbörjats inom de senaste fem åren vilka jag har bedömt som 

aktuella. Detta har dock medfört att en planprocess inte är slutförd och därmed inte kan 

analyseras utifrån hur utfallet blev eller om detaljplanen blev överklagad. Det som dock varit 

intressant i planprocessen har hela tiden varit medborgarnas deltagande och i vilken 

utsträckning deras synpunkter har blivit tillgodosedda samt hur miljörättvisa kommer till 

uttryck i planprocesserna.  

Målet är att kartlägga representativa förhållanden. Vilken data som är relevant att studera 

har valts ut på förhand i och med att planakterna och dokumenten granskas utifrån 

perspektivet miljörättvisa. Det är ett representativt urval eftersom stadsdelsområdena har valts 

utifrån statistik vilket noggrant redovisas i empiridelen. Statistiken visar den socioekonomiska 

statusen, det vill säga de sex faktorer som redogjorts för i tidigare avsnitt. I och med det blir 

det tydligt för läsaren hur stadsdelsområdena förhåller sig till varandra. Om de har hög 

respektive låg socioekonomisk status har jag bedömt utifrån hur de förhåller sig till varandra 

i deras statistik och inte till några allmän hållna riktlinjer för vad som betraktas som hög eller 

låg socioekonomisk status.  

 

2.4 Källkritik 

Kritik som har riktats mot kvalitativ forskning är att den är subjektiv, svår att replikera samt 

problem med generalisering och transparens (Bryman, 2002). För att öka transparensen, alltså 

information om hur undersökningen planerades och genomfördes, har i detta kapitel 

redogjorts för hur uppsatsen tagit form. Målet med replikering/reliabilitet är att säkerställa att 
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om en forskare följer samma tillvägagångssätt som en annan forskare redan genomfört ska de 

komma fram till samma resultat och slutsatser (Yin, 2006). Reliabilitet handlar således om att 

den information som samlas in skall vara tillförlitlig. Då platser och situationer är dynamiska 

förändras även förutsättningar för planering och inställning till olika planförslag. Reliabilitet 

är därför det svåraste att uppnå vid en kvalitativ studie av detta slag och jag är medveten om 

att det finns begränsningar i att utföra samma studie igen och få samma resultat i och med att 

alla detaljplaner är unika i sitt fall och jag har avgränsat mig till några enstaka. Men 

reliabiliteten ökar i och med att specifika variabler valts ut för att undersökningen ska kunna 

upprepas på liknande detaljplaner. Till exempel kommer planakterna sammanställas i en 

tabell för att göra materialet lättöverskådligt och precist. Detta underlättar reliabiliteten 

eftersom det tydligt syns vilka faktorer och variabler som har varit relevanta att studera i 

dokumenten. Genom att jag använder en tabell för att ta ut viktiga faktorer som är kopplade 

till min teori och frågeställningar underlättar det således för en annan forskare att studera 

plandokumenten på samma sätt som jag har gjort. Dessutom är syftet att jämföra de olika 

planprocesserna, och en tabell redogör tydligt för likheter och skillnader.  

Analysdelen består av kopplingar mellan teori och resultatet från den empiriska studien 

vilken också är uppdelad utifrån mina teoretiska begrepp.  Källhänvisningar sker kontinuerligt 

i hela teoridelen. Dock har jag valt att inte källhänvisa till samtliga dokument när jag har 

studerat planakterna. Detta eftersom jag anser att det inte kommer att påverka reliabiliteten. 

Ett fåtal dokument finns tillgängliga via Stockholms stads hemsida, men majoriteten av 

dokumenten finns endast att tillgå på stadsbyggnadsexpeditionen. Dokumenten är döpta med 

långa sifferkombinationer och därmed svåra att härleda. Jag har läst samtliga dokument från 

alla fyra planakterna med utgångspunkt i samma teoretiska referensram och konsekvent 

analytisk ambition vilket ökar reliabiliteten. Samtliga citat som anges i kapitel 5 kommer 

således från skrivelser som är inkomna under planprocessen, det vill säga från yttranden eller 

synpunkter från sakägare och allmänhet. Citat från politiker och tjänstemän kommer till 

exempel från beslut eller protokoll.   

I analysmaterialet är endast en mindre grupp människor representerade och kommer inte 

att vara representativa för hela stadsdelsområdet. Till exempel, beroende på om planförslaget 

är i ett villa- eller flerbostadsområde kan planprocesserna skilja sig åt. Dessutom är sociala 

grupper inte statiska utan utvecklas ständigt vilket jag är medveten om och därmed är det inte 

säkert att samma resultat skulle uppnås om studien görs igen om fem år. Däremot går 

resultatet att använda på stadsdelsområden med samma socioekonomiska sammansättning 

som i studien för att identifiera problem och lära från tidigare fall.  Med en mindre grupp 

menas att de personer som är involverade i planprocessen främst är de närboende, dock är 

hela stadsdelen inbjudna till samråd genom till exempel lokaltidningar, men det är framförallt 

de som bor närmast planområdet som deltagit och haft synpunkter på planförslaget. I 

diskussionsdelen kommer anonyma citat från dokumenten användas för att koppla till 

teorimaterialet. Detta för att belysa miljörättviseperspektivet som avspeglats i planprocessen 

och redogöra för medborgarnas synpunkter. En begränsning med denna metod är att det är 

svårt att känna till bakgrunden till svaren, exempelvis vem är denne enskilde som ger uttryck 
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för sina åsikter? Men genom att benämna personen utifrån vilken planakt den syftar till eller 

med yrkestitel kommer detta att undvikas. Dessutom har jag jämfört min sammanfattning av 

synpunkterna med stadsbyggnadskontorets sammanfattning i samrådsredogörelsen för att få 

en god överblick. 

 

2.5 Disposition 

Den teoretiska delen av uppsatsen kommer främst att behandla miljörättvisa. Flera forskare 

(Agyeman, 2005; Schlosberg, 2007; Young, 2001) har uppmärksammat att miljörättvisa 

består av dels ojämn fördelning av miljörisker och miljökvaliteter, men även av processuella 

orättvisor så som deltagande och erkännande. Det första avsnittet behandlar tätortsnära natur 

och dess betydelse för människan. Detta för att visa på att miljökvaliteter är lika viktiga 

miljörättvisefaktorer som miljörisker. Därefter kommer jag att beskriva hur begreppen 

fördelning, deltagande och erkännande förhåller sig till miljörättvisa. För att tydliggöra hur 

detta tar sig uttryck i planering diskuteras makt i det sista teoriavsnittet som behandlar 

planering i Sverige mer ingående för att redogöra för vilken lagstiftning som påverkar 

miljörättvisa.  

Empirikapitlet, 4, inleds med fakta om Stockholms stad för att ha det i bakgrunden när 

plandokumenten studeras. Därefter kommer en tabell som visar stadsdelsområdenas olika 

förutsättningar och som därmed påverkar om stadsdelsområdet har hög respektive låg 

socioekonomisk status. Sedan redovisas resultatet av planstudierna i form av en tabell samt 

kompletterande text kring viktiga faktorer där miljörättvisa kommer till uttryck.  

Därefter kommer analyskapitlet, 5. Där redogörs mer ingående för vad som framkommit 

av de olika stadsdelsområdena, först var och ett för sig och sedan analyseras de tillsammans 

utifrån viktiga faktorer som skapar skillnader mellan dem.  

I kapitel 6 diskuteras analysen där jag försöker lyfta diskussionen till mer generella 

problem. Det är även i detta kapitel som jag svara på mina frågeställningar utifrån den 

teoretiska begreppsram som jag grundat hela examensarbetet på.  

Kapitel 7 är ett kapitel där jag avslutar uppsatsen samt ger förslag på kommande 

forskning.  
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3. MILJÖRÄTTVISA & PLANERING 

 

Teorikapitlet kommer att behandla tätortsnära natur, miljörättvisa och slutligen planering. 

Var och ett av dessa begrepp är stora inom forskningen och litteraturen och jag har för avsikt 

att studera tätortsnära natur och planering utifrån perspektivet miljörättvisa. Miljörättvisa 

kommer jag att studera utifrån begreppen fördelning, deltagande och erkännande.  

 

3.1 Tätortsnära natur 

I takt med att befolkningen ökar i städerna ökar även behovet av bostäder och därmed trycket 

på grönområden. För att säkerställa att det i framtiden kommer att finnas tillräckligt med natur 

för stadens invånare blir det allt viktigare att skydda grönområden, framförallt i tätorterna. 

Forskning visar nämligen att när tätorter och städer växer, minskar andelen obebyggd mark i 

närområdet som är tillgänglig för allmänheten (Boone et al, 2009; Nyström & Tonell, 2012; 

Sandström 2001; Zhou & Rana, 2011). Minskad andel naturmark samt att de allmänna ytorna 

i städer och tätorter minskar beror även på att kommunerna avsätter mer privat kvartersmark 

när detaljplaner upprättas eftersom kommunen ofta ser grönområdena som potentiella 

exploateringsytor och inte som viktiga delar i stadsmiljön (Sandström, 2001). Detta kan ge 

konsekvenser för tillgängligheten och kvalitet på den bostadsnära naturen i och med att 

kommunerna inte kan påverka utformning eller förvaltning i samma utsträckning som om de 

själva hade varit markägare.  

Majoriteten av studier inom miljörättvisa har fokuserat på fördelningen av miljörisker, 

men senare forskning har riktat uppmärksamhet även mot miljökvaliteter, så som parker, 

öppna ytor, friluftsanläggningar och gemensamma trädgårdar (Boone et al, 2009). Walker 

(2012) har utifrån litteratur om grönområdens betydelse för människan kunnat finna 

betydelsefulla aspekter som påverkar miljörättvisa. Naturen har bland annat positiva effekter 

för människors fysiska och psykiska hälsa (Zettersten, 2007). Boone et al (2009) hävdar till 

exempel att människor som lever nära parker har tre gånger så stor möjlighet till daglig fysisk 

aktivitet jämfört med dem som har långt till parkerna. Grönområden kan även minska stress 

hos människor som lever i stadsmiljöer (Ulrich et al, 1991). Det kan till exempel vara 

avkopplande med ljud från prasslande löv och visslande vind i grönområden (Zhou & Rana, 

2011). Grönområden skapar även social miljöer som underlättar kontakten mellan stadens 

invånare (Chiesura, 2004; Walker, 2012).  

Grönområden, som ett tema inom forskningsområdet miljörättvisa, är således relativt nytt 

och det som skett är att forskningen om miljörättvisa har ändrat fokus från att enbart fokuserat 

på de dåliga miljöförhållanden till att bli mer proaktiv och se till hur miljön även bidrar med 

goda hälsoaspekter. Den tidigare forskningen som finns om miljörättvisa och grönområden 

har framförallt fokuserat på rumsliga analyser, till exempel hur naturen i staden är fördelad 

(Boone et al, 2009; Walker, 2012). Detta håller på att förändras och idag finns det forskning, 

med inriktning på rättvis fördelning av miljökvaliteter, som visar att tillgången till 

grönområden samt dess kvalité skiljer sig mellan olika samhällsgrupper beroende på 

socioekonomisk status (Boone et al, 2009; Heynen et al, 2006; Lindsey et al 2001; Moore et 
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al, 2008; Schlosberg, 2007). Natur nära bostaden påverkar således välbefinnandet och är en 

viktig faktor för folkhälsan (Sandström, 2001; Vaughan et al, 2013; Wessells, 2011). Därmed 

blir planering av den tätortsnära naturen viktig för att kunna utveckla hållbara städer. Ett 

grönområdes betydelse och åsikter om hur ytorna ska användas kan dessutom variera från 

person till person. Till exempel behöver ett närliggande grönområde inte uppfattas som ett 

rekreationsområde. Försummelse av befintliga parker är en orättvisa i och med att misskötsel 

gör områden farliga, obehagliga och ogästvänliga, ibland till den grad att parkerna sällan 

används (Boone et al, 2009). Walker (2012) påpekar också att grönområden kan upplevs 

otrygga och även att de är mer eller mindre betydelsefulla beroende på säsong och tid på 

dygnet.  

Det finns forskning som visar på den ekonomiska nyttan med att bevara och underhålla 

grönområden. Flera studier visar att fastighetsvärdet ökar om den ligger i närheten av en park 

eller ett attraktivt grönområde (Ferraz Young, 2013; Sherer 2006). Dock är det enklare att 

räkna på kostnaderna för den tätortsnära naturen eftersom fördelarna är svårare att prissätta. 

Förmåner i form av utsikt mot naturen eller tillgång till rekreationsområden påverkar 

försäljningspriset av fastigheten eftersom människor är beredda att betala mer för dessa 

kvaliteter, speciellt om avstånd är mindre än 300 meter, det vill säga om grönområdet ligger 

inom gångavstånd från hemmet (Tyrväinen & Miettinen, 2000). I och med att fastighetsvärdet 

kan öka tack vare natur kan det även minska om dessa förmåner försvinner. Det uppstår till 

exempel när en köpare har köpt en bostad med sikte mot ett grönområde och som därefter 

skyms på grund av exploatering (Tyrväinen & Miettinen, 2000). Enligt Jansson et al (2013) är 

ökat fastighetsvärde även uppskattat av kommunerna eftersom det leder till ökade 

skatteintäkter när höginkomsttagare, som har råd att köpa dyra fastigheter, bosätter sig i 

kommunen. Därmed kan det finnas ett visst ekonomiskt intresse hos kommunerna att 

exploatera den tätortsnära naturen i attraktiva lägen. Detta har lett till att det skapats 

motsättningar mellan allmänintresset och utvecklingen mot en allt mer privatiserad 

bostadsmarknad som tar offentliga utrymmen i anspråk.    

Grönområden kan bidra till ökad välfärd, men det är först när naturen är väl integrerad 

med stadens övriga strukturer, det vill säga har hög kvalitet och är lätt att nå, som det blir 

verklig effekt (Boverket, 2007). Även Jansson et al (2013) menar att grönområden skapar 

strukturer tillsammans med bebyggelsen och att exploatering ibland till och med kan innebära 

en kvalitetshöjning av grönområden. Således krävs det avvägningar mellan natur och 

exploatering för att den tätortsnära naturen ska bidra till en god bebyggd miljö. För likväl som 

grönområden kan gynna social integration och sammanhållning kan de även skapa avstånd 

mellan områden och därmed skapa barriärer i samhället.  

Grönområden fyller även viktiga funktioner för naturen i sig. De kan till exempel gynna 

biologiska mångfald i och med att de erbjuder olika livsmiljöer samt fungera som 

spridningskorridorer för djur och växter. De kan även tillhandahåll ett antal viktiga 

ekosystemtjänster som minskning av luftföroreningar och därmed renare luft, minskad risk för 

översvämningar och omhändertagande av dagvattnet samt odlingsmöjligheter (Boone et al, 

2009; Chen & Jim, 2008). Därmed poängterar Sandström (2001) att stadens grönska bör ses i 
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ett systemperspektiv, det vill säga att de kan fylla flera olika funktioner samtidigt. Människor 

som bor nära parker kan därmed få flera positiva effekter av tillgången till offentliga grönytor. 

Bradley (2004) menar att miljörättvisa bland annat handlar om hur vissa fenomen 

identifieras eller uppmärksammas som viktiga miljörisker eller miljökvaliteter medan andra 

förbises. Här är grönområden ett exempel på det. För trots att grönområden bidrar till 

människors välbefinnande och stadens ekologiska balans har denna inriktning inte blivit en 

självklar del av den traditionella miljörättviseforskningen. Europa kommissionen 

uppmärksammar dock, i rapporten Europas miljö – tillstånd och utblick 2010: en syntes, att 

eftersom miljörättvisa har en avgörande roll för människors fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande, bör miljöfaktorer och människors hälsa sättas in i ett bredare geografiskt, 

socioekonomiskt och kulturellt sammanhang.  

För att dessa miljökvaliteter ska fördelas rättvist krävs det att miljörättvisa erkänns som 

en mänsklig rättighet precis som Hayward (2004) menar att varje individ har rätt till en miljö 

som främjar deras hälsa och välbefinnande och att detta bör vara en del av grundlagen i varje 

modern demokratisk stat. I nästa kapitel behandlas planeringen och lagstiftningen i Sverige 

och EU som påverkar hur miljörättvisan implementeras i samhället. Nedan följer ett avsnitt 

om de tre teoretiska begreppen fördelning, deltagande och erkännande som påverkar 

miljörättvisan i samhället.   

 

3.2 Miljörättvisa 

Makten över marken och dess resurser har varit och är en ständig källa till konflikter och 

oenighet (Persson, 1999). Genom politik och erfarenhet har dominerande grupper kunnat 

lägga beslag på de mest önskvärda och resursrika platserna (Sutton & Kemp, 2011). Persson 

(1999) menar att just sambandet mellan makt och markutnyttjande går att se i den geografiska 

presentationen, till exempel hur resursrika platser fördelas i samhället, och hur makten 

kommer till uttryck i hur rummet nyttjas och disponeras.  

Miljö(o)rättvisa uppstår när individer eller grupper utsätts för olika stora miljörisker, som 

till exempel farliga soptippar, utsläpp från industrier eller mindre tillång till en god miljö 

(Shrader-Ferchette, 2006; Wessells, 2011). Majoriteten av forskningen kring miljörättvisa 

visar att det framförallt är individer eller grupper i områden med hög andel låginkomsttagare 

och minoriteter som utsätts för stora miljörisker och oönskad markanvändning (Schlosberg, 

2007). Miljörättvisa är alltså när miljörisker och miljökvaliteter inte fördelas rättvist mellan 

olika demografiska och geografiska områden.  

Miljörättviserörelsen uppstod genom en kombination av medborgerliga rättigheter och 

miljörörelser, vilka hade gått igenom en betydande parallell under 1960- och 1970-talen. 

Rörelsen såg miljörättvisa som ett sätt att ändra traditionella miljöorganisationer fokus från att 

bevara och skydda naturen till en mer antropocentrisk syn som syftar till att skydda 

människorna, särskilt de grupperna med låg inkomst eller minoriteter, från orättvis exponering 

av miljörisker (Lake, 2010). Den mer allmänt erkända begynnelsen av miljörättviserörelsen 

tros dock ha börjat år 1982, i Warren County, North Carolina, när afroamerikaner protesterade 

mot en byggnation av en deponi för omhändertagande av förorenad jord i deras närområde 
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(Agyeman, 2005; Shader-Frechette 2006). Detta var uppkomsten av rörelsen miljörättvisa. 

Begreppet miljörättvisa blev populärt 1990 i och med publiceringen av sociologen Robert 

Bullards klassiska bok: Dumpning in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality (Lake 

2010; Schlosberg, 2010). Därmed är miljörättvisa som begrepp relativt nytt inom 

forskningsfältet och definitionerna många.  

Definitioner av begreppet miljörättvisa kommer dels från miljörörelsen, men även från 

den akademiska världen. Dock syftar många definitioner på hur fördelningen av miljöriskerna 

ser ut och inte på de mer övergripande processerna som Schlosberg (2007) och Young (2001) 

menar påverkar miljörättvisan, som till exempel deltagande och erkännande. Dessutom kan 

definitionerna syfta till både individ- och samhällsnivå och därmed är det inte lätt att 

definierar miljörättvisa.  

Agyeman (2005) har, i sin bok om miljörättvisa, valt att använda sig av en definition som 

han anser har ett bredare perspektiv på definitionen av miljörättvisa;   

 

Environmental justice is based on the principle that all people have a right to be protected from 

environmental pollution and to live in and enjoy a clean and healthful environment. Environmental justice 

is the equal protection and meaningful involvement of all people with respect to the development, 

implementation and enforcement of environmental laws, regulations and policies and the equitable 

distribution of environmental benefits. (Agyeman, 2005, s.26) 

 

Denna definition beaktar flera aspekter av miljörättvisa. Dels de processuella och deltagande 

aspekterna, ”meaningful involvement of all people” samt att det ska vara en rättvis fördelning 

av miljöresurserna, "equitable distribution of environmental benefits". Agyeman (2005) 

framhåller även att miljörättvisa inte endast ska vara reaktiv mot miljörisker utan även 

fokusera på att vara proaktiv när det gäller fördelning av miljöresurser. På så vis menar han att 

man kan uppnå ett hållbart samhälle med en hög livskvalité. Forskningen har gått i denna 

riktning och idag är de bakomliggande processerna viktiga för att förstå hur miljörättvisa 

uppstår. Fraser (2011a) anser till exempel att jämlikt deltagande är en form av rättvisa där 

samtliga medborgare kan integrera med varandra jämlikt. För att detta ska vara möjligt krävs 

det att samtliga av dessa tre villkor uppfylls; 1. en rättvis fördelning av materiella resurser, 2. 

att samtliga medborgare visas respekt samt att 3. alla samhällsaktörer ges likvärdig politisk 

talan. Fraser (2011a) menar att det första villkoret är det som brukar förknippas med rättvis 

fördelning, det andra villkoret syftar till erkännande och det sista villkoret handlar om rätten 

till deltagande. Dessa tre rättviseaspekter använder hon för att analysera ekonomiska, 

kulturella och politiska orättvisor. Därmed är alla dessa tre aspekter viktiga för att förstå hur 

rättvisa uppkommer. Utan att vara erkänd kan man inte ges möjligheter till deltagande 

eftersom man inte har den sociala statusen som krävs för att bli inkluderad. För att ha social 

status krävs att man har resurser för att kunna hävda sig och därmed blir fördelningen av 

pengar och makt lika viktig som fördelningen av grönområden. Dessa tre aspekter är beroende 

av varandra för att skapa rättvisa. Nedan följer ett avsnitt om fördelningen av grönområden 

och makt.  
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3.2.1 Fördelning 

För att studera fördelningen av miljöfördelar kan man till exempel studera hur många hektar 

vegetation per person eller hur mycket rekreationsyta per capita en stadsdel har beroende på 

den socioekonomiska statusen i området (Boone et al, 2009; Heynene et al, 2006). Boone et 

al (2009) anser att en analys av hur fördelning ser ut är en lämplig utgångspunkt för att förstå 

vem som får vad och sedan kunna analysera kring varför, med betoning på varför.  

Det finns kritik mot att enbart använda fördelning för att förklara miljörättvisa. Orättvis 

fördelning kommer nämligen direkt ur sociala strukturer, kulturella föreställningar och 

institutionella sammanhang. Därför bör miljörättvisa innehålla diskussioner om de strukturer, 

rutiner, regler, normer och språk som formar sociala relationer (Schlosberg, 2007; Shader-

Frechette, 2006). Det finns till exempel argument som menar att om låginkomsttagare och 

minoritetsgrupper flyttar till ett område där det redan finns förorenande industrier är det en 

slump, och påverkar därmed inte miljörättvisan. Detta argument ignorerar de institutionella 

strukturerna på platsen, till exempel zonindelning och fastighetspriser, som kan påverka 

varför missgynnade grupper bor nära farliga anläggningar och hur fördelningen i staden ser ut 

(Boone et al, 2009). Fraser (2011b) menar att fördelning motsvarar samhällets ekonomiska 

struktur genom arbetsmarknader eller hur medborgare skiljer sig från varandra genom olika 

resurstillgång.  

Det som påverkar fördelningen i samhället är även hur makten är fördelad. Johansson & 

Khakee skiljer på makt på ytan och makt på djupet (2008).  Makt på ytan syftar till det 

synliga, som till exempel representation i folkvalda församlingar och makt att påverka 

dagordningens utseende. Målet är att stärka den sociala identiteten och därmed ges inflytande 

över tillvaron. Det kan till exempel handla om att bli invald i kommunfullmäktige eller hindra 

en exploatering där man bor (Persson, 1999). Makt på djupet är istället den dolda 

maktfördelningen.  Det kan handla om olika sätt att tänka kring segregation och hur man bör 

lösa samhälleliga problem. Tonell (2005) påpekar till exempel att beslutsfattarna har makten 

att påverkar den fysiska planering i och med att de kan välja strategier som snabbar på 

genomförandet av olika exploateringsprojekt. Till exempel kan fördelarna överskattas och 

nackdelarna underskattas och eventuella utredningar som behövs som beslutsunderlag visar 

endast att man är på rätt väg. Likväl som att planerare kan favorisera grupper man identifierar 

sig med och därmed fatta beslut som avspeglar ett egenintresse snarare än ett allmänintresse 

(Johansson & Khakee, 2008). Dialog och deltagande kan minska risken för att 

planeringsprocessen tar fokus på sär- och egenintressen, förutsatt att samtliga intressenter ges 

tillträde till dessa forum.  

 

3.2.2 Deltagande 

För att demokrati ska fungera effektivt är makt en förutsättning, men makten är även en 

begränsning i och med att makten mellan olika aktörer inte är rättvist fördelad (Johansson & 

Khakee, 2008). En demokrati utsätts för risker när deltagandet är lågt och om det råder en 

brist på representativitet. Det kan till exempel vara att medborgare saknar möjlighet och 

förmåga att utnyttja sina rättigheter vilket kan medföra att allmänintresset riskerar att hotas av 
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starka särintressen (Petersson, 2007). För att öka möjligheterna till inflytande är 

grupptillhörighet viktigt. Det skapar förutsättningar för att individer ska kunna känna den 

gemenskap och tillhörighet som krävs för att människor ska vilja delta (Schlosberg, 2007).  

En anledning till miljöorättvisor beror på den ojämna fördelningen av representation av 

minoritetsgrupper och grupper med låg socioekonomisk status i beslutsprocesser. Därmed bör 

utsatta grupper vara en del av beslut beträffande fördelning (Floyd & Johnson, 2002; 

Schlosberg, 2007). Mycket tidigt i miljörättviserörelsen, protesterade grupper mot att de 

systematiskt uteslöts från beslutsprocesser som ledde till att miljöfarliga industrier 

lokaliserades i deras områden. De fick inte enbart utstå fler miljörisker, utan även 

förnedringen av att inte nå fram till de beslutande organen och tillsynsmyndigheterna (Boone 

et al, 2009). Shader-Frechette (2006) poängterar också att det behövs ett större deltagande 

från allmänheten för att kunna fördela resurserna och riskerna på ett rättvist sätt. Det finns 

även studier som visar att minoriteter som är diskriminerade på grund av utbildning, inkomst 

och sysselsättning inte enbart bär stora andelar av miljöriskerna, utan de har också mindre 

makt att påverka deras omgivning i och med att de inte ges möjlighet att delta (Henecke 2006; 

Shader-Frechette, 2006). Vems planer som blir genomförda beror således på aktörens resurser 

och auktoritet. Detta är något som Danermark et al (1997) försöker förklara genom 

strukturella positioner och institutioner. En struktur innehåller positioner som har olika 

tillgång till resurser, till exempel pengar, jobb, högre utbildning eller bra bostäder. Det är 

strukturen som reglerar resurserna. Människor har olika positioner och det bildas därmed en 

social strukturering i de som har och de som inte har. Individen kan uppnå en bättre position 

inom strukturen genom tillgång till resurserna och därmed kunna påverka utifrån sina egna 

intressen. Danermark et al (1997) menar att vi alltid finns i de strukturer som finns i samhället 

och delar man samma levnadsförutsättningar innehar man samma strukturella position. 

Därmed har olika sociala kollektiv olika goda levnadsförutsättningar, till exempel 

låginkomsttagare respektive höginkomsttagare, kvinnor respektive män eller utlandsfödda 

respektive svenskar. Medborgarna kan till exempel ha olika tillgång till information bland de 

som deltar i planprocessen i och med att de inte har nödvändig utbildning eller ekonomiska 

resurser för att samla in och utvärdera relevanta uppgifter för att kunna påverka 

beslutsfattandet (Hunold & Young, 1998). 

Det är framförallt planerare, politiker, regeringstjänstemän och företrädare för 

näringslivet som fattar beslut som påverkar utsatta samhällsgrupper. I boken Politik på 

hemmaplan av (Gilljam et al, 2010) sammanställs kommun- och 

landstingsfullmäktigeundersökningen som genomfördes mellan år 2008 och 2009. Nära 

10 000 av cirka 14 000 folkvalda ledamöter på kommunal och regional nivå i Sverige svarade 

på enkäten. Undersökningen visade att fullmäktigeledamöterna uppfattade att 

kommunstyrelsens ordförande är den mest inflytelserika aktören i kommunpolitiken, medan 

medborgarna är den minst inflytelserika, bland annat eftersom de anses ha minst kunskap om 

kommunpolitiska frågor. Inte bara det att medborgarna har minst inflytande, Murray (1991) 

problematiserar även det faktum att detaljplanerna nu tas fram på byggherrarnas 

arkitektkontor och att det tar lång tid innan planerna ens når byggnadsnämnden, 
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kommunfullmäktige och allmänheten, vilket påverkar medborgarnas möjligheter till att yttra 

sig om markanvändningen.  

Medborgardeltagande kan vara individuellt som när en medborgare deltar i egenskap av 

individ eller kollektivt genom till exempel medlemskap i en förening eller folkrörelse 

(Johansson & Khakee, 2008). Deltar man kollektivt i en intressegrupp, menar Persson (1999) 

att olika intressegrupper kan uppnå olika styrka och inflytande. Till exempel bättre tillgång till 

politiska, juridiska, informativa och ekonomiska resurser, som är förutsättningar för att kunna 

delta och påverka ett beslut. Bradley (2006) menar att områden med hög socioekonomisk 

status oftare påverkar planeringen genom föreningar inom området, till exempel 

villaföreningar.  Hunold & Young (1998) påpekar att de som inte anses som viktiga 

intressenter i planeringsprocessen tenderar att vara förbisedda och deras åsikter ignoreras. Att 

vara medlem i en förening kan därmed vara relevant för hur ”viktig” intressenten anses vara. 

Brist på kunskap och information kring tekniska frågor kan leda till att medborgarna får 

svårare att delta i och med att de inte anses ha rätt kompetens som beslutsfattare 

(Johannesson, 1993; Schlosberg, 2007).  

Wessells (2011) påpekar även att deltagande både är en rättighet och ett ansvar. 

Deltagandet kan dels bekräfta det politiska beslutet och samtidigt berikar experternas kunskap 

med praktisk erfarenhet från lokalbefolkningen (Lidskog, 1997; Wessells, 2011). För att 

bekämpa orättvist deltagande, behövs strategier för rättvist deltagande som garanterar alla 

människor lika behandling i beslutsfattandet. Annars finns det risk att vissa samhällsgrupper 

utsätts för mer exploatering, marginalisering och maktlöshet när det som istället bör 

eftersträvas är förbättrad livskvalitet och samtidigt kunna bevara naturresurser (Shader-

Frechette, 2006; Sutton & Kemp, 2011). För att ges möjlighet att delta i planeringen krävs det 

inte bara strategier utan även att samtliga medborgare erkänns och blir respekterade.  

 

3.2.3 Erkännande 

Bristen på erkännande i de sociala och politiska världarna, uppstår i form av förolämpningar 

och förminskningar på både individuell och kulturell nivå. Denna brist på erkännande orsakar 

förtryck mot vissa individer och grupper i samhället som leder till orättvis fördelning av 

miljökvaliteter samt hindrar individer och grupper från att delta. Enligt Schlosberg (2007) 

finns det forskare som hävdar att detta förhållningssätt till erkännandet är alltför psykologiskt 

baserat och de vänder istället uppmärksamheten mot den sociala statusen som individer och 

samhällen har och att självkänsla uppstår genom erkännandet från andra människor. Det 

handlar därmed om institutionella föreställningar och en strukturell förståelse av varför 

grupper inte erkänns snarare än individuella erfarenheter. Fraser (2011b) menar till exempel 

att erkännande är lika med social status och handlar om socialt befästa kulturella 

värdemönster och normer som påverkar sociala aktörers ställning.  

Även Young (1996) menar till exempel att vissa grupper är mer inflytelserika och att 

vissa former av kommunikation och normer är mer accepterade än andra. Hon anser att 

planerare försöker fatta generella beslut och göra optimala planer som följer allmänna 

riktlinjer och betonar att i många fall är det den välutbildade vita medelklassen argument som 
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anses vara den allmänna uppfattningen (Young, 1996). Bradley (2006) har gjort en 

undersökning av hur människor i områden med olika socioekonomisk status upplever sin 

närmiljö och vilka möjligheter de har att påverka den. I undersökning visar det sig det 

området med låg socioekonomisk status upplever att de inte har så stor möjlighet att påverka 

trots att de har varit mer aktiva, än det området med hög socioekonomisk status, i att försöka 

påverka utvecklingen i stadsdelen. Detta tyder på att beroende på social status har 

medborgarna olika möjlighet att bli erkända och därmed ges olika möjlighet att påverka. 

Inom den politiska sfären är självkänsla viktig och självkänsla kommer inte enbart från 

enskilda personer, utan också från kulturen i samhället och staten (Schlosberg, 2007). 

Självkänslan hos beslutsfattarna är också viktig för att de ska bli erkända av medborgarna och 

därmed ha makt över planeringen.  Johansson & Khakee (2008) hävdar till exempel att makt 

måste rättfärdigas för att accepteras och tolereras, framförallt för att de med mindre makt ska 

kunna ha förtroende för de som har makten. Här har planerare en central roll i att legitimera 

sina ställningstaganden, argumentera för sina åsikter och förankra sina beslut för att kunna 

genomföra förändringar utan motsättningar (Johansson & Khakee, 2008). Utan självkänsla 

kommer således beslutsfattarna inte vara trovärdiga i sina argument och därmed inte erhålla 

makten inom planeringen.  

Att till exempel avgöra vad som är av allmänt intresse är ett sätt att påverka vilka 

människor som blir erkända i planeringsprocessen. Bullard (2007) menar att när planer tas 

fram eller beslut fattas, är vissa samhällsgruppers intressen åsidosatta och det räcker inte med 

att de får en plats vid bordet utan de måste få komma till tals och respekteras och därmed bli 

erkända. Strömberg (1991) anser även att hindra vissa frågor från att hamna på dagordningen, 

och därmed på beslutsarenan, är en form av maktutövning. Även det faktum att ledamöter 

som är män, har hög inkomst, är medelålders och födda i Sverige lättare att göra politisk 

karriär i kommunerna, medan kvinnor, låginkomsttagare och invandrare är kraftigt 

underrepresenterade i kommunala bolagsstyrelser (Gilljam et al, 2010) påverkar hur 

människor ges olika möjlighet till att bli erkända. 

Det är genom tillgång till olika resurser som erkännande ges och därmed erhållas makten 

att driva planeringen. Hermelin (2005, s. 314) kategoriserar dessa resurser i; materiella och 

finansiella resurser, resurser genom nätverk man är delaktig i, resurser genom formella 

institutioner (politiska och byråkratiska organisationer för samhällplanering) och 

maktbefogenheter genom juridisk reglering och förordningar. Dessa olika resurser kan 

exemplifieras i Heneckes (2006) undersökning där det framkommer att byggherrar, 

planansvariga och de närboende, upplever maktlöshet ibland. Byggherrar och planansvariga 

kan till exempel uppleva en brist på auktoritet gentemot de närboende, särskilt när de anser att 

de närboendes argument är irrationella. Detta kan bero på att lagstiftningen säger att de 

närboende, som är sakägare i frågan, har möjlighet att påverka planprocessen vilket kan leda 

till att projekt försenas, det vill säga de närboende har maktbefogenheter genom juridisk 

reglering och förordningar. Om planansvariga däremot upplever de närboendes argument 

som förnuftiga kan de uppleva maktlöshet i förhållande till byggherrarna. Här erhåller 

byggherrarna makt över situationen i och med att de är investerarna och har de materiella och 
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finansiella resurserna som kommunen inte har. De närboende upplever maktlöshet när de inte 

får framföra sina synpunkter. Detta kan bero på att de närboende saknar nätverksresurser för 

att åberopa mer makt gentemot byggherrar och beslutsfattare. 

Johansson & Khakee (2008) anser att tillhörigheten är viktig för att människor ska känna 

att de är en del av staden och att vara socialt erkänd blir således centralt för den enskildes 

identitet och självrespekt. Schlosberg (2007) gör en viktig koppling mellan bristande respekt 

och erkännande och en minskning av en individs deltagande i samhället. Om individerna eller 

grupperna inte känner någon tillhörighet finns risken att de inte kommer delta i stadens 

planering. I följande avsnitt redogörs för de lagar och regler som ämnar styra den fysiska 

planeringen samt säkerställa medborgarnas deltagande i planeringen och som därmed 

påverkar maktfördelningen i samhället.  

 

3.3 Planering 

Det är genom planering som samhället tar form. Tonell (2005, s.317) menar att ”För att 

planering ska kunna ge något resultat krävs det en maktutövning”. Planering är i allmänhet 

ett uttryck för maktutövning från samhällets sida och kan därmed aldrig beskrivas som 

objektiv. Hermelin (2005) beskriver samhällsplanering som ett sätt att tillgodose människors 

behov i samhället, där demokrati, jämlikhet och effektivitet är målsättningar som kan 

motverka varandra. Tonell (2005, s.318) definierar planering som ”ett framtidsorienterat 

offentligt beslutsfattande som inriktas mot specifika mål”. För att nå politiskt definierade mål 

använder man planer, program, strategier och policydokument. Planering kan därmed ses som 

en politisk process (Hermelin, 2005). Dessutom är samhällsplanering en internationell 

angelägenhet eftersom EU påverkar villkoren för samhällsplanering genom direktiv och 

förordningar som är överordnad den nationella lagstiftningen. Stora delar av den svenska 

miljölagstiftningen härstammar till exempel från EU-direktiven. 

 Den planering som i första hand påverkar exploatering och stadsbyggnad är fysisk 

planering. ”Fysisk planering syftar till att förutbestämma samhällets framtida handlande 

genom att avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum” (NE, 2014a). Det kan 

handla om en eventuell exploatering, men även om att skydda eller bevara mark. 

Kommunerna ansvarar för den fysiska planeringen genom det så kallade planmonopolet och 

det är framförallt i översiktsplanen som kommunerna anger hur den byggda miljön skall 

utvecklas och bevaras. Länsstyrelsernas uppgift är, enligt 2 kap. 16 §, att kontrollera 

kommunens planer samt att de har möjlighet att överpröva dem om de brister i att uppfylla de 

överordnade mål som gäller den fysiska planeringen (Plan- och bygglag, 2010), som 

exempelvis riksdagens 16 miljömål, eller om planen väsentligt påverkar människors hälsa. 

Flera av miljömålen påverkas av den fysiska planeringen och målen kan påvekas i positiv 

riktning genom att städernas grönområden utveckla, till exempel målen Begränsad 

klimatpåverkan som berör utsläpp av växthusgaser, Frisk luft som handlar om 

luftföroreningar och God bebyggd miljö som bland annat rör planering av grönstruktur i 

närhet till bebyggelse (Miljömål, 2012). 
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För att säkerställa människors tillgång till natur och friluftsliv har regeringen tagit fram en 

proposition, 2009/10:238 Framtidens friluftsliv. I propositionen föreslås det mål för 

friluftslivspolitiken där ett av dem framhåller betydelsen av den tätortsnära naturen.  

 

Den tätortsnära naturen är särskilt viktig för friluftslivet för den stora andel av befolkningen som bor i 

tätorter. Kommunerna bör särskilt verka för att tillgodose behovet av tätortsnära natur i den kommunala 

planeringen. Det är viktigt att kommunerna behandlar bevarande av och tillgång till tätortsnära natur i den 

kommunala översiktsplaneringen, särskilt i tätorter där konkurrensen om mark är hög. (Framtidens 

friluftsliv, 2009, Prop. 2009/10:238, s.30)  

 

I och med kommunernas planmonopol kan de påverka markanvändningen genom restriktioner 

eller genom att skapa möjligheter till förändring. Därmed är det kommunerna som ansvarar 

för att människor har tillgång till tätortsnära natur. För att underlätta i kommunernas arbete 

finns det lagar och regler som måste följas vid en exploateringsprocess. Vid fysisk planering 

är det framförallt plan- och bygglag 2010:900, PBL, som styr och reglerar markanvändningen 

samt behandlar kommunernas och statens roll i planeringen.  

Plan- och bygglagen är en avvägningslag och varje dag gör kommunen avvägningar som 

beror på de förhållanden som råder just vid den tidpunkten (En enklare plan- och bygglag, 

2010). Markanvändningen påverkas av flera olika aktörer, till exempel markägare, exploatör, 

stat, kommun eller grannar, och därmed görs avvägningar mellan olika intressen (Nyström & 

Tonell, 2012). Campbell (2006) anser att planeringen måste omfatta de kollektiva 

konsekvenserna av åtgärderna istället för att begränsa omfattningen av rättvisan till individer 

och deras subjektiva preferenser, som till exempel grannar. För att nå rättvisa inom 

planeringen måste man därmed undvika smala och lokala sakfrågor samt att sakfrågor inte ska 

ses ur ett individperspektiv utan i relation till det kollektiva (Campbell, 2006). Det kollektiva 

och individuella regleras i lagstiftningen genom allmänna och enskilda intressen. Om det 

uppstår konflikter mellan olika intressen finns det riktlinjer i PBL 2 kap. för hur bedömningen 

av allmänna och enskilda intressen ska hanteras, de så kallade hänsynsreglerna. 

Hänsynsreglerna ska skydda allmänna intressen mot förändringar som innebär påtaglig skada, 

dessutom ska även lokalisering och ekonomiska konsekvenser beaktas (Plan- och bygglag, 

2010). Nyström & Tonell (2012) poängterar dock att om verksamheten är särkilt angelägen 

kan inskränkningar i allmänna intressen ske. Även Henecke (2006) anser att det saknas regler 

för hur intressen ska vägas mot varandra och menar att det lagstiftningen ger är mer allmänna 

termer om lämplighet, rimlighet och vägning av fördelar mot kostnader etc. Det enda intresset 

som det finns tydliga lagar kring är riksintresset som har en starkare ställning i planeringen än 

vad allmänna intressen har och måste därmed alltid följas (Nyström & Tonell, 2012).  

Miljöbalken, MB, påverkar även den fysiska planeringen och omfattar mål, riktlinjer och 

övergripande bestämmelser. Syftet med lagen är att främja en hållbar utveckling och 

därigenom garantera nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö 

(Miljöbalk, 1998). När det kommer till exploatering i tätortsnära natur betonas det till 

exempel i MB 3 kap, 6 § att behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 
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särskilt ska beaktas. I den inledande paragrafen, MB 1 kap. 1 §, står det även att ”mark, vatten 

och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomiska synpunkt god hushållning tryggas”. Nyström & Tonell (2012) menar att 

detta medför att det krävs omfattande konsekvensbedömningar i samband med beslut om 

exploatering eller bevarande. Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, och samhällsekonomiska 

kalkyleringar är exempel på konsekvensbedömningar som görs för att ge ett så objektivt 

beslutsunderlag som möjligt. Man kan till exempel analysera sociala och ekonomiska 

konsekvenser av tillgången till bostadsnära natur som effekter på fastighetsvärde, folkhälsa 

och attraktivitet (Boverket, 2007). Nyström & Tonell (2012) betonar dock att det inte finns 

något helt objektivt sätt att värdera vilken markanvändning som är mest lämplig eftersom 

problembeskrivning, val av lösningar, bedömningskriterier samtliga innehåller moment där 

planerarens värderingar påverkar resultatet. Det är dessutom olika aktörer med skilda 

intressen som medverkar i planeringsprocessen och besluten är således en kompromiss mellan 

olika intressen eller ett ställningstagande gentemot ett specifikt intresse. Därför bör olika 

synpunkter uppmärksammas, och det kan ske med hjälp av allmänheten och övriga aktörer får 

inflytande över planeringen, till exempel kommunikativ planering. Den kommunikativa 

planeringen uppfattar planen som ett resultat av en bred dialog mellan planerare, 

beslutsfattare, exploatörer, föreningar och allmänheten. Det som särskiljer denna typ av 

planering, från till exempel rationell planering som bygger på vetenskap och lagar, är att den 

redogör både för de överenskommelser och de meningsskiljaktigheter som förekommer före 

slutlig utformning av plantexten (Khakee, 2000). 

Hunold och Young (1998) anser att allmänhetens deltagande och diskussion ofta hjälper 

till att komma fram till en rättvis fördelning. Vilka som har inflytande i planeringen finns 

reglerat på fler ställen i lagstiftningen. För att säkerställa att allmänheten kommer till tals och 

att deras synpunkter beaktas finns inom EU subsidiaritetsprincipen (EU, 2006). Den innebär 

att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och att lokala initiativ prioriteras. Detta 

är en princip som alla medlemsländer i EU ska följa. För att öka medborgarnas deltagande har 

den krets av medborgare som kan delta vid samråd och har rätt att överklaga utökats till att 

omfatta samtliga berörda boende inom ett planområde, tidigare inkluderade kretsen endast 

fastighetsägare (Henecke, 2006). Vid ett förslag till en detaljplan ska kommunen nuförtiden, 

enligt 5 kap. 11 § i PBL, samråda med bland annat länsstyrelsen, kommuner som berörs, 

sakägarna, boende som berörs, organisationer samt myndigheter, sammanslutningar och 

enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram 

ett så bra beslutsunderlag som möjligt samt att ge möjlighet till insyn och påverkan (Plan- och 

bygglag, 2010). 

Medborgardeltagandet kan hjälpa de kommunala beslutsfattarna att identifiera allmänna 

intressen i planeringsprocessen och resultatet blir förhoppningsvis mer genomarbetat, men det 

kan också innebära förhandling och konfliktlösning (Nyström & Tonell, 2012). Detta 

eftersom medborgarna brinner för sin sak vilket Young (1996) uppmuntrar då hon är kritisk 

till opartiskhet i planeringssituationer och menar att det är förknippat med en brist på känslor, 

passion och engagemang. Vid en medborgardialog kan man ta reda på hur de befintliga 
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grönområdena upplevs och vilken betydelse det har för människorna för att på så vis uppnå 

lämplig lokalisering vid förtätning. Därmed kan man undvika att konflikter uppstår i ett 

senare skede eller att missnöje uppstår och planen överklagas. För att medborgardeltagande 

ska fungera krävs det att kommunerna avsätter makt åt medborgarna. Det räcker inte med att 

medborgarna endast delger sina synpunkter om de ändå inte får vara med vid beslutet 

(Nyström & Tonell, 2012). Kommunerna kan använda olika metoder för att involvera 

allmänheten i planprocessen, vilka samtliga kräver tid och resurser, speciellt om kommunerna 

väljer att använda sig av flera olika metoder för att täcka in flera olika forum. Idag är sociala 

medier och internet i allmänhet viktiga verktyg för att ta del av medborgarnas synpunkter och 

väcka ett intresse för planeringsfrågor. Dock poängterar Johansson & Khakee (2008) att det 

finns en del kommuner som endast informerar om planens innehåll och inte uppmuntrar sina 

medborgare att engagera sig i planprocessen. Vid samråd om översiktsplanering har det visat 

sig att få medborgare deltar vid de träffar som kommunen anordnar. Vilket dels kan bero på 

att frågorna är övergripande samt att medborgarna känner att de inte kan påverka planen 

(Nyström & Tonell, 2012). Syftet med deltagande skiljer sig åt beroende på om det är en 

översiktsplan eller en detaljplan. Vid en översiktsplan, som inte är bindande, handlar 

deltagandet om att ha en bred dialog om hur planen bör se ut. Medan vid samråd om 

detaljplanen handlar deltagandet framförallt om att bevaka sina egna intressen (Henecke, 

2006). Är medborgarna missnöjda med beslutet kan de välja att överklaga, förutsatt att de har 

varit delaktig i tidigare samråd och inte fått sina åsikter tillgodosedda.   

 

3.3.1 Överklagandeprocessen 

Enligt Johansson & Khakee (2008) värdesätter medborgarna deltagandet i förhållande till dess 

nytta. Det kan till exempel vara att påverka ett beslut som gynnar sitt egenintresse precis som 

Yvonne Svensson, rättschef på Boverket, tror att några förklaringar till varför planer 

överklagas är för att man är oroliga över vilka grannar man ska få eller att värdet på 

fastigheten ska sjunka (SR, 2013). Allmänheten kan även överklaga planen på grund av att de 

anser att planprocessen inte gått helt rätt till. Henecke (2006) menar till exempel att protester 

mot en plan inte behöver vara på grund av planförslagets kvalitet eller planprocessens 

karaktär, utan det kan istället bero på de berördas förväntningar på inflytande, geografisk 

närhet och kommunikation samt deras organisatoriska möjligheter att hävda sina intressen.  

Ett problem med att grannar överklagar och försenar bostadsprojekt i deras omgivning är 

att risken finnas att exploatering sker i lägen där grannar inte störs, vilket inte alltid är det 

bästa lägena ur ett stadsmiljöperspektiv (Ruben Nyström et al, 2005). Det kan till exempel 

vara ostörda och oexploaterade grönområden. Andersson (2012) anser att grönområden måste 

ses i en stockholmskontext, det vill säga vilken betydelse har det här grönområdet för samtliga 

invånare. Därmed anser han att hur marken ska bebyggas inte ska avgöras utifrån grannarnas 

önskemål. Det är till exempel svårare få igenom bostadsprojekt i villaområden än i områden 

som präglas av flerbostadshus och en orsak till detta är att ” det generellt sett finns en mycket 

större opinionsbildande kraft i välmående villa- och bostadsrättområden” (Boverket, 2010, 

s.10). Är det då framförallt en viss grupp av människor som är mer benägna att överklaga, 
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beroende på boendeform, kommer andelen grönområden som exploateras skilja sig beroende 

på områdets karaktär. 

Engelhardt & Caplan (1987) menar att när människor har olika kunskaper och 

preferensramar för vad som är relevant uppstår det meningsskiljaktigheter eftersom 

argumenten tar fast på olika saker och blir därmed inte mätbara. Detta kan även gälla mellan 

planerare, politiker och allmänheten också eftersom de har olika preferenser och framförallt 

synen på hur ett område bör utvecklas. Ska planerarna dessutom ha ett rättviseperspektiv blir 

meningsskiljaktigheterna än mer komplicerade. Till exempel kan kostnaderna för att vissa 

bostäder inte uppförs vara svåra att fastställa, liksom vilka grupper dessa kostnader då belastar 

(Nelkin, 1987).  

 

3.3.2 Planering – miljörättvisa 

Enligt Sandercock (2003) är en av de viktigaste uppgifterna för planerare att hantera etnisk 

mångfald och mångkulturellt medborgarskap, eftersom det i planeringens lagstiftning och 

riktlinjer framförallt är den dominerande kulturens värderingar och normer som det ges utryck 

för. Dessutom är de sociala aspekterna fortfarande relativt dåligt representerade i svensk 

lagstiftning (Nyström & Tonell, 2012). I lagens 1 kap. 1 § förklaras syftet med PBL; 

 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna 

syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika 

och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 

dagens samhälle och för kommande generationer. (Plan- och bygglag, 2010) 

 

Det går att finna fler social aspekter i lagstiftningen som styr planeringen och där står det, i 2 

kap. 3 § i PBL, att planläggning ska, ”från en social synpunkt, främja en god livsmiljö som är 

tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper”. Enligt Nyström & Tonell (2012) syftar 

detta stycke på att planeringen ska ske så att segregation motverkas och att social hållbarhet 

uppnås. I denna lagparagraf går även att utläsa att planläggningen ska främja en god livsmiljö, 

vilket går att koppla till miljörättvisa. Bradley (2004) påpekar dock att det är viktigt att vad 

som definieras som en resurs, en miljökvalitet, ett miljöproblem eller en god miljö inte kan 

definieras på ett entydigt sätt.  

EU har arbetat med miljörättvisefrågor och ett av målen i EU:s miljöhandlingsprogram är 

att skydda unionens invånare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande. 

(Europeiska kommissionen, 2014) Europeiska kommissionen höll även konferensen Social 

Fairness in Sustainable Development – A Green and Social Europe år 2009 som handlade om 

de sociala följderna av en ohållbar utveckling (European Commission, 2009). Det har dock 

gjorts en rapport, Addressing the social dimensions of environmental policy: A study on the 

linkages between environmental and social sustainability in Europe, framtagen av Europa-

kommissionen där de uppmärksammar den sociala dimensionen av miljöproblemen. Pye et al 

(2008) kommer i rapporten fram till att det krävs ytterligare integration av social- och 

miljöpolitik mål, eftersom det skulle garantera att de sociala frågorna placerades i centrum för 
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miljöpolitiken. Kanske är det något vi kommer att se mer av i Sverige i framtiden i och med 

att EU påverkar den fysiska planeringen, framförallt genom lagstiftning och mål.  

 

3.3.3 Den svenska planeringstrenden 

Enligt Bradley et al (2007) är miljörättviseperspektivet inte helt självklart i den svenska 

miljöpolitiska - och planeringsdiskussionen. De tror att det kan bero på att det så tydligt 

illustrerar att frågor om lokalisering av exploatering, bevarande av grönområden eller 

kulturhistoriska miljöer i grund och botten är politiska frågeställningar. Henecke (2006) anser 

även hon att den fysiska planprocessen hör hemma inom den politiska sfären, men hon skiljer 

på plan- och stadsbyggnadsprocessen och anser att eftersom exploatering är beroende av 

investeringar hör stadsbyggnadsprocessen till den ekonomiska sfären. Planering har tidigare 

setts som en opolitisk och neutral verksamhet, men idag är politiken mer påtaglig och de 

ekonomiska intressena har även de fått större inflytande över planeringen. Ett exempel på det 

är i PBL. Enligt 2 kap. 3 § i PBL ska planläggning främja en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. I samma paragraf, 2 

kap. 3 §, går det även att läsa att planläggning ska främja en god ekonomisk tillväxt och en 

effektiv konkurrens och bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet (Plan- och 

bygglag, 2010). Dessa två skulle kunna tolkas som motstridiga i och med dels viljan att 

bevara och hushålla men även krav på exploatering. Detta beror självfallet på var 

exploateringen sker, men i tidigare kapitel framgår det att det framförallt är den tätortsnära 

naturen som minskar i städer.  

Nyliberala ideal som privatisering och avreglering har fått ett brett genomslag i Sverige, 

såväl politiskt som inom stadsplaneringen. Idag är det marknaden som i allt större 

utsträckning styr planeringen. Detta i och med att den offentliga sektorns ekonomiska resurser 

har minskat och planeringen blir beroende av marknadens kapital och intressen (Blücher & 

Graninger, 2006; Hermelin, 2005). Persson (1999) menar till exempel att man kan se hur 

relationen mellan makt och mark styrs av näringslivet. Det är de mest ekonomiskt och politisk 

inflytelserika aktörerna som äger mark och fastigheter och de försöker ständigt att maximera 

sina tillgångar. Förr var det till exempel kommunerna som initierade byggprojekten, men idag 

får de snarare välja mellan projekt som privata aktörer tidigare tagit initiativet till 

(Johannesson, 1993). Detta synsätt, och även de nyliberala idealen, syftar till att utvecklingen 

ska ses som värdeneutral samt att den gynnar alla och därmed kan aktörerna legitimera sin 

egennytta (Persson, 1999). 

Petersson (2007) anser att det finns krav på effektivitet inom planeringen vilket har lett 

till att den offentliga sektorn blivit mer resultatinriktad och målstyrd samt präglas av 

besparingar och produktivitet. Därmed påverkas såväl politiker som tjänstmän av det 

ekonomiska synsättet. Eftersom kommunerna sällan kan bekosta exploateringsprojekt själva 

är de beroende av marknadens investeringar. Risken finns då att de aktörer som har det 

avgörande inflytandet på om planen kan genomföras eller hindras är därmed de med mest 

inflytande och övriga intressenter blir åsidosatta (Nyström & Tonell, 2012). I lagstiftningen 
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finns det till och med en paragraf som säkerställer att kommunerna planerar för att stärka 

ekonomin.  

Som tidigare nämnts, styrs markanvändningen av politiska beslut (Forsberg, 2005) och 

innebär avvägning mellan olika intressen från till exempel myndigheter, enskilda, företag och 

organisationer. Beslutsprocessen är ett förhandlingsspel som pågår och där de som deltar får 

sina intressen tillgodosedda i proportion till det inflytande de kan utöva (Strömberg, 1991). 

Denna nya syn på planerig har medfört att syftet i första hand är att åstadkomma ekonomiskt 

fördelaktig stadsbyggnad med risk för att demokratiska planprocessen kommer i skymundan. 

Detta sker genom att de offentliga aktörerna förhandlar med de privata aktörerna, så kallad 

förhandlingsplanering (Henecke, 2006; Johansson & Khakee, 2001; 2008). PBL är en 

ramlag
1
 och ger därmed kommuner friheten att förhandla med privata vinstintressen. 

Förhandlingsplanering strider därmed inte mot lagstiftningen, men däremot om medborgare 

inte ges möjlighet att delta i planprocessen.  

 

 

 

4. MILJÖRÄTTVISA I PLANPROCESSEN 

 

I detta kapitel kommer planstudierna att redovisas. Det första avsnittet ger en kort beskrivning 

av Stockholms stad för att ha som grund. Stadsdelsområdenas olika socioekonomiska 

sammansättning redovisas i en tabell tillsammans med statistik om Stockholm för att ge en 

referensram till värdena som presenteras. Därefter följer en sammanställning av resultatet av 

planstudierna i ytterligare två tabeller. Sista avsnittet redogör för likheter och skillnader 

utifrån tabellerna som redovisas med utgångspunkt i viktiga aspekter.  

 

4.1 Stockholms stad 

Stockholms stad har en borgerlig majoritet sedan 2008. Fördelningen mellan partierna i 

Stadshuset ser idag ut på följande vis: Moderaterna (M) 38 mandat, Centerpartiet (C) 3 

mandat, Folkpartiet (FP) 10 mandat, Kristdemokraterna (KD) 1 mandat, Socialdemokraterna 

(S) 25 mandat, Vänsterpartiet (V) 8 mandat, Miljöpartiet (MP) 16 mandat och Övriga partier 

0 mandat (Stockholms stad, 2014c). Det är politiker i stadsbyggnadsnämnden eller 

kommunfullmäktige som fattar besluten om stadsutvecklingsprojekt. Därmed är det relevant 

att veta hur mandaten är fördelade i Stockholms stad. När politikerna har fattat ett beslut är 

det tjänstemän/planerare vid stadsbyggnadskontoret som väger de allmänna och enskilda 

intressen mot varandra. Därmed har planerarna makt att påverka exploateringen dock måste 

de arbeta utifrån Stockholms stads vision. I Stockholms stads Vision 2030 står det att 

”Stockholm arbetar ständigt med att förbättra den lokala demokratin och jämlikheten mellan 

                                                 
1
 En lag som endast innehåller allmänt hållna regler. En ramlag anger till exempel principer och riktlinjer men 

överlämnar detaljerna åt andra, vilket ger större flexibilitet och frihet av tillämpningen som kan anpassas efter 

enskilda fall. (NE, 2014b) 
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medborgarna” (Vision 2030, s.7). Visionen om det framtida Stockholm ett strategiskt 

underlag och hela stadens organisation har i uppdrag att arbeta i visionens riktning och den 

kommer därmed att styra prioriteringarna och prägla utvecklingsarbetet inom staden. För att 

uppnå demokrati och jämlikhet behövs dialog. Dialogen med medborgarna en mycket viktig 

del i planprocessen för att planerarna ska kunna göra rättvisa avvägningar mellan enskilda och 

allmänna intressen (Stockholm stad, 2014a). Även planeringsunderlag som Stockholms 

grönkarta kan hjälpa tjänstemän och beslutsfattare att göra rättvisa avvägningar. 

 

4.1.1 Stockholms grönkarta 

Syftet med Stockholms grönkarta är att ge en översiktlig bild av värdefulla naturmiljöers 

utbredning i staden samt hur de används av invånarna och hur tillgången skiljer sig åt mellan 

olika bebyggelseområden i staden (Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2004). Stockholms 

grönkarta är ett planeringsunderlag och har ingen rättsverkan, men rekommenderas att 

användas vid medborgardialog.  

Sociotopkartorna är en del av Stockholms grönkarta. I det kartmaterialet redovisas sociala 

värden så som medborgarna ser dem. Värdena har bedömts utifrån omfattade observationer 

och flera enkät- och intervjuundersökningar. De kulturella värdena har bedömts av park- och 

kulturhistoriskt sakkunniga. Sociotopkartorna kan användas vid fysisk planering för att 

synliggöra grönytornas kvaliteter och brister (Stockholms stad, 2013). I tabell 2 och 3, i 

avsnitt 4.3, kommer sociotopkartorna att användas för att redogöra för grönområdet betydelse 

och användningsområde samt andelen landfri yta/person. I bilaga 1 finns det kartor som visar 

exempel på hur sociotopkartorna ser ut.  

 

4.2 Stadsdelsområdena 
 

Tabell 1. Statistik som visar stadsdelsområdenas olika socioekonomisk sammansättning.  

Källa: Stockholms stad, 2014b.  

 

Nockebyhov är det stadsdelsområde med högst socioekonomisk status. I jämförelse med de 

andra stadsdelsområdena har invånarna en hög medelinkomst, hög andel invånare med 

eftergymnasial utbildning och högt valdeltagande samt låg andel arbetslösa och invånare som 

får ekonomiskt bidrag. Stadsdelsområdet består av 34 procent småhus, vilket innebär att det 

finns villaområden. Abrahamsberg har också en hög socioekonomisk status. Det som 

 NOCKEBYHOV ABRAHAMSBERG RÅCKSTA HÖKARÄNGEN STOCKHOLM 

Befolkning 2013 2 901 3 154 7 194 9 222 897 700 

Andelen småhus 34% 0% 9,5% 6,6% 9,8% 

Eftergymnasial 

utbildning, 25-64 år  
65,4% 56,6% 45,3% 37,7% 55,7% 

Öppet arbetslösa  2,7% 2,5% 4,7% 4,9% 3,4% 

Medelinkomst bland 

arbetstagare, 20-64 år 
391 800 319 400 287 500 250 400 348 200 

Ekonomiskt bistånd 0,9% 2,3% 1,9% 6,2% 3,3% 

Kommunalval  2010 

Valdeltagande 
86,3% 78,4% 70,4% 69,7% 81,6% 

Socioekonomisk status Hög Hög Låg Låg - 
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utmärker sig i Abrahamsberg är att andelen småhus är noll procent vilket betyder att området 

består av flerbostadshus.  

I Råcksta och Hökarängen är medelinkomsten, andelen invånare med eftergymnasial 

utbildning samt valdeltagandet lägre än i Nockebyhov och Abrahamsberg. Andelen personer 

av befolkningen som får ekonomiskt bistånd är högre i Hökarängen, men i Råcksta är den 

lägre än i Abrahamsberg.  

Nockebyhov är det stadsdelsområde som har lägst antal invånare medan Hökarängen har 

flest antal invånare. En anledning skulle kunna vara att Nockebyhov består av högre andel 

småhus än Hökarängen som till största delen består av flerbostadshus. Abrahamsberg som 

även det stadsdelsområdet består av flerbostadshus, har lägre antal invånare än både Råcksta 

och Hökarängen.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Figur 1: Karta som beskriver planområdenas lokalisering i Stockholm.  

Källa: Stockholms karta från Google maps. Planområdeskartorna kommer från 

respektive planakts startpromemoria. 
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Figurerna nedan illustrerar hur gestaltningen av bostäderna kommer att se ut samt hur de 

kommer att placeras i grönområdet enligt respektive planförslag/planbeskrivning.   

 

 

 

 
 

 

 
. 

 
 

4.3 Resultat av planstudierna 

Nedan redovisas resultatet av de fyra olika planprocesserna. Tabell 2 visar de två 

stadsdelsområdena med hög socioekonomisk sammansättning, det vill säga Nockebyhov och 

Abrahamsberg, där Nockebyhov är ett villaområde och Abrahamsberg ett flerbostadsområde. 

Tabell 3 visar Råcksta och Hökarängen som är stadsdelsområden med låg socioekonomisk 

sammansättning. Där Råcksta representerar villaområde
2
 och Hökarängen 

flerbostadshusområde. 

                                                 
2
 Även om andelen småhus i Råcksta inte är hög väljer jag att låta stadsdelsområdet vara representativt för 

villaområde. Detta eftersom de personer som är involverade i planprocessen samt är sakägare enligt adresserna 

bor i ett villaområde.  

Figur 3. Abrahamsberg.  

Illustration: Fotomontage av planarkitekterna. 

Källa: Planbeskrivning DP Abrahamsberg.   

 

Figur 5. Hökarängen.  

Illustration: Lund & Valentin arkitektur och design. 
Källa: Planbeskrivning DP Hökarängen 

Figur 4. Råcksta.  

Illustration: Joliark 

Källa: Planbeskrivning DP Råcksta. 

Figur 2. Nockebyhov.  

Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 

Källa: Planbeskrivning DP Nockebyhov. 
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Tabell 2. Resultat från planstudierna – stadsdelsområden med hög socioekonomisk sammansättning. 

 NOCKEBYHOV ABRAHAMSBERG 
Startdatum April  2010 Oktober  2010 

Upplåtelseform Kooperativa hyresrätter3 Bostadsrätter 
Finansiär Privat aktör Privat aktör 

Plangenomförande Normalt med programsamråd Normalt utan programsamråd 

Planområdets karaktär enligt 
plandokument 

Del av grönområdet Nockebyskogen 
Riksintresse för naturvård 

Riksintresse för Mälarens natur- och 
kulturvård 

Del av grönområdet Skidbacksskogen 
Värdefull naturmiljö 

Viktiga gångstråk 

Stadsdelsområdet enligt 
Sociotopkartan 

502m² landfri yta/invånare 
60% är värdefull friyta 

93m² landfri yta/invånare 
20% är värdefull friyta 

Planområdet enligt Sociotopkartan Angränsar till Nockebyskogen som har höga 
sociala och kulturella värden och viktig 

landform, De Geer-moränen, 
samt erbjuder grön oas, naturlek, ro 

Angränsar till Skidbacksskogen som har 
höga sociala och kulturella värden och 

erbjuder backåkning, grön oas, naturlek, 
promenader, ro 

Utifrån plandokumenten, vilken 
betydelse har grönområdet för 
människorna? 

Redogör inte för hur människor använder 
området. Talar däremot om höga 

naturvärden i form av De Geer-moränen. 

Används för pulkaåkning. Viktig gång- och 
cykelväg. Området gränsar till värdefull 

naturmiljö. Hänvisar till Sthlm grönkarta. 

Föreslås kompensationsåtgärder för 
ianspråktagen grönyta? 

Ja, ska utredas vidare under projektets gång Ja, ska utredas vidare under projektets gång.  

Bedöms planen påverka människors 
hälsa? 

Nej, men buller- och partikelutredning görs Nej, men det görs en solstudie 

Hölls programsamråd?  Ja, Brommaplan 18-20 Nej 

Antal besökare programsamråd 1 person - 
Hölls plansamråd Ja, Tekniska nämndhuset 17-19 Ja, Bromma gymnasium 16-19 

Antal besökare plansamråd Ingen info cirka 30 personer 

Antal yttranden 14 sakägare + 65 övriga + cirka 50 
namnunderskrifter 

2 sakägare + 19 övriga + cirka 150 
namnunderskrifter 

Grönområdets betydelse utifrån 
synpunkter 

En grön kil med höga vistelsevärden 
Används för hundpromenader, 

pulkaåkning och klassiskt lekområde 
Oroliga för avverkning 

Värdefullt skogsområde 
Stora gamla tallar 

Pulkaåkning och promenader 
Motion 

Allmänhetens främsta synpunkter  Att Nockebyskogen värnas 
Att skala och utformning anpassas till 

omgivningen  
Oroade över luftkvaliteten i och med ökad 

trafik 
Minskat marknadsvärde på fasigheten 

Emot exploatering av parken eftersom det 
är värdefull natur med stora tallar. 

Viktig yta för växter och djur 
Parkentrén minskar och gångstråk flyttas 

Intrång i pulkabacken. 
Minskat marknadsvärde på kolonilotterna 

Synpunkter som inte tillgodosetts 
efter program- och/eller plansamråd 

Antal våningar och utformning 
För lite skogsområde sparas 

För lite respekt mot kulturhistoriska värden 
Luftkvalitet 

Bebygg inte värdefullt naturområde 
Minska antalet våningar 

Ger skugga och insyn 
Flytta inte gångstråk 

Har planförslaget ändrats efter 
samråd? 

Ja, Antal hus har minskat från 9 st. till 6 st. Nej 

Vad anser Stadsdelsnämnden om 
planförslaget? 

Positiva 
Missvisande att kalla husen för stadsvillor 

Positiva, men beklagligt att förslaget innebär 
ingrepp i ett populärt strövområde 

Vad anser Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden om 
planförslaget? 

Förslår att exploatering ska ske nära vägen 
för att undvika stora ingrepp i naturen 

eftersom det är värdefull yta för 
utomhusvistelse 

Talar om ekologiska spridningszoner för 
groddjur. Naturmarkskvaliteterna ska 

kompenseras för djuren.  
  

Finns det föreningar eller större 
grupper som är emot förslaget?  

Ja, Åkeshovs trädgårdsstadsförening 
Bromma hembygdsförening (BHF) 

Naturskyddsföreningen och STF 

Stora Mossens Koloniträdgårdsförening 
BHF 

Naturskyddsföreningen 

Finns det tidningsartiklar? Ja Nej 

Har planen överklagats? Inte kommit så långt i processen Ja, av sakägare. Länsstyrelsen, lst, avslog 
överklagan och planen har vunnit laga kraft.  

Källa: Egen tabell 

                                                 
3
 Lägenheter som hyrs ut till medlemmar mot en insats, som återbetalas om man lämnar föreningen. 

Lägenheterna kan inte köpas eller säljas. (SKB, 2014) 
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Tabell 3. Resultat från planstudierna – stadsdelsområden med låg socioekonomisk sammansättning.  

 RÅCKSTA  HÖKARÄNGEN 
Startdatum Mars 2010 Augusti 2009 
Upplåtelseform Enskilda småhus Bostadsrätter 

Finansiär Privat Privat 

Plangenomförande Normalt med programsamråd Normalt utan programsamråd 

Planområdets karaktär enligt 
plandokument 

Parkmark som ligger inom riksintresseområde 
för kulturmiljövården 

Naturmark, den pågående 
markanvändningen är grönområde 

Stadsdelsområdet enligt Sociotopkartan 166m² landfri yta/invånare 
cirka 20% värdefull friyta 

107m² landfri yta/invånare 
25% är värdefull friyta 

Planområdet enligt Sociotopkartan En del av planområdet ligger i ett område med 
höga sociala och kulturella värden som är 

värdefulla för utevistelse och friluftsliv. Området 
bör utvecklas i och med läget och skapa 

samband. Värdefulla gångstråk går rakt genom 
planområdet. Bollek, grön oas, motion, picknick, 

naturlek, ro 

Ligger i ett område med höga sociala 
och kulturella värden som är 
värdefulla för utevistelse och 

friluftsliv. Området behöver utvecklas 
och nytt gångstråk föreslås. Grön oas, 

naturlek, promenader, ro. 

Utifrån plandokumenten, vilken 
betydelse har grönområdet för 
människorna? 

Marken är värdefull för utevistelse. Stråket 
används för motion och rekreation, men 

påpekar att området är bullerstört. 

Hänvisar till Sthlms grönkarta. 
Området är en del av Fagersjöskogen 
som har höga sociala värden. Finns 

informella stigar, som ska hållas 
tillgängliga för allmänheten. 

Föreslås kompensationsåtgärder för 
ianspråktagen grönyta? 

Ja, ska studeras vidare under projektets gång. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver i ett 

yttrande att de bedömer att området inte har 
sådana kvaliteter att de behöver kompenseras 

för. 

Nja, säger att de sociala fördelarna 
med projektet kommer att 

kompensera för de grönytor som tas i 
anspråk.  

Bedöms planen att påverka människors 
hälsa? 

Ja, men en bullerutredning görs som visar att 
riktvärdena tillgodoses och därmed ok 

Nej 

Hölls programsamråd? Ja, Tekniska nämndhuset, Kungsholmen, 16-18 Nej 

Antal besökare  programsamråd Ingen info - 
Hölls plansamråd? Ja, Tekniska nämndhuset, Kungsholmen, 18-20 Ja, Hökarängskolan 18-20 

Antal besökare plansamråd Ingen info cirka 8 personer 

Antal yttranden  13 sakägare + 8 övriga + 67 namnunderskrifter 4 sakägare + 4 övriga + 2 
namnunderskrifter 

Grönområdets betydelse utifrån 
synpunkter 

Grön oas 
Motion och frisk luft 

Minskat marknadsvärde på fastigheten 

Fina naturvärden 
Öppna ytor och träd behövs i 

närområdet 
Lekområde för barn med kojor 

Allmänhetens främsta synpunkter på 
befarade konsekvenser 

Värdefulla grönytor tas i anspråk 
Anpassning till den kulturhistoriska miljön 

Boendemiljön kommer att försämra i och med 
ökad trafik 

För tät exploatering 

Negativa konsekvenser för växt- och 
djurlivet samt de rekreationsstråk 

som finns i området 

Synpunkter som inte tillgodosetts efter 
program- och/eller plansamråd 

Att värdefulla grönytor försvinner 
Lite respekt mot kulturhistoriska värden 

Att projektet inte ska genomföras på 
den föreslagna naturmarken 

Har planförslaget ändrats efter samråd? Ja, antal hus har minskat från 40 till 35 Nej 
Vad anser Stadsdelsnämnden om 
planförslaget? 

Negativa, ej lämplig exploatering i och med 
målkonflikter. Nälstastråket är en viktig del av 

Sthlms grönstruktur. Är redan många pågående 
projekt inom stadsdelen. 

Positiva, bildandet av ett 
sammanhängande stråk motiverar 

exploatering av naturmark 

Vad anser Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden om planförslaget? 

Inom området finns det friytor med sociala och 
kulturella värden. Används för naturlek. 

Kompensationsåtgärder bör ske. 

Är emot planförslaget. Naturmarken 
har höga värden som 

spridningsfunktion och för rekreation. 
Viktiga sociala värden. 

Finns det föreningar eller större 
grupper som är emot förslaget? 

Nej Naturskyddsföreningen 

Finns det tidningsartiklar? Nej Ja 
Har planen överklagats? Ja, även överklagat lst beslut till mark- och 

miljödomstolen, men vunnit laga kraft. 
Nej, planen har vunnit laga kraft 

Källa: Egen tabell 
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4.4 Likheter och skillnader utifrån planakterna 

 

4.4.1 Plangenomförande 

I samtliga planer är det en privat aktör som finansierar planprocessen. Abrahamsbergs och 

Hökarängens plangenomförande sker utan programsamråd. Det innebär att samråd sker först 

när planförslaget redovisas. I och med det ges medborgarna endast möjlighet att delta vid ett 

möte samt att förslaget inte arbetas om i samma utsträckning som när ett program upprättas 

och medborgarna är med och utvecklar planen tillsammans med planerarna. Detta märks på 

punkten, om planförslaget ändrats, att svaren skiljer sig åt även där. Nockebyhov och Råcksta, 

som hade programsamråd, har nämligen ändrats i positiv riktning beträffande ianspråktagen 

grönyta, jämfört med Abrahamsberg och Hökarängen. I båda planärendena har antalet hus 

minskat från programförslaget till planförslaget för att bättre anpassas till grönområdets 

förutsättningar.  

 

4.4.2 Planområdenas karaktär 

I samtliga planprocesser framgår det att det tänkta planområdet som utgörs av grönyta 

används av de närboende. Grönområdena har liknande användningsområden, det vill säga 

motion, ro, lek och frisk luft. Generellt i plandokumenten är det mycket fokus på naturvärden 

i form av djur, träd och landformer snarare än naturens betydelse för människorna i 

närområdet. Samtliga planer, förutom Nockebyhov, redogör däremot för hur området används 

av människor. Endast Hökarängen poängterar dock att de informella stigarna ska finnas kvar 

och vara tillgängliga för allmänheten, i alla fall en stig. I Abrahamsberg finns det synpunkter 

från närboende att pulkabacken kommer att påverkas, eftersom gång- och cykelvägen 

kommer att flyttas. Stadsbyggnadskontoret anser dock att pulkabacken kommer att påverkas 

av exploateringen.  

 

4.4.3 Planområdena enligt Stockholms sociotopkarta 

Nockebyhov har mest landfri yta/person jämfört med övriga stadsdelsområden 

(Sociotopkarta, Nockebyhov). Detta kan bero bland annat på att Nockebyhov framförallt 

består av villabebyggelse, det vill säga få människor som bor på stor yta, samt att det 

naturreservatet Judarnskogen ligger inom stadsdelen. Abrahamsberg har minst andel 

(Sociotopkarta, Abrahamsberg) landfri yta/person och kan bero på att området till stor del 

består av flerbostadshus. Det gör Hökarängen också, men där finns ett stort grönområde som 

gör att de invånarna har mer andel landfri yta än i Abrahamsberg.  

Planområdena för Råcksta och Hökarängen ligger båda inom grönområden med höga 

sociala och kulturella värden för utevistelse och friluftsliv (Sociotopkarta, Hökarängen; 

Sociotopkarta, Råcksta). I Råckstas fall är planområdet uppdelat i tre olika områden och det är 

det störta av dem som tar värdefull grönyta i anspråk. Abrahamsberg och Nockebyhov 

angränsar till värdefulla grönområden. Gemensamt för samtliga planer är att den mark som en 

eventuell exploatering kommer att ta i anspråk används av människor för motion, lek och 

välbefinnande enligt sociotopkartorna.  
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4.4.4 Kompensationsåtgärder 

Samtliga planer tar upp att kompensation av ianspråktagen grönyta kommer att utredas vidare 

under projektets gång. Undantaget är Hökarängen som anser att de kompenserar genom att de 

bidrar med att stärka tryggheten längs med vägen och därmed bidrar med sociala aspekter. 

Stadsdelsnämnden instämmer med planförslaget och menar att det sociala fördelarna kan 

kompensera för exploatering av naturmark. Detta är dock något som sakägare och intressenter 

ifrågasätter. Sakägarna ger till exempel inte uttryck för att de upplever gatan som otrygg.  

Angående grönkompensationer för den planerade bebyggelsen i Råcksta skriver miljö- 

och hälsoskyddsnämnden i ett yttrande att de bedömer att området inte är av de kvaliteterna 

att de behövs kompenseras för. De nämner dock att genom att anlägga förgårdar och häckar 

inom området ökas spridningsmöjligheterna för växter och djur, således görs ingen 

kompensation som gynnar människors välbefinnande.  

Mp-politikern menar att grönkompensationerna oftast handlar om att anlägga en lekpark 

eller förbättra redan anlagda parker. Vilket inte kompenserar den förlorade grönytan som 

växter och djur behöver, utan då är fokus snarare på att tillfredsställa människor. Dessa parker 

och grönområden som ska rustas upp är oftast något som kommunen redan ansvarar för, så 

det är inte så generösa förslag dessa grönkompensationer. I detaljplanerna redogörs inte för 

vilka områden som avses förbättras eller hur det ska ske eftersom det måste behandlas i en 

enskild detaljplan. Det redogörs inte för hur eller när dessa kompensationsåtgärder kommer 

att ske.  

 

4.4.5 Människors hälsa 

Samtliga planer har ett stycke där de redogör för hur de bland annat förhåller sig till 

kommunala och nationella riktlinjer, lagar och förordningar samt om planerna anses medföra 

väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa. Det är endast Råcksta som gör 

en bullerutredning för att säkerställa att riktvärdena för buller kommer att tillgodoses intill 

husen och därmed inte kommer att påverka människors hälsa. I detta fall syftar man till de 

människor som ska flytta in i de nya bostäderna och inte till de människor som får en 

förändrad närmiljö. I Nockebyhov görs det dels en bullerutredning samt en utredning för att 

säkerställa att partikelhalter från ökad biltrafik inte kommer att överstiga riktvärdena. Denna 

utredning gynnar både de närboende och de nyinflyttade. I Abrahamsberg görs en solstudie 

för att se hur den nya byggnaden kommer att skugga omkringliggande hus.  

 

4.4.6 Yttranden från sakägare 

Antal yttranden som har kommit in skiljer sig mellan de olika planakterna. Nockebyhov har 

haft flest yttranden i form av sakägare och övriga, därefter Råcksta och Abrahamsberg som 

har lika många, men där Abrahamsberg har betydligt fler namnunderskrifter och minst antal 

yttranden var det i Hökarängen.  

Vid sammanställning av allmänhetens synpunkter framgår det att samtliga planområden 

tar värdefulla grönytor i anspråk. Områdena används bland annat för promenad, lek och ro. I 

Nockebyhov, Abrahamsberg och Råcksta framkommer det synpunkter som visar att de 
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närboende är oroliga för att fastighetsvärdet ska minska i och med en exploatering i närheten 

av deras hus, i Abrahamsbergs fall är det kolonilottsägarna som är oroliga över detta och inte 

de närboende. I Nockebyhov och Abrahamsberg finns det lokala föreningar som är emot 

förslaget.  

 

4.4.7 Hänsynstagande 

Det är ingen utav planerna som tar hänsyn till att värdefull grönyta tas i anspråk. Det som är 

tydligt är att allmänhetens synpunkter är de som inte tillgodoses i planarbetet. Det är flera 

olika remissinstanser som gör yttranden om planförslaget och deras synpunkter är mer 

tekniska, till exempel kanske att ett reningsverk ligger i närheten som kräver speciella 

åtgärder eller hänsynstagande. Det är framförallt allmänheten och intresse organisationerna 

som värnar natur- och kulturvärdena och det är dessa värden som inte tillgodoses i dessa 

planer. I två planförslag minskas antalet hus vilket medför mer bevarad grönyta, men den 

främsta anledningen till minskat antal hus har att göra med utformning och skala, det vill säga 

för hög exploateringsgrad.  

  

4.4.8 Stadsdelsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Det är endast i planförslaget för Råcksta som stadsdelsnämnden, Vällingby - Hässelby 

stadsdelsnämnd, är negativa till planförslaget. De anser att grönstråket är en viktig del i 

Stockholms grönstruktur samt att det inom deras stadsdel pågår flera exploateringsprojekt. I 

detta fall är majoriteten emot förslaget. I de andra tre planakterna har miljöpartiet (mp) 

invändningar mot samtliga och anser att exploateringarna inte bör ske på den anvisade 

marken. Även vänsterpartiet (v) är emot två förslag, men eftersom de är minoriteter är det 

alliansen som fattar besluten.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår planförslaget i Hökarängen eftersom de anser att 

det har för stora negativa konsekvenser på naturvärdet och de sociala värdena samt att det går 

emot övergripande mål. I övriga planer poängterar miljö- och hälsoskyddsnämnden att 

ianspråktagen grönyta bör kompenseras. I Abrahamsbergs fall handlar det endast om 

kompensationsåtgärder som gynnar djurlivet.  

 

4.4.9 Tidningsartiklar 

Båda artiklarna kommer ifrån lokaltidningen ”Mitt i” och jag har funnit artiklar för 

Nockebyhov och Hökarängen. Artikeln som talar om Nockebyhov går inte att bekräfta att den 

handlar om just detta planförslag, men artikeln handlar om fyra flervåningshus och jag anser 

att den är relevant för att ge en bättre bild av området. Artikeln beskriver hur ett par har köpt 

en villa i området och när de frågade säljarna och mäklaren om det fanns planer på att bygga i 

området blev svaret nej. Detta visade sig inte stämma och paret stämmer därmed säljarna. 

Dessutom hade säljarna enligt parets stämningsansökan sedan länge protesterat högljutt mot 

bygget. Fallet avgjordes i tingsrätten och säljarna fick betala tillbaka 300 000 kronor 

(Thornton, 2013). Den andra tidningsartikeln uppmärksammar att det ska exploateras på 

naturmark i Hökarängen trots att politiker, MP och V, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 



 

33 

 

naturskyddsföreningen är kritiska till beslutet, dock finns det ingen kommentar från 

allmänheten (Folkesson, 2012). För de två andra stadsdelsområdena hittades inga artiklar. 

 

4.4.10 Överklagan 

Planen för Hökarängen har vunnit laga kraft och överklagades aldrig. Både Råcksta och 

Abrahamsbergs detaljplanerna har överklagats av sakägare till länsstyrelsen. Länsstyrelsen 

avslog de sökandes överklaganden. I Råcksta överklagade personerna även länsstyrelsens 

beslut till mark- och miljödomstolen, även där avslogs överklagan. Därmed har även 

Abrahamsbergs och Råckstas detaljplaner vunnit laga kraft. Nockebyhov har inte kommit så 

långt i processen än.  

 

 

 

5. MILJÖRÄTTVISA I STADSDELSOMRÅDENA 

 

Nedan analyseras stadsdelsområden i egna avsnitt för att lyfta miljörättviseperspektivet i de 

olika områdena samt tydliggöra hur de skiljer sig från varandra. Resultatet från fallstudien 

analyseras tillsammans med teorin från kapitel 3 och källhänvisningar görs sparsamt för att 

öka läsbarheten. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar skillnader och likheter 

mellan stadsdelsområdena med utgångspunkt i betydande faktorer.  

 

5.1 Nockebyhov 

Politiker från miljöpartiet, mp, ställer sig emot beslutet av framtagande av detaljplan för 

Nockebyhov. De anser att  

 

”De grönstråk som finns kvar i våra närförorter har stor betydelse för de boendes fysiska och psykiska 

välbefinnande. De ständigt återkommande förtätningsprojekten som planeras utan inbördes sammanhang 

riskerar att förstöra de kvalitéer som naturmarken mellan byggnaderna i våra förorter utgör”.  

 

Precis det som mp-politikerna poängterar är det som forskningen visar, att naturen har 

positiva effekter för människors fysiska och psykiska hälsa. I Nockebyhov görs det dels en 

bullerutredning samt en utredning för att säkerställa att partikelhalter från ökad biltrafik inte 

kommer att överstiga riktvärdena och därmed påverka människors hälsa. Dessa utredningar 

gynnar både de närboende och de nyinflyttade vilket innebär att medborgarna har blivit 

erkända i planprocessen. 

 

Några av synpunkterna från boende i närheten av Nockebyhov anser till exempel att det finns 

bättre ställen att exploatera på. De ger förslag på platser och en av sakägarna föreslår att 

bebyggelsen borde ske i en helt annan kommun:  
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”Det finns gott om plats att bygga liknande hus på runt om i Stockholm. Barkarby staden är bara ett 

område att nämna. Men jag kan förstå att folk vill bo här. På samma sätt som vi vill bo och trivas i det här 

området. Men har man valt att bo i hyresrätt så kan man i mina ögon inte alltid ha samma val att bo på en 

plats som någon som har skuldsatt sej och köpt läget där dom vill bo.”  

 

Här är ett tydligt exempel på hur allmänhetens synpunkter ofta går att härleda till enskilda 

intressen. Stadsbyggnadskontoret ställningstagande gentemot de närboendes synpunkter om 

att inte exploatera i området lyder:  

 

”Stockholm stad genomgår för närvarande en kraftfull förändring för att tillmötesgå det bostadsbehov 

som finns i såväl staden som regionen. Det innebär att vi i allt högre grad kommer behöva vänja oss vid 

en förändrad stadsbild, inte minst i ytterstaden. Staden menar att de störningar och de förändringar 

förslaget medför för boende är acceptabla och går att motivera i detta förhållandevis centrala läge. Det 

finns inga belägg för att marknadsvärdet kommer att minska för kringliggande villafastigheter.”  

 

Enligt 2 kap. 3 § i PBL ska planläggning främja en god ekonomisk tillväxt och en effektiv 

konkurrens och utveckling av bostadsbeståndet. Eftersom PBL är en ramlag har kommuner 

stor tolkningsfrihet vad beträffar vad som är av allmänt respektive enskilt intresse vilket gör 

det lätt för dem att hänvisa till att en utveckling av bostadsbeståndet är av ett allmänt intresse, 

speciellt eftersom det får stöd av lagstiftningen i denna fråga. Därmed är det tjänstemännen 

som har störst inflytande och makt att påverka hur en överklagan ska tolkas i och med 

ramlagskaraktären.  

 

5.2 Abrahamsberg 

Även i Abrahamsberg är de närboende angelägna att få behålla grönområdet. En närboende i 

Abrahamsberg anser att: ”Människor behöver andas och få promenera i park och natur i sitt 

närområde. Ett grundläggande behov för att må bra. Om man bygger sönder alla gröna ytor 

blir det i slutändan en kostnad för kommunen med ohälsa till följd.” Detta är något som även 

Bromma hembygdsförening framhåller i sitt yttrande, likaså mp-politiker. Grönområden 

skapar sociala miljöer som underlättar kontakten mellan stadens invånare och bör vara en 

anledning att bevara betydelsefulla grönytor. En annan närboende i Abrahamsberg anser till 

exempel att: ”Den miljögranskning som gjorts av platsen är tvivelaktig eftersom att bygga på 

denna plats innebär att man tar bort den allmänt kända samlingsplatsen för 

småbarnsföräldrar, hundägare och människor som löptränar längs skogsslingan.” Johansson 

& Khakee (2008) menar att makt måste rättfärdigas för att accepteras och tolereras, 

framförallt för att de närboende ska ha förtroende för planerarna. Dels kritiserar personen hur 

tjänstemännen har bedömt miljökvaliteterna samt poängterar att detta är en viktig 

samlingsplats för de närboende. Det tyder på att planerarna inte har bedömt denna plats som 

betydelsefull för människorna eller att en undersökning av platsens betydelse inte ens gjorts, 

vilket visar på att intresset för de närboende varit lågt och att de därmed inte känner sig 
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erkända i planprocessen. Detaljplanen för Abrahamsberg överklagas och detta är en del av 

länsstyrelsens beslut om att avslå överklagan:  

 

”Planområdet är idag obebyggt. För klaganden medför detaljplanen påverkan i form av bland annat 

förändrad närmiljö och minskad tillgång till naturmark som används för rekreation. Olägenheterna av 

sådan påverkan kan dock inte anses så betydande att planen av det skälet inte kan godtas.”  

 

Anledningen till överklagande av detaljplanen för Abrahamsberg är bland annat att 

planprocessen saknar en trovärdighet gentemot de boende som finns i området. Detta på 

grund av att de boende känner sig ignorerade, bland annat poängterar det att projektledaren 

har varit svår att komma i kontakt med. De överklagande anser därmed att planprocessen inte 

har haft en förankrad medborgardialog. Medborgarna upplever således att de varken getts 

möjlighet till deltagande eller blivit erkända i och med avsaknaden av respekt gentemot 

synpunkterna. De poängterar även att det i närområdet saknas en organisation för 

medborgarna vilket kan medföra att staden inte tar hänsyn till de enskildas synpunkter. I 

överklagan från en boende i Abrahamsberg går det att läsa:  

 

”För att lyfta medborgarnas talan i detta fall kräver vi att ärendet behandlas mer respektfullt än som det 

nu har gått till, och upprättar en medborgardialog där man kan ta tillvara på de boendes initiativ, kunskap 

och kreativitet innan man går vidare med ärendet.” Som svar på detta lyder länsstyrelsens beslut om att 

avslå överklagan: ”Då det inte finns några lagregler i ÄPBL
4
 om formerna för ett samrådsmöte medför 

detta emellertid inte grund för att upphäva antagandebeslutet.”  

 

Trots detta avslogs ändå överklagan från de närboende och planen har vunnit laga kraft.  

 

5.3 Råcksta 

En närboende i Råcksta anser att ”De rekreationsmöjligheter grönområdena ger utrymme för 

tas bort, och påverkar allas livskvalitet.” Denna åsikt visar tydligt att personen är medveten 

om vilka miljökvaliteter som finns, och som bör bevaras istället för att en exploatering sker. 

En annan närboende i Råcksta är oroad över ökade luftföroreningar: ”Vi kan inte utnyttja våra 

trädgårdar pga. buller och dålig luft, vi vågar inte längre plantera och äta våra grödor pga. 

de avgaser som kommer av den ökade biltrafiken med de risker och olägenheter som detta 

medför.” Detta är konsekvenser som kan uppstå när grönområden exploateras eftersom 

viktiga ekosystemtjänster försvinner. En mp-politiker poängterar detta och ställer sig emot 

planprogrammet med anledning av att Nälstastråket är utpekat som ett viktigt biologiskt 

spridningsstråk och därmed viktigt att bevara och skydda med tanke på de ekosystemtjänster 

som stråket levererar. Dessa viktiga ekosystemtjänster är till exempel minskning av 

                                                 
4
 Eftersom DP för Abrahamsberg antogs innan den nya PBL antogs i maj 2011 så är det, enligt andra punkten i 

övergångsbestämmelserna, ÄPBL, den äldre plan- och bygglagen, som ska tillämpas i detta ärende. (Plan- och 

bygglag, 2010)  
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luftföroreningar och därmed renare luft, minskad risk för översvämningar och 

omhändertagande av dagvattnet samt odlingsmöjligheter för de närboende. Det görs ingen 

utredning för hur ökad trafik kommer påverka luftkvaliteten vilket kan tolkas som att 

medborgarna inte ges tillräckligt med erkännande eftersom de har efterfrågat detta men inget 

svar på frågan ges. Däremot görs det en bullerutredning för att säkerställa att riktvärdena för 

buller kommer att tillgodoses intill husen och därmed inte kommer att påverka människors 

hälsa. I detta fall syftar man till de människor som ska flytta in i de nya bostäderna och inte 

till de människor som får en förändrad närmiljö. Stadsbyggnadskontoret har däremot en helt 

annan inställning till hur planförslaget påverkar grönområdet i Råcksta.  De bedömer, och 

även Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör den bedömningen, att värdet på grönstråket inte 

kommer minska med den föreslagna bebyggelsen samt att grönytan inte är av den kvaliteten 

att den måste kompenseras. De nämner dock att genom att anlägga förgårdar och häckar inom 

området ökas spridningsmöjligheterna för växter och djur. 

I länsstyrelsens yttrande, angående planprogrammet för Råcksta, framgår inget om vilken 

betydelse grönområdet har för människor. De fokuserar främst på det kulturhistoriska, 

bullernivåer samt att det är en hög exploateringsgrad. Däremot är Hässelby-Vällingby 

Stadsdelsnämnd kritiska till förslaget i och med hög exploatering i området samt 

grönområdets betydelse för Stockholms grönstruktur. Detta är anmärkningsvärt eftersom 

länsstyrelsernas uppgift, enligt PBL, är att kontrollera kommunens planer samt att de har 

möjlighet att överpröva dem om de brister i att uppfylla de överordnade mål som gäller den 

fysiska planeringen, till exempel som Stockholms grönstruktur.  

Genom att identifiera allmänna intressen i planeringsprocessen kan 

medborgardeltagandet hjälpa planerarna att arbeta fram förslag som lättare accepteras av de 

närboende. Även medborgarna själva kan komma med förlag. Några av de närboende i 

Råcksta kommer till exempel med ett förslag att ta bort ett antal hus för att möjliggöra att 

tillgängligheten till Råckstaskogen säkerställs. En annan närboende anser följande:  

 

”Vi känner oss nu totalt hänsynslöst överkörda av stadsbyggnadsnämnden som inte visar någon som helst 

respekt för oss villa/markägare i området. Investeringen i vår fastighet och tomträtt kommer att kännas 

bortkastad, eftersom området inte längre kommer att bli en lugn villaidyll, som det en gång stadsplanerats 

vara.”  

 

Människor deltar för det mesta endast i planprocesser för egen vinning och det är anledningen 

till att stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen inte tillgodoser de närboendes synpunkter. 

Detaljplanen, DP, för Råcksta överklagas och Länsstyrelsens bedömning tillgodoser inte de 

närboendes åsikter. En synpunkt från överklagande av DP Råcksta är nämligen: ”Jag med 

flera som bor här anser att nu får det vara nog med förstörelsen av vår närmiljö. Det måste 

faktiskt få finnas kvar orörda grönytor så att människor som redan bor här mår bra och att 

det rika djurliv som finns här kan bestå!” Länsstyrelsen avslår överklagan med att hävda att 

nybyggnation är av allmänt intresse, särskilt i Stockholmsregionen. Samt att ökade 

luftföroreningar och buller inte utgör skäl för att avslå DP. Därmed har det enskilda intresset 
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fått ge vika för det allmänna intresset.  Två närboende överklagade även länsstyrelsens beslut 

till mark och miljödomstolen eftersom de ansåg att de inte hade överklagat utifrån sina egna 

intressen utan ifrån det intresse som finns för människors hälsa, naturen samt kulturmiljön. 

Mark- och miljödomstolen gjorde samma bedömning som länsstyrelsen och avslog 

överklagan. De som överklagat försökte även att överklaga detta domslut, men överklagan 

kom in två dagar för sent och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft. 

 

5.4 Hökarängen 

I samrådsyttrande från länsstyrelsen nämner det inget alls om naturvärden, rekreation eller 

grönområde. Däremot anser miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) att planförslaget bör 

avstrykas med anledning av ianspråktagande av mark som ur biologisk- och 

rekreationssynpunkt är särskilt värdefull. MHN poängterar även att detta planförslag strider 

mot stadens miljöprogram, att särskilt värdefulla mark- och vattenområden ska bevaras. 

Naturskyddsföreningen anser att det nationella miljömålen god bebyggd miljö samt ett rikt- 

växt och djurliv inte främjas så som planförslaget ser ut i Hökarängen. Det är länsstyrelsens 

uppgift att pröva kommunernas planer och se så att det inte strider mot övergripande mål, men 

de har inte samma uppfattning som Naturskyddsförenigen har i denna fråga. I detta fall är det 

inte endast medborgarna som inte ges inflytande och erkännande, utan även remissinstanser 

och övriga aktörer, och planerarna väljer att inte lyssna till den kritik mot planförslaget som 

inkommer under samrådet i och med att en exploatering sker. 

Samtliga planer tar upp att kompensation av ianspråktagen grönyta kommer att utredas 

vidare under projektets gång. Undantaget är Hökarängen som anser att de kompenserar genom 

att de bidrar med att stärka tryggheten längs med vägen och därmed bidrar med sociala 

aspekter. Stadsdelsnämnden instämmer med planförslaget och menar att det sociala kan 

kompensera för exploatering av naturmark. Detta är dock något som sakägare och intressenter 

ifrågasätter. Det är framför allt Naturskyddsföreningen som uppmärksammar naturens 

betydelse för invånarnas hälsa och livskvalitet. De menar till exempel att social trygghet inte 

kan kompensera för de naturvärden som försvinner: ”Detta är klart problematiskt. Inga 

sakägare framhåller att otryggheten är ett problem och vi har inte hittat någon speciell 

undersökning som visar att Pepparvägen skulle vara särskilt otrygg.” Johansson & Khakee 

(2008) menar att det finns olika sätt att tänka kring segregation och hur man bör lösa 

samhälleliga problem, makt på djupet. Hökarängen är det stadsdelsområde som har lägst 

socioekonomisk status och här väljer man att ”bygga” bort samhälleliga problem, som att 

vägen upplevs som otrygg, istället för att rusta om grönstråket. Stockholms grönkarta föreslår 

att grönstråket bör rustas upp, men istället väljer stadsbyggnadskontoret att använda 

otrygghetsfaktorn som ett argument för att exploatera. Stockholms Naturskyddsförening anser 

även att staden låter enskilda intressen, byggherrarnas vinstintressen, gå före allmänna 

intressen att få tillgång till områden för rekreation. Bristen på medborgarnas deltagande och 

erkännande från tjänstemännens sida gör att planförslaget vinner laga kraft trots kritik mot 

planens lokalisering.  
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De som deltar i planprocessen kan ha olika tillgång till information kring tekniska frågor. 

Detta kan medföra att vissa medborgare får svårare att påverka eftersom de inte anses ha rätt 

kompetens som beslutsfattare. Till exempel anses medborgarna vara de minst inflytelserika 

eftersom de anses ha minst kunskap om kommunpolitiska frågor. I Hökarängens planprocess 

framkommer det att Naturskyddsföreningen anser att det saknas underlag och miljöutredning 

kring bland annat värdefulla arter. Stadsbyggnadskontoret hänvisar att material från bland 

annat miljöförvaltningen, i form av habitat-nätverk och områdesanalys, har använts som 

underlag i projektet. Anledningen till att dessa underlag inte redovisats i planbeskrivningen 

var för att öka läsbarheten av plandokumentet. Efter att Naturskyddsföreningen framfört 

denna kritik förbättras detta i planbeskrivningen och underlagsmaterialet för naturvärdena 

redovisas. Inte i något av de andra fallen väljer man att p.g.a. läsbarheten inte redovisa 

underlagsmaterial. Här är det planerarna som gör bedömningen att de som kan tänkas läsa 

planförslaget inte besitter den kunskap som behövs för att kunna tolka materialet. Det kan 

även handla om att eftersom planerarna försöker skynda på processen i och med att välja att 

inte redovisa underlaget eftersom de i dem framgår att planområdet ligger inom ett viktigt 

grönområde. I Hökarängens fall överskattas istället fördelarna, de sociala aspekterna, och 

nackdelarna underskattas genom att inte redovisa underlaget. 

 

5.5 Likheter och skillnader utifrån betydande faktorer 

 

5.5.1 Grönområdets betydelse 

Ett grönområdes betydelse kan variera från person till person. De kan även upplevas otrygga 

och mer eller mindre betydelsefulla beroende på säsong och tid på dygnet. I samtliga planer 

används grönområdet för rekreation och motion samt i två av fallen poängterar de närboende 

att området har en populär pulkabacke som används på vintern. För att kunna genomföra 

förändringar utan motsättningar är det viktigt att planerarna kan argumentera för sina beslut 

och ställningstaganden. När det gäller pulkabackarna menar planerarna att exploateringen inte 

kommer att påverka. De redogör inte för några argument kring varför, utan det är snarare ett 

konstaterande. 

Som teorin visar kan försummelse av befintliga parker var en orättvisa i sig i och med att 

misskötsel kan leda till att området inte nyttjas av människorna eftersom de inte har de 

kvaliteter som önskas. Vid kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönyta är ofta förslaget 

att rusta upp parker för att ge området bättre kvaliteter. En mp-politiker menar att 

grönkompensationerna oftast handlar om att anlägga en lekpark eller förbättra redan anlagda 

parker. Vilket inte kompenserar den förlorade grönytan som växter och djur behöver utan då 

är fokus snarare på att tillfredsställa människor. Mp-politikern menar vidare att dessa parker 

och grönområden som ska rustas upp oftast är något som kommunen redan ansvarar för, så 

det är inte så generösa förslag dessa grönkompensationer. I detaljplanerna redogörs inte för 

vilka områden som avses förbättras eller hur det ska ske eftersom det måste behandlas i en 

enskild detaljplan. 
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Hur mycket landfri yta/m² invånarna i respektive stadsdelsområde har skiljer sig. Nockebyhov 

har betydligt mer landfri yta än vad Abrahamsberg har och därmed borde den lilla grönyta 

som finns i området värderas högt. Någon sådan iakttagelse görs inte i plandokumenten även 

fast hänvisningar till Stockholms grönkarta görs. Hökarängen och Nockebyhov ligger i 

närheten av stora grönområden, trots detta har Hökarängen endast 107m² landfri yta/invånare 

vilket går att jämföra med Nockebyhov som har 502m² landfri yta/invånare. Detta har att göra 

med att Hökarängen har fler invånare än vad Nockebyhov har. Av denna landfria yta som 

stadsdelarna har är det endast cirka 20-25 procent som anses vara värdefulla i Abrahamsberg, 

Råcksta och Hökarängen. I Nockebyhov är den siffran 60 procent. Dessa siffror borde sättas i 

relation till hur politiker och tjänstemän väljer att exploatera för att främja en rättvis 

fördelning.  

Om grönområden är väl integrerade med stadens övriga strukturer, har hög kvalitet och är 

lättillgänglig kan de bidra till bättre stadsmiljö och ökad välfärd. Att därmed nagga 

grönområden i kanten kan ha effekt på kommande städers hållbarhet. I Hökarängen påpekar 

till exempel mp-politiker att en god närmiljö är en vinst för hela stadsdelen och en byggnation 

på denna plats kommer försvåra möjligheten att omvandla området till ett naturreservat. Detta 

grönområde har stora värden och ett naturreservat skulle kunna garantera att det kommer 

finnas tillgänglig tätortsnära natur i framtiden. Börjar man bygga bostäder längs med denna 

väg som är oexploaterad på den sidan kommer det vara enklare att motivera ännu mer 

exploatering i framtiden i närheten eftersom området redan är exploaterat. Därmed är 

grönområdet i Hökarängen extra känsligt för exploatering. Trots detta har planförslaget för 

Hökarängen vunnit laga kraft eftersom det är tjänstemännen som har makten att bestämma ett 

grönområdes betydelse.  

Genom att berika experternas kunskap med praktisk erfarenhet från lokalbefolkningen 

kan problem som kan tänkas uppstå längre fram i planprocessen, eller till och med efter att 

exploateringen skett, undvikas. En person i Råcksta skickar till exempel in bilder på hur det 

föreslagna planområdet ser ut på våren. När snön har smält bildas det stora vattensamlingar 

precis där husen planeras. Personen i fråga undrar hur planerarna ställer sig till detta och hur 

det tänker sig att de ska motverka detta om exploateringen blir av. Detta redovisas inte 

någonstans i planförslaget, mer att dagvattenhantering nämns, och personen ges inte något 

svar på sina funderingar. En annan intressant aspekt är att en närboende i Råcksta poängterar 

problematiken med att det framhålls i plandokumenten att gräsytorna i området är lågt 

utnyttjade. Personen menar att ålderfördelningen är 60 år och äldre och därmed inte nyttjar 

ytorna så aktivt, men att snart kommer det vara barnfamiljer i området och då behövs dessa 

ytor för lek. Denna synpunkt beaktas inte i plandokumenten vilket är anmärkningsvärt 

eftersom planerarnas argument för att exploatera ytan är bland annat för att den inte används 

och är bullerstörd. Johansson & Khakee (2008) menar till exempel att makt måste rättfärdigas 

för att accepteras och tolereras. Planerare måste därmed motivera sina ställningstagande och 

argumentera för sina åsikter för att kunna genomföra förändringar utan motsättningar. Detta 

kan medföra att de som lämnat synpunkter känner att de inte bli hörda och därmed inte 
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erkända. En synpunkt från närboende i Råcksta, som kommer med ett alternativ 

planutformning, är till exempel att: 

 

”Det skulle fortfarande innebära att många nya bostäder byggs, men att det inte bildas en mur som förstör 

den öppna karaktären. Dessutom skulle en lyhördhet visa att det finns skäl att engagera sig som 

medborgare, att det går att påverka konstruktivt för en bättre framtid.” 

 

Detta citat påpekar även att lyhördhet är viktigt för att medborgarna ska se att det går att 

påverka genom att engagera sig i planeringsprocessen. 

 

5.5.2 Villa- respektive flerbostadshusområde 

I Nockebyhov görs det två utredningar för att säkerställa att människors hälsa inte kommer att 

påverkas av det nya planförslaget. Nockebyhov är det stadsdelsområde med högst 

socioekonomisk status. Det går att jämföra med Hökarängen som är det område med lägst 

socioekonomisk status, och under denna planprocess gjordes inga undersökningar. Även i 

Råcksta gjordes det en bullerundersökning, men inga i Abrahamsberg. Det som skiljer 

planförslagen åt är att i de fall där det gjordes utredningar ligger planområdet i ett 

villaområde, medan Abrahamsberg och Hökarängen är flerbostadshusområden.  

Forskning visar att fastighetsvärdet påverkas positivt av tillgång till park eller ett 

attraktivt grönområde i närheten av bostaden. Förmåner i form av utsikt mot naturen eller 

tillgång till rekreationsområden påverkar försäljningspriset eftersom människor är beredda att 

betala mer för dessa kvaliteter, men dessa förmåner kan även försvinna vid till exempel en 

exploatering. I både Nockebyhov och Råcksta framkommer det synpunkter på att en eventuell 

exploatering kommer att påverka fastighetsvärdet. Dessa områden består av villor och precis 

som teorin framhöll så är de oroliga över minskat värde på fastigheten. Även i Abrahamsberg 

framkommer det synpunkter på att de vill att området ska förbli lugnt och naturnära, men det 

nämns inget om minskat fastighetsvärde eller liknande. En närboende i Abrahamsbergs 

poängterar detta:  

 

”Skulle det någonsin bli tal om förtätning i villaområden, är jag fullt övertygad om att villaägarnas röster, 

väger mycket tyngre än vi i flerbostadshus. Det är alltså en klassfråga och naturligtvis girighet. Det ligger 

mycket pengar bakom detta. Vad har vi egentligen för demokrati och medbestämmanderätt. Ska det vara 

så att det bara är de med pengar som får sin vilja fram.”  

 

Personen ger klart uttryck för sitt missnöje i hur dennes synpunkter har behandlats i 

planprocessen och menar, som forskningen visar, att vissa grupper är mer inflytelserika än 

andra beroende på social status. Men precis som Andersson (2012) menar bör ett 

grönområdes betydelses ses utifrån helheten, och hur marken ska bebyggas ska inte avgöras 

utifrån grannars önskemål. Detta är viktigt för att bostadsbyggande ska vara jämnt fördelat 

mellan villaområden och flerbostadshusområden. Även vilka personer som står bakom 

synpunkter kan påverka hur planerare tillgodoser åsikterna samt hur man kommunicerar. Till 
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exempel har Bromma hembygdsförenings framfört synpunkter på planförslaget i Nockebyhov 

och den som för deras talan har undertecknat med namn och yrkestiteln arkitekt. Endast i 

Nockebyhov har någon undertecknat med namn och yrkestitel, kanske för att de vet att det 

inger respekt när tjänstemännen läser det inkomna brevet och att personen därmed ökar sina 

chanser till att bli erkänd.  

Young (1996) anser att planer följer allmänna riktlinjer och betonar att i många fall är det 

den välutbildade medelklassen argument som anses vara den allmänna uppfattningen samt att 

känslor, passion och engagemang är viktigt inom planeringen. Närboende i Råcksta uttrycker 

sig på följande vis:  

 

”Vi anser att ni MÅSTE lyssna på oss boende. Det är vi som bor och vistas här dagligen, vi vet hur 

situationen ser ut idag.  Vi är många som kommer att kämpa EMOT att denna bebyggelse INTE kommer 

att genomföras OCH ni bör tänka efter noga INNAN ni tar denna gröna oas i anspråk, då detta skulle göra 

mer skada än nytta för området och för oss som idag bor här.”  

 

Detta citat ger uttryck för starka känslor och ett tydligt budskap om att de är emot en 

exploatering. I Hökarängen är framtoningen inte alls lika bestämd och framförallt är det 

betydligt färre som har gett utryck för missnöje och deltar i samrådet. I Hökarängens fall är 

det istället intresseorganisationer och politiker som betonar missnöjet med planförslaget. 

Samtliga planakter har haft ett plansamråd, men det är endast Nockebyhov och Råcksta 

som har haft både plansamråd och programsamråd. Samrådet ska syfta till att få fram ett så 

bra beslutsunderlag som möjligt samt att ge möjlighet till insyn och påverkan, vilket både de 

närboende i Nockebyhov och i Råcksta gör i och med att antalet bostäder minskar. Vid det 

programsamrådsmötet för Nockebyhov är det endast en person som kommer. För Råckstas 

programsamrådsmöte finns det ingen information om hur många som deltog. Även om det var 

få personer vi själva mötet så kan allmänheten under programsamrådstiden komma med 

skriftliga synpunkter till tjänstemännen, vilket flera personer gjort beträffande båda 

planförslagen. En anledning till att planerarna väljer att inte ha programsamråd skulle kunna 

vara för att öka effektiviteten på samrådsprocesserna. Det som anges som anledningen, för att 

inte genomföra programsamråd i Abrahamsberg, är att planförslaget inte avviker från 

översiktsplanens riktlinjer, där området anges som parkmark. I Hökarängen motiverar inte 

planerarna varför de väljer att inte ha programsamråd.  

Vad gäller plansamråd har samtliga planer haft det, vilket är lagstadgat och därmed ett 

måste för att planprocessen ska gått rätt till. Vad beträffar plansamrådsmötena har deltagandet 

varit varierat. På Abrahamsbergs plansamråd var det cirka 30 personer och i Hökarängen 8 

personer. Ingen information finns för Nockebyhov och Råcksta. Båda samrådsmötena för 

Råcksta hölls i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. Denna lokal ligger inte i närheten av 

planområdet vilket är anmärkningsvärt. På programsamrådsmötet för Råcksta är en person 

förvånad över att det inte är fler där och efter att ha bett att få se på sändlistan konstaterar han 

att det endast är ena sidan av gatan som blivit inbjudan. Personen frågar om det finns regler 

för vilka som bedöms vara påverkade och därmed blev inbjudna och fick då svaret att sådana 



 

42 

 

regler finns inte. De andra samrådsmötena för de andra planförslagen har förlagts i lokaler i 

närheten av planområdet. För Nockebyhov hölls dock endast programsamrådet i Bromma, 

medan plansamrådet hölls i Tekniska nämndhuset.  

Kommunerna kan använda olika metoder för att involvera allmänheten i planprocessen. 

Idag är social medier och internet i allmänhet viktiga verktyg för att ta del av medborgarnas 

synpunkter samt att väcka ett intresse för planeringsfrågor. I Hökarängen är engagemanget 

lågt och planerarna gör inget för att faktiskt väcka frågan. Eftersom deras mål är att få igenom 

detaljplanen är det heller inget de förväntas göra. I Abrahamsberg är medborgarna mer aktiva 

än Hökarängen i planprocessen, men får ändå inte gehör för sina synpunkter. 

För att öka medborgarnas deltagande har den krets av medborgare som kan delta vid 

samråd och har rätt att överklaga utökats till att omfatta samtliga berörda boende inom ett 

planområde. Detta är dock lite diffust vad som anses vara planområdet med tanke på att en 

person ifrågasatte varför endast ena sidan av en gata blivit inbjuden till samråd. Beslutet får 

endast överklagas av den som är berörd av förslaget och som senast under utställningstiden 

skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Detta gällde två 

bostadsrättsföreningar som ville överklaga planen för Abrahamsberg. Ingen av dem hade 

framfört sina synpunkter under planförfarandet och därmed avvisades deras överklagan av 

länsstyrelsen. Att överklaga en plan behöver inte vara på grund av planförslagets kvalitet eller 

planprocessens karaktär, utan det kan istället bero på de berördas förväntningar på inflytande. 

I Abrahamsberg överklagades detaljplanen bland annat av den anledningen, att de ansåg att de 

blivit ignorerade och att det hade varit svårt att kommunicera med projektledaren. Detta var 

inget som de fick gehör av från länsstyrelsen, som avslog överklagan. I Råcksta överklagades 

planen för att man ville bevara grönområdet och anmärkte inte på hur planprocessen hade gått 

till. Detaljplanen för Råcksta överklagads även till mark- och miljödomstolen, men även där 

fick avslogs överklagan. De överklagande tänkte även överklaga domslutet, men överklagan 

inkom för sent. Datumet för när överklagan skulle ha inkommit framgick tydligt i det brev 

som de överklagande hade fått, så detta var endast oturligt. För dem som vill engagera sig i en 

process, och dessutom när det blir tal om att överklaga en detaljplan, måste de gett uttryckt för 

sina åsikter i ett tidigare skede. Är man inte insatt i sådana förhållningsregler kan det upplevas 

som att planprocessen är komplicerad. Dessutom går det inte att gå tillbaka i tiden och göra 

om processen, utan har detaljplanen blivit antagen kan endast de som tidigare yttrat sig 

överklaga planen.  

Granskningen av planakterna visar att, villaområdena Nockebyhov och Råcksta, är de 

stadsdelsområden som har fått gehör för sina synpunkter och därmed blivit erkända. 

Anledningar till detta skulle kunna vara att de har haft programsamråd samt en större 

opinionsbildande kraft i villaområden. Detta trots att Råcksta inte hade några lokala 

föreningar som var involverade i processen, men Råcksta och Nockebyhov har haft flest 

sakägare som har yttrat sig under processens gång. 
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5.5.3 Lokalt engagemang 

Genom att vara delaktig i nätverk ökar möjligheterna att kunna påverka planförslaget. När 

man mobiliserar resurser tillsammans ges mer tyngd för synpunkterna och blir därmed 

uppmärksammade i planprocessen. Detta handlar om att bli erkänd av tjänstemännen och 

framstå som en viktig intressent. Föreningar och organisationer skapar även förutsättningar 

för att individer ska kunna känna den gemenskap och tillhörighet som krävs för att människor 

ska vilja delta. I Abrahamsberg hjälper till exempel Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm de 

närboende att uttrycka sina åsikter kollektivt:  

 

”Vi ser det som en kraftig försämring av områdets välplanerade karaktär och ett allvarligt slag mot de 

boendes känsla för Abrahamsbergs kvalitet av natur och öppenhet genom att tränga in ett hus till på denna 

relativt begränsade grönyta, och vi har vid samtal med omkringboende fått höra många kritiska och 

bekymrade medborgarröster mot detta projekt.”  

 

De intilliggande, och därmed sakägare, flerbostadshusen är bostadsrätter och hyresrätter. Så i 

detta fall talar Hyresgästföreningen för de hyresgäster som bor inom området som utan 

föreningens hjälp inte skulle kunna bli uppmärksammade på samma sätt på egen hand. Även i 

överklagandebrevet från en sakägare i Abrahamsberg framkom det att de ansåg att det var en 

nackdel för dem att de inte hade någon föreningen inom området eftersom det för tillfället 

skedde många förändringar i ägandeformerna. I Abrahamsberg finns även 

Naturskyddsföreningen och en lokal förening representerade i planprocessen. I Nockebyhov 

finns två lokala föreningar, naturskyddsföreningen samt STF representerade. Detta går att 

jämföra med Råcksta där ingen förening finns representerad samt i Hökarängen där endast 

Naturskyddsföreningen finns representerad. Både Nockebyhov och Abrahamsberg är 

stadsdelsområden med hög socioekonomisk status och i dessa områden finns det lokala 

föreningar som engagerar sig i processen till skillnad från Råcksta och Hökarängen där inga 

lokala föreningar är representerade. I teorin framgår det att områden med hög socioekonomisk 

status i större utsträckning använder sig av lokala föreningar för att påverkar planprocessen 

jämfört med områden med låg socioekonomisk status. Dessutom har både Nockebyhov och 

Abrahamsberg ett högre valdeltagande än Råcksta och Hökarängen vilket kan tyda på att de är 

mer villiga att engagera sig i samhällsfrågor som man får anse att både val- och 

planeringsfrågor är.  

 

5.5.4 Intressekonflikter 

Planprocessen hör, enligt Henecke (2006), hemma inom den politiska sfären, där 

planprocessen styrs av politiska intressen och stadsbyggnadsprocessen styrs av ekonomiska 

intressen. Om en medborgare saknar möjlighet eller förmåga att utnyttja sina rättigheter kan 

det medföra att allmänintresset riskerar att hotas av starka särintressen, till exempel 

ekonomiska. En närboende i Abrahamsberg påpekar att: ”Allt byggande är absolut inte av 

ondo, men ibland tänker man fel. Speciellt när ekonomiska intressen får styra.” Detta har 

varit den senaste trenden inom fysisk planering, att den alltmer präglas av effektivitet och 
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produktvitet. Effektiviteten ger sig uttryck i att samrådsprocesserna kortas ned och 

produktiviteten tar sig uttryck i att exploatering sker där investerarna finner det lämpligt i och 

med deras makt att påverka lokalisering tackvare deras ekonomiska resurser. I samtliga 

planakter är det en privat investerare vilket medför att de ekonomiska intressena påverkar 

processerna. Det som skiljer dem åt är att i Nockebyhov där upplåtelseformen kooperativa 

hyresrätter medan de i de andra planerna är bostadsrätter eller småhus.  

En närboende i Abrahamsberg påpekar att hyresgästföreningen i huset intill har velat fälla 

några av de stora tallarna för att de skymde ljuset, men det fick man inte då. Därmed undrar 

personen varför det går bra att fälla dem nu. Inget svar ges på denna synpunkt, men troligtvis 

handlar det om att de ekonomiska intresset väger tyngre än hyresgästernas enskilda intresse 

att få in mer ljus i lägenheten. Planering som styrs av ekonomiska intressen innebär i första 

hand att åstadkomma ekonomiskt fördelaktig stadsbyggnad med risk för att demokratiska 

planprocessen kommer i skymundan. En annan närboende i Råcksta efterfrågar lyhördhet för 

de boendes synpunkter och menar att företag med ekonomisk tyngd och juridisk expertis kan 

få gehör eller kompensation för de berättigade invändningar man anfört, och anser att detta 

borde gälla även för sakägande privatpersoner som kommer med invändningar.  

En kritisk röst från boende i Abrahamsberg menar att: ”Enligt stadens riktlinjer skall man 

inte bygga in i allmän parkmark eftersom konsekvenserna av detta medför en upplevd 

privatisering av stadens grönområden.” Även detta är en följd av hur tillgången till 

tätortsnära natur påverkas negativt av ekonomiska intressen. För intill bostadshusen kommer 

kvartersmark att etableras och bli privat, det vill säga inte i kommunens ägo, utan det är 

exploatören som kommer att förvalta och gestalta grönytan. Denna yta kommer av 

allmänheten troligtvis att upplevas som privat oavsett hur den utformas med tanke på att den 

ligger i anslutning till bostadshusen. I Råcksta försöker planerarna med hjälp av illustrationer 

och text förklara hur området kommer att upplevas som allmänt i och med de åtgärder som 

görs, till exempel som att gång- och cykelvägar sparas. Detta anser de närboende inte är 

tillräckligt med tanke på att det är de öppna grönytorna som de vill bevara och inte 

transportvägarna. I Hökarängen kommer en informell stig att bevara för att allmänheten ska 

kunna ta sig in i grönområdet. I Nockebyhov talas inget om att göra det tillgängligt för 

allmänheten, och allmänheten poängterar inte det heller, endast det med pulkabacken, men 

den ligger inte inom planområdet.  

Det finns även andra intressen än ekonomiska och egenintressen, till exempel att en 

exploatering bör ske och framförallt en tät exploatering. YIMBY (Yes in my backyard) är ett 

partipolitisk obundet nätverk av medborgare som genom konstruktiv feedback vill se en 

positiv stadsutveckling med en levande blandstad istället för en gles bilstad. YIMBYS förslag 

i Råcksta är att bygga högre och kompaktare så att grönyta kan sparas samt att fler bostäder 

byggs. YIMBY har endast synpunkter på planförslaget i Råcksta. Det beror troligtvis på att i 

de andra planförslagen syftar exploatering till att bygga flerbostadshus, vilket YIMBY anser 

är tätare bebyggelse än kedjehus. YIMBYs förslag hade förmodligen inte varit mer omtyckt 

av de närboende än vad planförslaget är eftersom de anser att exploateringen är hög. Däremot 

kanske de hade uppskattat om mindre grönyta togs i anspråk.  
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6. SAMMANFATTANDE ANALYS & DISKUSSION  

 

Efter att ha gått djupare in på hur planprocessen kan påverka hur miljöorättvisor ger sig 

uttryck i samhället, i form av exploatering i tätortsnära natur, har jag funnit både likheter och 

skillnader mellan planprocesserna i de olika stadsdelsområdena. Det som har varit mest 

intressant är det faktum att beroende på stadsdelsområdets socioekonomiska status skiljer sig 

planprocesserna i hur medborgarna deltar och blir erkända. Slutsatserna kommer att redovisas 

utifrån den teoretiska begreppsram som har format arbetet. Nedan redovisas således vilka 

faktorer som jag anser har påverkat fördelning, deltagande och erkännande ur ett 

miljörättviseperspektiv. 

 

6.1 Fördelning 

Planerare bör vara medvetna om att tillgodoser man ett behov för vissa människor får inte det 

hindra andra människors rätt att få sina behov tillgodosedda. Det är här miljörättvisa blir 

tydligt. Att även om man anser att bostäder är av allmänintresse är det fortfarande några 

människor som inte får sina behov tillgodosedda. Detta är problematiskt i planeringsprocessen 

och det enda riktiga för att komma till rätta med problemet är att ha dialoger med 

medborgarna. Kanske allra helst innan ett planförslag ens är upprättat. För det kan göra att 

medborgarna blir mindre fientliga mot förslaget redan i startskedet eftersom de anser att just 

deras mark inte bör bebyggas. För att nå rättvisa inom planeringen bör man undvika smala 

och lokala frågor och istället lyfta blicken och se helheten. Det kan handla om att se hur 

grönområden hänger ihop eller vart exploateringen sker. I samtliga fyra stadsdelsområden, 

framför allt i stadsdelen Råcksta, pågår det flera olika exploateringsprojekt. Detta är viktigt att 

ha i beaktning för att förstå medborgarnas synpunkter. I Vällingby-Hässelby stadsdelsnämnd 

påpekar de i sitt yttrande angående Råcksta att det redan pågår bostadsprojekt i området och 

att de därmed är negativa till planförslaget. Nämnden är oroliga över att infrastrukturen i 

området inte klara mer trafik samt att det även måste planeras för förskolor och skolor.  

En annan viktig aspekt som jag anser att politiker och tjänstemän bör beakta är hur stor 

andelen landfri yta/invånare samt hur värdefull denna yta anses vara borde vara med i 

bedömningen för hur grönområdets betydelse. I Abrahamsberg borde denna grönyta ges mer 

eftertanke innan en exploatering föreslås eftersom det inte finns så mycket värdefull landfri 

yta i det stadsdelsområdet. Därmed är de områden som finns viktigare att bevara i 

Abrahamsberg än i till exempel Nockebyhov där de boende har betydligt mer värdefull landfri 

yta. Jag tycker att det är synd att planerarna inte använder sig av de planeringsunderlag som 

finns, som till exempel Stockholms grönkarta, av den anledningen att den inte visar det som 

planerarna vill att kartan ska visa. I Stockholms grönkarta ges en tydlig bild av vart det ur 

miljörättvisesynpunkt är lämpligt att exploatera i och med information kring grönområdets 

betydelse och användningsområde. Skulle detta planeringsunderlag ges mer tyngd inom 

planeringen kommer tjänstemännens makt att minska i och med att större hänsyns skulle 

behövas tas gentemot de riktlinjer som anges i underlaget. Risken som finns med att 

planeringsunderlag ges mer tyngd är att stadsdelsområden med många värdefulla 
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grönområden skulle undkomma exploatering i deras närmiljö och områden med få skyddade 

naturområden skulle bli mer exploaterade. På så vis skulle till exempel Stockholms grönkarta 

vara ett planeringsunderlag som inte främjade miljörättvisa och det är därmed bättre att 

tjänstemännen fattar beslut utifrån fall till fall och gör rättvisa avvägningar.  

Något som gör att miljöorättvisor uppstår är att de sociala värdena inte prioriteras lika 

högt beroende på stadsdelsområdets socioekonomiska status. I samtliga planer har de sociala 

värden varit de som inte blivit tillgodosedda. Medborgarna försöker använda sig av argument 

som snarare syftar till att bevara viktiga naturvärden för att få mer tyngd i sina argument. Det 

kan exempelvis vara att det finns gamla stora träd på området som måste skyddas. I dessa 

planfall har inte detta hjälpt utan exploatering har skett ändå, dock ej klart hur utfallet blir i 

Nockebyhov. Stadsbyggnadskontoret har således bedömt att grönområdet inte är tillräckligt 

värdefullt för att bevara. Det jag undrar är hur utfallet i Hökarängen hade blivit om 

medborgarna där har protesterat mer emot planförslaget. Hökarängen är det planförslag som, 

enligt politiker och föreningar samt sociotopkartan, tar det mest betydelsefulla grönområde i 

anspråk, i alla fall av dessa fyra planförslag och trots det är det den kortaste planprocessen 

som sker utan överklaganden. Mp-politikerna ställer sig emot planförslaget eftersom de anser 

att det kan bli svårare att upprätta ett naturreservat om området exploateras och inte förblir en 

helhet. Politikernas åsikter kan således, precis som medborgarnas synpunkter, nonchaleras. 

Mp-politiker, och till viss del socialdemokrater och vänsterpartister, har i samtliga planakter 

haft synpunkter på planförslaget och reserverat sig mot beslut om fortsatt planarbete. Även 

fast de finns de politiker som menar precis som medborgarna att grönytorna ska få finnas kvar 

och vara befriade från exploatering så är det de partier med majoritet som kommer att ha 

makten att ta beslut. I inledningen, 1.1, framgår det att mp-politiker och vänsterpartister är de 

partier som främst uppmärksammar miljörättvisa inom politiken. Det är även detta som 

speglas i resultatet av planstudierna. På så vis är miljörättvisa i allra högsta grad är en politisk 

fråga och för att främja miljörättvisa krävs det att intressen för miljö och rättvisa går före 

ekonomiska intressen.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MHN, gör yttranden om planförslaget utan att ha haft 

en dialog med allmänheten. Det är endast tjänstemännen som ser vilka synpunkter som 

kommer in från medborgarna. Därmed gör MHN endast bedömningen utifrån deras egna 

synsätt och har ingen dialog med medborgarna. Dock är det planerarna som använder sig av 

deras kommentarer och utlåtanden vid flera tillfällen när det tar ställning i frågor. Undantag 

för Hökarängen där MHN avslår detaljplanen men det yttrandet väljer man att inte ta till sig 

mer än att nämna det. Därmed utnyttjar planerarna makten att kunna välja vilken information 

som ska framhävas i plandokumenten och vilka utlåtanden som ska tillgodoses. Likaväl som 

att MHN, och även trafikkontoret, ges möjlighet att yttra sig angående planförslaget, borde de 

som ansvarar mer för de sociala frågorna få yttra sig, kanske någon från socialnämnden. Eller 

så är det enklast om MHN börjar att se risker för människor i ett annat perspektiv än allvarliga 

översvämningar och utsläpp. De kanske även borde se till de mer vardagliga riskerna som ett 

planförslag kan innebära, till exempel minskat rekreationsområde.    
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Det finns lagstiftning som skyddar natur, men det är framförallt områden med höga 

naturvärden.  Lagarna handlar i synnerhet om att naturvärden inte påtagligt får skadas och det 

är ingen självklarhet att naturvärden försvinner bara för att yta försvinner, speciellt inte i 

tätortsnära områden där naturvärden kanske inte är lika höga jämfört med människornas 

upplevda värde av naturen.  Så är till exempel fallet med De Geer-moränen i Nockebyhov. 

Den försvinner inte utan kommer att finnas kvar, men inte människornas fria yta. De flesta 

grönområden som ligger i närheten av bostaden är inte så stora till ytan och används därmed 

framförallt av de närboende. Om området har någon speciell landform eller lämpar sig för en 

viss aktivitet, till exempel pulkaåkning, kan besökarna komma från längre avstånd. Dock 

troligast att de som använder området för vardagsaktiviteter är de närboende. När det gäller 

pulkabackarna menar planerarna att exploateringen inte kommer att påverka. De redogör inte 

för några argument kring varför, utan det är snarare ett konstaterande. I detta fall är det ingen 

skillnad mellan hur stadsdelområdena får sina synpunkter respekterade och erkända, utan det 

handlar snarare om planerarnas attityd gentemot synpunkten. Kanske anses den vara 

betydelselös i förhållande till de frågeställningar som de står inför i övrigt. 

I de studerade planakterna används samtliga grönområden av de närboende. Det blir 

således dem som är språkrör för grönområdet eftersom det är få andra intressenter eller 

aktörer som ser till grönområdets sociala betydelse. I dessa fyra planprocesser är 

Naturskyddsföreningen och mp-politikerna de aktörer som främst är emot planförslagen 

eftersom exploateringen tar grönyta i anspråk.  

I Hökarängen hävdar stadsbyggnadskontoret att uppförandet av bostäder kommer öka den 

sociala tryggheten. Här använder de sig planerarna av ett argument som försöker trycka på att 

det är bra för samhället att skapa trygghet i detta område. Intressenter påpekar att de inte har 

uppfattat det som att området upplevs som otryggt av medborgarna, men detta är ingen kritik 

som stadsbyggnadskontoret bemöter. Kan det vara så att politiker och tjänstemän försöker 

bygga bort ”problemen”? Vad är det som säger att inte en upprustning av entrén till 

grönområdet skulle fungera lika bra för att i så fall öka tryggheten? Och om det skulle vara så 

att ”bygga bort problemen” är en strategi så kommer dessvärre de områden med låg 

socioekonomisk status vara de områden där de exploateras mer i grönområden efter som de 

områdena är mer förknippade med otrygghet jämfört med välmående villaområden.  

I teoridelen framgår det att fastighetsvärdet påverkas positivt av grönområden i närheten 

av bostaden. Studien tycks bekräfta att oron för att fastighetsvärdet ska minska vid en 

eventuell exploatering påverkar protesterna mot planförslaget. De boende ser bostaden som en 

investering och vill inte riskera att värdet sjunker. Däremot anser stadsbyggnadskontoret att 

det inte finns belägg för att fastighetsvärdet minskar. Det finns säkerligen studier som visar 

antingen eller, men att hävda att det inte skulle ha någon påverkan är inte helt rätt eftersom de 

inte kan vet med säkerhet. Det hade varit bättre om planerarna hade argumenterat för att 

värdet inte kommer att minska i och med att nya attraktiva bostäder byggs och området 

kommer att locka människor till området. I en artikel från lokaltidningen i Nockebyhov 

framkommer det dock tydligt att exploatering i närheten av villaområdet i Nockebyhov 

minskar eftersom de nya köparna får tillbaka pengar av säljaren. Denna bild som media visar 
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upp är tråkig eftersom det kommer kanske medföra att villaägarna blir mer angelägna om att 

förhindra exploateringar. Denna anledning till att allmänheten vill förhindra en exploatering 

anser jag inte främjar miljörättvisa i och med att den kan medföra att framförallt grönområden 

i hyresrättsområden kommer att bebyggas eftersom protesterna kan antas vara färre där p.g.a. 

att de inte påverkas av ett minskat fastighetsvärde.  

 

6.2 Deltagande 

Teorin har visat att minoriteter som är diskriminerade på grund av utbildning, inkomst och 

sysselsättning inte enbart bär stora andelar av miljöriskerna, utan de har också mindre makt att 

påverkar deras omgivning i och med att de inte ges möjlighet att delta. Detta framgår även vid 

granskningen av planakterna. Hökarängen är den planprocessen där allmänheten har getts 

minst möjlighet att påverka planförslaget i och med att inget plansamråd höll samt att inga 

synpunkter har blivit tillgodosedda eller utredningar gjordes. Dessutom är Hökarängen även 

det stadsdelsområde där minst antal synpunkter inkommit vilket kan tyda på att den 

socioekonomiska statusen i ett stadsdelsområde påverkar fördelningen av miljörättvisa i och 

med att medborgarna i detta stadsdelsområde inte deltar och blir erkända på samma sätt som i 

de andra stadsdelsområdena. Hökarängen är de område med minst ekonomiska resurser och 

invånare med hög utbildning vilket kan påverka vilka möjligheter som ges till att delta. 

Hökarängen är även det området med lägst valdeltagande vilket kan indikera att medborgarna 

inte har lika starkt engagemang i samhällsfrågor som övriga stadsdelsområden. Därmed blir 

det extra viktigt att planerarna är medvetna om detta tidigt i planprocessen för att kunna 

motivera och engagera medborgarna i planprocessen. En anledning till att planerarna inte 

uppmuntrar deltagande kan vara för att den nyliberala planeringen främst är inriktad på 

ekonomiska intressen och eftersom, de flest, medborgarna inte besitter den makt eller det 

kapital som krävs för att påverka planeringen är det ingen idé att bjuda in allmänheten 

eftersom det endast är tidskrävande. 

I och med att medborgarna har olika möjlighet att påverka planförslaget, beroende på 

olika resurstillgång, blir fördelningen ojämn. Råcksta efterfrågar till exempel mer lyhördhet 

för deras synpunkter och det är även det som är anledningen till att detaljplanen överklagas 

eftersom de anser att planprocessen inte föregåtts med en ej förankrad medborgardialog. Det 

man kan lära sig av detta är att innan planprocessen börjar bör man identifierat grupper som 

kan tänkas vara resurssvaga och sedan försöka ge dem resurser. Till exempel använda sig av 

fler eller nya former av samråd för att engagera medborgarna i planeringsfrågor. Det kan även 

handla om resurser i form av information kring hur man startar föreningar eller vad 

grönområden faktiskt har för betydelse för människor. I teorin framgår det att områden med 

hög socioekonomisk status i större utsträckning använder sig av lokala föreningar för att 

påverkar planprocessen jämfört med områden med låg socioekonomisk status. Detta är precis 

vad som har framkommit av den empiriska studien av planakterna. Det handlar inte om det är 

ett villa- eller flerbostadshusområde utan det är den socioekonomiska sammansättningen som 

är avgörande för om lokala föreningar är representerade i planprocessen. Föreningsliv, 

engagemang samt bostadsformen har således varit viktiga faktorer för om medborgarna har 
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deltagit och blivit erkända i planprocessen. Om än bevisen inte är så stark så finns det 

tendenser som indikerar att den socioekonomiska statusen har betydelse.   

Jag upplever det som att planerarna i dessa planprocesser vill verka för att använda en 

kommunikativ planering. Den vill ha en bred dialog mellan planerare, beslutsfattare, 

exploatörer, föreningar och allmänheten, men det är inte en dialog utan snarare en monolog. 

Flera yttranden kommer in under planprocessernas gång och de från remissinstanser och 

viktiga företag i området ger sina synpunkter och får dem, i flesta fall, tillgodosedda. Det kan 

till exempel handla om, som i Nockebyhovs fall, att det ligger ett reningsverk i närheten som 

kräver att planen ändras för att tillgodose deras utvecklingsbehov. Allmänheten får sällan sina 

synpunkter tillgodosedda, i alla fall inte i dessa fyra planer. Därmed har planerna mer 

karaktären av rationell planering som bygger på vetenskap och lagar. För anledningen till att 

företagens behov prioriteras är för att det finns tydligare riktlinjer för hur planerarna ska 

förhålla sig till sådana frågor, framförallt tekniska frågor. När det gäller allmänheten är det 

svårare eftersom deras argument oftast går att härleda till ett egenintresse vilket inte kan stå 

upp mot ett allmänintresse, det är i alla fall det som framkommit under 

överklagandeprocesserna.  

Samrådsmötena borde vara förlagda i närheten av planområdet. Detta för att ge de bästa 

förutsättningarna för att så många medborgare som möjligt ska kunna närvara. Det är inte alla 

som har tid att ta sig någonstans för att gå på ett samrådsmöte, men ligger det i närheten ökar 

möjligheten. I Abrahamsberg och Hökarängen hölls samrådet i närheten, även i Nockebyhov 

vid första mötet. Däremot hölls inget samrådsmöte i närheten av Råcksta, där var båda mötena 

förlagda i Tekniska nämndhuset. Detta skulle jag vilja påstå är ett sätt att ge medborgarna en 

dålig möjlighet till att delta. Varför ges inte Råcksta samma möjlighet? Om det är beroende på 

socioekonomisk faktorer är svårt att säga eftersom ett av Nockebyhovs möten även hölls i 

Tekniska nämndhuset, men det som går att säga är att Råcksta inte givits lika bra 

förutsättningar att delta i planprocessen som de andra.  

När det gäller samråden måste man även ställa sig frågan varför de som är för förslaget 

inte engagerar sig mer i processen, eller ska man tolka de närboenden som inte yttrar sig för 

att de är för förslaget? I så fall är det inte förvånande att allmänintresset oftast går segrande ur 

en planprocess.  

 

6.3 Erkännande 

I Råcksta efterfrågar allmänheten lyhördhet och respekt gentemot deras synpunkter även i 

Abrahamsberg anser medborgarna att deras synpunkter ignorerats. Detta går att jämföra med 

Nockebyhov där flera synpunkter beträffande planförslaget kommer in till 

stadsbyggnadskontoret, men de efterfrågar inte lyhördhet eller respekt på samma sätt som de i 

Råcksta och Abrahamsberg gör. Kanske är det så att Nockebyhov upplever samrådsprocessen 

mer som en dialog där de faktiskt får gehör för sina synpunkter, till exempel görs det flertalet 

utredningar som allmänheten efterfrågat. Vilket kan göra att medborgarna i Nockebyhov får 

de svar de önskar och därmed känner sig respekterade. Det kan även vara svårt för 

medborgarna att se utifrån planförslaget på vilket sätt deras synpunkter blivit beaktade. Det 
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kan till exempel stå ett konstaterande ”att påverkan på rekreationsvärdena bedöms som 

rimlig” och hur ska detta tolkas? Allt för ofta gömmer sig planbeskrivningarna bakom diffusa 

ord som gör att medborgarna kan ha svårt att se på vilket sätt deras synpunkter har 

respekterats och bedömts. Detta anser jag är en form av maktutövning där de försvårar för 

allmänheten att komma med motargument eftersom det inte finns något att argumentera mot.  

Det finns en tydlig medvetenhet hos Nockebyhov att de har rätt att utrycka sina åsikter. 

Fler föreningar är involverade i processen vilket tyder på en stark opinionsbildande kraft. 

Detta kan dels ha och göra med att det finns en tradition i området att engagera sig, till 

exempel är valdeltagandet högst i Nockebyhov. Eller så kan det handla om att i Nockebyhov 

blir medborgarna erkända och respekterade i planprocessen vilket medför att fler engagerar 

sig eftersom de kan se att det faktiskt går att påverka.  Detta skulle kunna vara en anledning 

till att det är fler som engagerar sig i Nockebyhov än i Hökarängen. Nockebyhov som har en 

hög socioekonomisk status har kanske fått mer gehör för sina synpunkter än de i Hökarängen, 

med låg socioekonomisk status, och därmed kanske engagemanget i Hökarängen är lågt 

eftersom de inte sett några resultat.  

Kostnaderna för att vissa bostäder inte uppförs kan vara svåra att fastställa. Dessutom 

måste man ställa sig frågan vilka grupper som kommer att få stå för dessa kostnader. Det jag 

tänker är att om ett planförslag inte uppförs på ett område, kommer behovet av bostäder 

fortfarande att bestå och därmed uppföras på ett annat område. Detta område får då stå för 

kostnaderna i form av minskad grönytan i närheten av bostaden. I och med att 

planeringstrenden gått mot att bli mer effektiv och resultatinriktad kommer det troligtvis 

exploateras i ett område där politiker och tjänstemän vet att bostadsprojekt möts av lite 

protester och plangenomförandet snabbas på. Detta tror jag är en anledning till varför 

miljö(o)rättvisor uppkommer. Utifrån det empiriska resultatet går det att se att ju högre 

socioekonomisk status, desto mer inflytande i planprocessen. Även hur planprocessen har sett 

ut har haft effekt på erkännande. Men då är det inte den socioekonomiska statusen som är den 

gemensamma nämnaren utan istället det faktum att planområdet ligger i ett villaområde. 

Därmed är områden med låg socioekonomisk status och som dessutom är 

flerbostadshusområde mer utsatta för miljö(o)rättvisor eftersom dessa områden löper större 

risk för att grönyta exploateras. 

En anledning till att vissa områden inte exploateras är för att invånarna uppskattar 

grönska. Och för att invånarna ska bo kvar och fortfarande tycka att området är attraktivt 

väljer kommunen att inte exploatera. En anledning till att vissa områden exploateras är för att 

exploatering i närheten av grönområden görs för bygga exklusiva lägenheter i attraktiva lägen 

för att locka till sig invånare med hög inkomst, eller i alla fall fler invånare så att det blir mer 

skatteintäkter till kommunerna. Det kan även vara andra orsaker till att grönområden inte 

exploateras, till exempel att säkerställa att invånarna i området får de grannar de önskar, 

visserligen är det endast en person, i Nockebyhov, som ger uttryck för att hyresgäster inte är 

önskade i närområdet. Denna orättvisa syn på människor, att hyresgäster inte ska kunna ha 

lika mycket att påverka om sin omgivning, är en anledning till att miljö(o)rättvisor uppstår. 

Det går inte att ignorera vissa människor beroende på boendeform eller socioekonomisk 
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status. Alla måste få delta i planprocessen på lika villkor och dessutom bli erkända, inte bara 

av politiker och tjänstemän, utan även av medborgarna.  

 

 

 

7. TILL SIST 

 

I inledningen nämnde jag att miljöpartiet lagt fram en motion till riksdagen där de förslår att 

det görs en statlig utredning i Sverige för att se hur olika samhällsgrupper exponeras olika för 

miljörisker och om vissa grupper drabbas mer än andra. När denna utredning kommer hoppas 

jag att politiker och tjänstemän kommer att ges bättre förutsättningar och riktlinjer för hur de 

ska förhålla sig till miljörättvisa. Jag tror även att EU kommer att ha inverkan på hur 

miljörättvisa kommer att uppmärksammas i planeringsprocessen.  

Stadens utformning påverkas av många människors beslut och det gäller att 

uppmärksamma miljörättvisa så att vi i framtiden kommer att ha kvar naturen i hela staden. 

Det krävs mer forskning för att hitta faktorer som påverkar miljörättvisa i samhället. Jag har 

här försökt att se vilka faktorer som påverkar i planprocessen och mer specifikt i 

samrådsprocessen. Det finns flera bakomliggande orsaker till att miljörättvisa uppstår och 

dessa är bara några som jag har redogjort för, exempelvis spelar politik och ekonomi in och 

det har jag endast berört som allra hastigast. En närboendes livskvalitet kan inte rättfärdigas 

för större fördelar än andra, eller kan den det? Det är inför dessa frågor som planeringen står 

och kanske alltid har stått inför i framtiden. Därmed krävs det mer forskning kring hur 

stadsdelområden skiljer sig beroende på socioekonomisk status. Jag har jämfört områden 

inom en och samma kommun, men det skulle vara intressant att se hur kommuner skiljer sig 

åt beroende på politiskt styre. Jag tror även att mer fokus på deltagande skulle vara viktigt för 

att förstå kopplingen mellan engagemang och erkännande, likväl som att mer kvantitativa 

undersökningar behövs för att visa med hjälp av kartor hur fördelningen av exploatering sker i 

städer. Jag hoppas att intresset för miljörättvisa ökar och att fler studier kan göras och mer 

data samlas in för att kunna föra forskningen inom miljörättvisa i Sverige framåt. Detta 

eftersom samtliga medborgare förtjänar en närmiljö som främjar hälsa och god livskvalitet.  
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BILAGA 1 
 

Dessa bilder är urklippta från Sociotopkartan för respektive område. För teckenförklaring och 

helheten av angränsande områden rekommenderas att gå till källan. Bilderna syftar endast att 

ge en förståelse för hur kartorna ser ut. De röda markeringarna har jag själv lagt till för att visa 

planområdets läge utifrån startpromemorian
5
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Sociotopkarta Nockebyhov, sociotopkarta Abrahamsberg, sociotopkarta Råcksta, sociotopkarta 

Hökarängen.  
 

                                                 
5
 ett första PM kring planens syfte och grundläggande förutsättningar som även används som underlag för att 

fatta beslut om att planarbete ska påbörjas. 
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