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ABSTRACT 
Mattsson, F. 2016. Medborgerligt deltagande och inflytande i planeringsprocessen. En studie av en detaljplan i 
Ekerö kommun. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
 
Denna empiriska studie syftar att analysera hur medborgarna upplever sitt deltagande och inflytande i jämförelse 
med hur arbetet för medborgerligt deltagande och inflytande ser ut i en detaljplaneprocess. Analysen utgår från de 
sista stegen inom beslutsfattande och förverkligande av planprocessen där medborgerlig dialog är närvarande, det 
vill säga samråd, utställning och överklagande. Dessutom hur medborgarna integreras i planeringen, vilka 
rättigheter och skyldigheter medborgarna och kommunen har gentemot varandra och vad aktörernas olika 
maktpositioner har för betydelse för deltagandet och inflytandet. Det empiriska materialet grundas på intervjuer av 
planchefen i Ekerö kommun och hyresgästförening som berörs av planområdet. Studien visar på att det finns vissa 
tveksamheter hos medborgarna beträffande deras skyldigheter och rättigheter gentemot kommunen och hur 
skyldigheter och rättigheter ser ut enligt lag. Kommunens planeringsprocess följer vad som anges i PBL, vilket går 
i linje med den rationella planeringens ståndpunkter. Trots detta finns ett visst missnöje hos medborgarna 
angående deras inflytelseförmåga i planeringen. En möjlig lösning till detta är att verka för ett ökat medborgerligt 
deltagande i form av exempelvis kommunikativ planering. Emellertid skulle detta eventuellt kunna innebära en 
ytterligare fördröjning av den rådande överklagandeprocessen som redan i dagens form enligt regeringen är alltför 
utdragen.  
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1. INLEDNING 

 
Vilken roll som medborgarna ska utgöra inom politiken och planeringen är en debatterad fråga. 
Inom planeringen fungerar det medborgerliga deltagandet primärt, som ett mål för att uppnå väl 
underbyggda beslut. I dagsläget finns det emellertid ingen enhetlig uppfattning om vilken roll 
medborgarna bör ha i planeringen. För att försöka belysa det medborgerliga deltagandet har det 
därför presenterats olika utarbetade former, modeller och nivåer. 

Sveriges Kommun och Landsting (SKL, 2006) menar på att det idag sker en förändring av 
demokratin i Sverige.  Det finns tydliga indikationer på sjunkande valdeltagande samt stora 
skillnader kommuner, områden och valkretsar emellan. De framhåller att politiska partier får 
det allt svårare att värva nya medlemmar och att förtroendeuppdrag blir mer professionaliserat. 
Emellertid ses en tydlig trend på att svenskarna vill delta i samhällsdebatter och engagera sig i 
politiska frågor (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006).  SKL initierade år 2006 ett projekt 
rörande medborgardialog. Projektet syftar att ”… stödja medlemmarna i arbetet med att 
utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och 
verksamhetsutvecklingen” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006).  

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 1 kapitel 2 § är det en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten (SFS, 2010:900). Avseende den fysiska 
planeringen och dess mer detaljerade planering upprättar kommunen en detaljplan. I denna 
anges regleringar av markens användning, bebyggelse och anläggningar av ett begränsat 
område (Boverket, 2015). Beträffande medborgarnas roll i den fysiska planeringen, ska enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015) det alltid beredas tillfälle för 
medborgarna att delta i planeringsprocessen av detaljplaner. De menar på att medborgarna är 
en viktig aktör eftersom att de allt som oftast har kännedom om lokala förhållanden (MSB, 
2015). Kommunen kan således verka för att integrera medborgarna i planprocessen genom 
dialog och kommunikation i syfte att få kännedom om olika förhållanden och fånga upp viktiga 
frågeställningar, som berör den aktuella planen. Medborgarnas kunskap, behov och 
erfarenheter kan via den medborgerliga dialogen sålunda förbättra beslutsunderlaget för de 
fysiska planerna (Boverket, 2015). Enligt Nyström och Tonell (2012) finns emellertid ingen 
metod som leder till en helt objektiv värdering av ändamålsenligheten av användningen av 
marken. De menar att planerarens värderingar kommer att påverka resultatet, i form val av 
lösningar, olika bedömningar av förslag och hur planeraren bedömer att förslagen uppfyller 
uppsatta kriterier och problembeskrivningar (Nyström och Tonell, 2012). Nyström och Tonell 
(2012) beskriver att det lätt kan uppstå intressekonflikter mellan kraven på opartiskhet och 
strävandet efter att genomföra planeringsprocessen på kort tid. De menar på att 
planeringsprocessen blir alltför utdragen när medborgarinflytandet blir större. (Nyström och 
Tonell, 2012). Detta eftersom att långa och omfattande förhandlingsprocesser och 
konfliktlösningar tenderar krävas när ett omfattande medborgerligt deltagande sker (Bohm, 
1985). 

Detta leder i sin tur vidare till frågan hur arbetet rörande medborgerligt deltagande och 
inflytande ser ut i kommuner och hur medborgarna upplever sin möjlighet till deltagande och 
påverkan. Överensstämmer de olika upplevelserna med varandra och vilka skyldigheter och 
rättigheter har kommunen och medborgarna gentemot varandra?   
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Uppsatsen ämnar analysera hur medborgarna upplever sitt deltagande och inflytande i 
jämförelse med hur arbetet för medborgerligt deltagande och inflytande ser ut i en 
detaljplaneprocess. Detta kommer ske genom en fallstudie som utgår från Ekerö kommuns 
arbete med en detaljplan. Vidare kommer detta kopplas till rådande studier och teorier om 
medborgerlig dialog.  
 
För att besvara mitt syfte ska följande frågeställningar besvaras: 
 

- Hur arbetar plankontoret i Ekerö kommun för att uppnå ett medborgerligt deltagande i 
detaljplaneprocessen? 
 

- Hur upplever plankontoret i Ekerö kommun deras arbete rörande medborgerligt 
deltagande? 
 

- Hur tas resultatet av det medborgerliga inflytandet i beaktning i detaljplaneprocessen i 
Ekerö kommun? 

 
- Hur upplever de berörda medborgarna deras deltagande i planeringsprocessen av 

detaljplanen? 
 

- Hur upplever de berörda medborgarna sitt inflytande av detaljplanen? 
 

 
3. METOD OCH MATERIAL 

 
I detta kapitel presenteras de olika metod- och materialvalen. Motivering av metod gällande 
intervjuer och dess urvalsförfarande kommer att redogöras. Den använda litteraturen kommer 
att presenteras samt argument för trovärdigheten och tillförlitlighet hos dessa. Uppsatsens 
avgränsningar kommer även att diskuteras.  
 

3.1. Urval av detaljplan och analys 
Uppsatsen avgränsas till ett specifikt fall, en fallstudie av Ekerö kommuns detaljplan 
”Tappström 3:1 m fl”. Analysen har genomförts med utgångspunkten hur medborgarna 
upplever sitt deltagande i jämförelse med hur arbetet för medborgerligt deltagande ser ut i 
planeringsprocessen av en detaljplan. Valet att enbart undersöka det medborgerliga deltagandet 
och inflytandet inom detaljplaneprocessen grundades i önskan att utföra en analys av de sista 
stegen av beslutsfattandet och förverkligandet av en planprocess. Detaljplanen ”Tappström 3:1 
m fl” av Ekerö kommun har vunnit laga kraft och genomgått ett normalt planförförande. Detta 
var ett av kriterierna gällande val av detaljplan eftersom samråd och granskning genomförs vid 
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ett sådant planförande. Det enkla planförfarandet, som är det andra alternativet, skulle innebära 
en mindre medborgerlig inblandningen i planprocessen, vilket inte upplevdes som optimalt.  

Bryman (2011) beskriver att det finns en risk att den externa validiteten blir sämre vid 
fallstudier. Han menar på att det finns en begränsning i vilken utsträckning resultaten kan 
generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman, 2011). Det är därmed viktigt att ha en 
förståelse för att det inte finns en garanti att den genomförda fallstudien går att applicera på 
andra kommuner. En generalisering att det medborgerliga deltagandet och inflytandet tar sig i 
uttryck på samma sätt som vid denna plan går inte att göra. Fallstudien behöver inte återspegla 
andra kommuners medborgerliga deltagande och inflytande och upplevelsen av dessa, eftersom 
att kommuner och detaljplaner samt dess förutsättningar skiljer sig ifrån varandra. 

I planprocessen ligger fokus på samråd, granskning och överklagande eftersom att det är i 
dessa faser medborgerligt deltagande är som tydligast och påtagligast i en planprocess. 
Samrådsdokumenten från det specifika plansamrådet visade på synpunkter från sakägare och 
inte endast länsstyrelsen och myndigheter, vilket i vissa fall kan vara fallet i samrådsdokument 
gällande detaljplaner. Myndigheter och länsstyrelsen företräder inte nödvändigtvis 
medborgarnas åsikter, utan bedömer de faktiska omständigheterna. Om inte sakägare skulle 
varit representerade i detta specifika fall fanns risken att analysen skulle bli missvisande. Den 
skulle enbart grunda sig på dessa aktörers uttalande och upplevelser, vilket innebär att 
medborgarnas åsikter skulle ha utlämnats i analysen. Att aktörer utöver myndigheter och 
länsstyrelsen, så som sakägare, har varit aktiva i processen var därför ett kriterium utifrån ett 
analysperspektiv.  En viktig aspekt är dessutom att de olika aktörerna besitter olika 
maktpositioner, vilket resoneras kring i uppsatsen med utgångspunkt från planerarens, 
länsstyrelsen och myndighetens roll i planeringsprocessen samt vilken maktposition 
medborgarna innehar i planeringsprocessen. 

Uppsatsen behandlar inte olika demokratiska former som planeringsprocessen skulle kunna 
anta eller har antagit utan utgår från Sveriges rådande styrelseform, representativ demokrati. 
Den demokratiska legitimiteten undersöks därmed inte med anledning att uppsatsen fokuserar 
på den nämnda jämförelsen. 

Beträffande den politiska nivån i planprocessen behandlas denna inte i utförligt uppsatsen 
men kommer däremot att beröras indirekt. Detta eftersom att de politiska besluten är 
oundvikliga att inte presentera eller ta i beaktning. De politiska besluten ligger till grund för 
antagandet av planen, vilket innebär att delar av beslutsfattande som berör den politiska nivån 
inte kan utelämnas. Planens faktiska omständigheter behöver därför redogöras för att bilda en 
helhetsbild. Sammanhanget och logiken av planprocessen skulle annars utebli. Rörande vilka 
delar utöver faktiska omständigheter inom den politiska nivån som kommer att behandlas i 
uppsatsen är, tjänstemännens roll i beslutsfattandet samt vilka aktörer som finns och vilken 
maktposition dessa besitter. Dokument från kommunfullmäktige och protokoll rörande 
detaljplanen och dylikt kommer inte att presenteras eller analyseras.  
 

3.2. Intervjuer, urvalsförfarande och genomförande 
Utifrån ambitionen att analysera hur medborgarna upplever sitt deltagande i jämförelse med 
hur arbetet för medborgerligt deltagande ser ut i planeringsprocessen bedömdes det lämpligt att 
utföra djupintervjuer med de olika representanterna. Djupintervjuerna utgörs av en part som 



	 7	

representerar det upplevda medborgerliga deltagandet och inflytandet, hyresgästföreningen, 
och en part som representerar hur arbetet i planeringsprocessen ser ut och upplevs i kommunen, 
planchefen på Ekerö kommun. Intervjuerna inbringar därmed en djupare inblick för hur arbetet 
för medborgerligt deltagande och inflytande ser ut samt hur det upplevs av individerna.  

Enligt Brymans (2011) beskrivning av målinriktat urval karaktäriserats detta av en 
överenstämmelse mellan forskningsområde och urval av intervjupersoner (Bryman, 2011). Av 
den anledningen bedömdes ett målinriktat urval vara den bäst lämpade samplingstekniken. 
Intervjuer skedde med personer som var relevanta till mitt forskningsområde och som hade en 
överenstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Intervjuerna var av kvalitativ typ med ett 
semistrukturerat upplägg. Val av struktur baserades på att respondenterna skulle ha möjlighet 
att välja riktning beroende på vad de ansåg vara av relevans. Strukturen tillät en flexibilitet, 
vilket bedömdes vara prioriterad för att få en målande och fördjupande bild av det rådande 
arbetet och upplevelsen av deltagandet och inflytandet. Detta i likhet med Jacobsens (2007) 
beskrivning av ett semistrukturerat upplägg. Hon beskriver att respondenten ska ges stor frihet 
för på så sätt tillåta respondenten själv att bestämma hur frågorna ska besvaras, och detta 
utifrån vad respondenten själv tycker vara av vikt och relevans (Jacobsen, 2007). 

För att bibehålla en viss struktur i intervjuerna framtogs ett frågeschema som behandlade 
relevanta frågor. Enligt Lantz (2007) är det inte nödvändigt att följa ordningsföljden av 
intervjuguidens frågor när intervjun är av semistrukturerat upplägg.  Ordningsföljden kan 
ändras om frågorna lämpar sig bättre till att ställas vid ett annat tillfälle under intervjun. 
Utrymme för uppföljningsfrågor finns även i detta upplägg av intervju (Lantz, 2007). Studiens 
intervjuguide bestod av direkta frågor och sonderingsfrågor. Uppföljningsfrågor ställdes även 
om svaren upplevdes som bristfälliga eller inte tillräckligt utvecklande. Frågorna ställdes med 
utgångspunkt från intervjuguiden, men följdes inte till punkt och pricka. Intervjuguiden utgick 
från sju olika teman; ansvar, information, samråd, möte i hyresgästföreningen, utställning, 
beslutsfattande och generell uppfattning om det medborgerliga deltagandet och inflytandet. 
Valet av teman baserades på att det medborgerliga deltagandet är närvarande under alla dessa 
skeenden under planprocessen. Ansvar och information är dessutom en viktig aspekt inom det 
medborgerligt deltagande och inflytandet.  

Intervju med ordförande för hyresgästföreningen Wrangels väg, Maria Stål samt med Britt 
Ström som är styrelsemedlem i hyresgästföreningen genomfördes. Hyresgästföreningen 
representerar bostadsområdet samt sakägare som angränsar till det planerade nya 
bostadsområdet som innefattas av detaljplanen. Beträffande val av intervjupersoner är 
hyresgästföreningens särställning som nationell organisation en viktig aspekt. 
Hyresgästföreningen inger därmed en viss auktoritär särställning. Hyresgästföreningens 
uttalande framstår som mer underbyggda och förtroendeingivande. Mobilisering av olika 
åsikter är dessutom mer omfattande. Föreningen som sådan har genomgått många 
planprocesser innan och vet vad det innebär när det kommer till överklagande och dylikt. 
Hyresgästföreningen på Wrangels väg kunde därför vända sig till föreningen om det uppstod 
oklarheter angående planen.  Intervjun ägde rum i hyresgästföreningens lokal på Ekerö. Val av 
plats grundades sig i att respondenterna skulle känna sig bekväma och att miljön skulle var 
bekant för dem. Intervjuns avsikt var att få en bred och åskådlig bild över hur medlemmarna i 
hyresgästföreningen upplever det medborgerliga deltagandet och deras inflytande i 
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planeringsprocessen. Hyresgästföreningens medlemsantal på 57 stycken medlemmar samt 
intervjupersonernas titel, ordförande och styrelsemedlem i hyresgästföreningen, innebar att 
enbart en intervju behövde genomföras för att få tillgång till medlemmarna i 
hyresgästföreningens åsikter i frågan. Detta eftersom att det genomfördes ett 
hyresgästföreningsmöte i samband med planprocessen vilket ökade deras inblick. Ordförande 
och styrelsemedlemmen fick därmed tillgång till hyresgästföreningens medlemmars olika 
åsikter, det vill säga en inblick i hur den allmänna uppfattningen hos medlemmarna av 
planförslaget såg ut. Om intervjuer skulle ha utförts på slumpmässigt utvalda hyresgäster och 
sakägare bedömdes det att det fanns en risk att personen i fråga inte skulle vara insatt och 
engagerad i den aktuella detaljplanen. Specifika synpunkter om det medborgerliga deltagandet 
skulle därmed inte kunna återges på grund av att personen inte varit aktiv i planprocessen. 
Hyresgästföreningens ordförande och styrelsemedlem kunde således tillhandahålla svar som 
var baserade på faktiska omständigheter och upplevelser, eftersom att deras inblandning i 
detaljplaneprocessen var garanterad, vilket var eftersträvansvärt.  

Tiden mellan när planprocessen ägde rum och intervjutillfället är relativt lång då 
planprocessen startades år 2010. Det är av den anledningen viktigt att ha en förståelse för att 
det inte finns någon garanti att deras beskrivning av upplevelsen av detaljplaneprocessen nu 
helt överensstämmer med hur de upplevde planprocessen år 2010, det vill säga när 
planprocessen i själva verket ägde rum. Detta bestyrks av Brymans (2011) beskrivning av 
människans minne, att det finns en viss osäkerhet när vetenskapliga slutsatser dras utifrån en 
individs minne. Detta eftersom att minnet sviker med tiden (Bryman, 2011). Det är emellertid 
oundvikligt att intervjua respondenterna i ett tidigare skede. Planprocessen måste ha 
genomförts och den aktuella planen måste ha antagits. Denna process tar en viss tid och det 
medför att det är ofrånkomligt att intervjuerna äger rum ett par år efter.  

Stadsarkitektkontoret jobbar i uppdrag från Ekerö kommuns kommunstyrelse och 
byggnadsnämnd med framtagandet av detaljplaner. En telefonintervju genomfördes med 
Monika Stenberg som är planchef i Ekerö kommun. Ambitionen med intervjun var att få en 
förståelse samt en inblick hur det faktiska arbetet för medborgerligt deltagandet och inflytande 
ser ut i planeringsprocessen av en detaljplan. Vid telefonintervjuer kan det finnas en risk att 
svaren inte blir lika fylliga och övergripande. Möjligheten att använda sig av kroppsspråk finns 
inte, vilket kan utgöra en central del i en dialog. Tankepauser och dylikt kan lätt misstolkas och 
en ny fråga ställs trots att respondenten tänkte fylla ut svaret. Beträffande denna specifika 
telefonintervju upplevdes emellertid den intervjuades svar som målande och fördjupande. De 
frågor som ställdes besvarades tydligt och väl. Beträffande Stenbergs yrkesroll som planchef 
och kommunanställd, innebär anställningen att hon eventuellt kan vara partisk. 
Förbättringsmöjligheter inom kommunens arbete rörande medborgerligt deltagande och 
inflytande kommer troligtvis att utelämnas i hennes svar, eftersom hon arbetar för kommunen. 
Total transparens av kommunens arbete kan troligtvis inte tillhandahållas. 
 

3.3. Litteraturstudier 
Litteraturen som använts i studien utgörs av böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter, offentliga 
kommunala handlingar samt diverse informationsmaterial. Den tillhandahållna informationen 
och materialet har använts för att behandla och förklara olika begrepp och infallsvinklar. 
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Bakgrunden utgörs främst av offentliga dokument, handlingar och publikationer. 
Tillförlitligheten hos dessa upplevs som stor eftersom företagen, kommunerna och liknande 
aktörer själva har publicerat materialet till medborgarna. Planeringsdokument, i form av 
genomförandebeskrivning, samrådsdokument, överklagandedokument samt antagandebesked 
utgör grundmaterial för jämförelsen och analysen. Intervjuerna kompletteras med 
planeringsdokumenten för att skapa ett sammanhang samt beskriva detaljplanens 
förutsättningar och dess omständigheter. Teorierna baseras främst på vetenskapliga artiklar och 
böcker, som behandlar diverse relevanta ämnen och begrepp. Därtill har delar av uppsatsen 
kompletterats med Internetkällor. Bryman (2011) betonar vikten av att beakta vem som har 
skapat webbsajten (Bryman, 2011), utifrån detta påstående upplevs trovärdigheten av de 
använda Internetkällorna som goda. Internetkällorna utgörs av Boverket, Urban utveckling och 
kommunhemsidor vilka bedöms som trovärdiga.  

Vidare utförs en jämförelse mellan de olika perspektiven av det empiriska materialet. Detta 
genom att ställa perspektiven och deras uttalanden emot varandra i diskussionsdelen. Hur det 
medborgerliga deltagandet och inflytande ser ut enligt hyresgästföreningens ordförande och 
styrelsemedlem och hur kommunen arbetar inom området, samt hur kommunens arbete upplevs 
av planchefen. Perspektiven vävs sedan samman med de olika teorierna och studierna som 
berör det medborgerliga deltagandet och inflytandet. Teorierna belyser hur deltagandet och 
inflytandet kan tolkas och bedömas. De belyser vilka fördelar och nackdelar ett ökat eller 
minskat deltagande och inflytande kan ha för detaljplaneprocessen. En diskussion mellan de 
olika förhållningssätten framförs och appliceras på detta specifika fall. På detta vis tillförs 
därmed ett teoretiskt angreppssätt i analysen. 
 
4. TEORETISKT RAMVERK 

 
Nedan presenteras begreppen medborgerligt deltagande och medborgerligt inflytande. 
Begreppens olika innebörder kommer att redogöras samt olika aspekter och infallsvinklar 
rörande det medborgerliga deltagandet och det medborgerliga inflytandet. Vidare presenteras 
olika planeringsteorier. Planeringsteorierna har som avsikt att underbygga analysen samt 
applicera den nämnda jämförelsen i ett sammanhang. De olika planeringsteorierna som berörs 
är rationell planering, ”advocacy planning”, förhandlingsanalys samt 
kommunikativ/kollaborativ planering. Rationell planering tillför ett planeringsperspektiv som 
grundar sig på vetenskaplig rationalitet och expertkunskap. ”Advocacy planning” kommer att 
belysa den ojämna fördelningen av förhandlingsstyrka och planerarens medlarfunktion i 
beslutsfattandet. Förhandlingsanalys kommer tillföra en planeringsteori som berör alla 
deltagares förmåga att påverka och slutligen kommer den kommunikativ/kollaborativa tillföra 
ett perspektiv som belyser vikten av diskussion och dialog i planeringsprocessen. 
 

4.1. Medborgerligt deltagande 
Enligt Montin (2006) har Sveriges kommunala ledare börjat betrakta medborgarna som resurser 
snarare än enbart väljare och skattebetalare. Han menar på att den offentliga politiken i allt 
större grad handlar om att samarbeta och involvera medborgare, kunder och brukare i olika 
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partnerskap och projekt. Kommunala ledare har således uppmärksammat behovet att 
inkorporera vanliga medborgares kunskap och engagemang i politiken. Detta utifrån målet att 
utarbeta ett effektivt expertsystem, vilket han menar skulle stärka lokalsamhällets 
problemlösningsförmåga (Montin, 2006). Medborgarens formella deltaganderoll har även 
förändrats inom planeringen (Lane, 2005). Montin (2006) uttrycker att medborgare allt oftare 
involveras och ges mer makt i styrningen, exempelvis genom involvering av medborgare i 
planeringsprocessen av en detaljplan. Han menar på att professionella normer kan verka som en 
tillbakahållande kraft gällande olika förändringsidéer inom den fysiska planeringen om detta 
inte sker (Montin, 2006). 

Deltagarnas representativitet och kunskapsbehov är frågor som också bör infattas i 
planeringsprocessen (Nyström och Tonell, 2012). Enligt Nyström och Tonell (2012) är det 
nödvändigt att grupper med olika utbildningar och bakgrundskunskaper är representerade i 
planeringen (Nyström och Tonell, 2012). Medborgardeltagande är således en väsentlig del av 
kunskapsbasen i planeringsprocessen. Däremot kan det medborgerliga deltagandet skapa ett 
behov av förhandling och konfliktlösning (Bohm, 1985). Nyström och Tonell (2012) anser att 
planerarrollen därav ska fylla en medlarfunktion mellan parter med olika intressen i 
planeringen. Det återfinns emellertid en risk att planeringsprocessen blir resursödande i form av 
tid och pengar, vilket ofta resulterar i att kommunen tvekar till medborgerligt deltagande 
(Nyström och Tonell, 2012). En ytterligare förklaring till varför kommuner ofta ställer 
tveksamma till det medborgerliga deltagandet är den rådande överklagandeprocessen. Dagens 
överklagandeprocess innefattar som oftast långa handläggningstider och ett högt antal 
överklaganden (Näslund, 2013). Regeringen menar på att de utdragna överklagandeprocesserna 
i de olika instanserna fördröjer byggstarter, vilket kan resultera att byggprojekten blir rejält 
dyrare. Regeringen anser därför att det ska bli enklare att bygga bostäder i Sverige. Processen 
som leder fram till ett klart bygge måste effektiviseras får att på så sätt få bukt på den rådande 
bostadsbristen i landet (Regeringen, 2015). Det höga antalet överklagande kan eventuellt 
härledas till ”not in my backyard” – effekten, det vill säga att boende motsätter sig byggande i 
deras närområde. Detta resulterar i att särintressen styr bostadspolitiken eftersom sakägarna allt 
som oftast överklagar en förändring som är geografiskt direkt angränsande (Dagens Opinion, 
2015).  

Nyström och Tonell (2012) anser emellertid att medborgerligt deltagande i planprocessen 
kan tillföra ny kunskap och bättre information. Beslutsfattarna kan med anledning av detta 
lättare identifiera det medborgerliga intresset. Dessutom kan ett ökat medborgerligt deltagande 
bidra till en större förståelse och respekt för en motparts ståndpunkter. Förtroende mellan 
kommunens representanter och medborgarna kan då öka. Resultatet av planeringen blir i och 
med detta förhoppningsvis mer genomarbetad och hållbar (Nyström och Tonell, 2012).  
 

4.2. Medborgerligt inflytande 
Medborgerligt inflytande ska påvisa om de synpunkterna som har lagts fram från medborgarna 
har haft några konkreta effekter samt i vilken utsträckning medborgarna har deltagit. Till 
skillnad från medborgerligt deltagande där otaliga studier har gjorts som berör ämnet, finns det 
relativt få studier som har belyst det medborgerliga inflytandet (Miller, 1982). Miller (1982) 
menar på att detta kan antas bero på att det kan uppstå metodologiska svårigheter. Det är svårt 
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att urskilja och fastställa i vilken utsträckning medborgarnas synpunkter har påverkat den 
faktiska planeringen och vilken makt medborgarna besitter. Studier som genomförts av Miller 
(1982) visar att möjligheterna till inflytande hos medborgarna i samrådsprocessen begränsar sig 
till frågor som berör detaljer i utformning av planer. Visserligen har det framhållits att planer, 
där ändringar och tillägg har gjorts kan resultera i att planer blir bättre anpassade och bättre 
förankrade. Ändringar kan beröra exempelvis placering av bebyggelse samt höjdrestriktioner 
av en byggnation. Utifrån dessa aspekter bör man inte förringa det medborgerliga inflytande 
samrådsdeltagarna kan ha inom den kommunala planeringen. Samrådet kan därmed möjliggöra 
ett medborgerligt inflytande inom de områden där de själva bedömer att den fysiska 
planeringen berör dem konkret (Miller, 1982).  

Erfarenheter inom samråd visar emellertid enligt Nyström och Tonell (2012) att det 
tillsynes är relativt få människor som sluter upp till de träffar kommun anordnar. Nyström och 
Tonell menar på att detta kan tolkas som att intresset är svagt, eftersom möjligheterna att 
påverka den faktiska planeringen enligt dem är små. De synpunkter som lyfts fram under 
samrådet tas sällan i beaktning. De anser därför att andra former av medborgerligt deltagande i 
planeringen bör utvecklas för att uppnå ett högt medborgarinflytande (Nyström och Tonell, 
2012).  Likväl har det visat sig att påverkningsmöjligheterna för frågor under samrådsprocessen 
som är av principiell eller strategisk karaktär eller som berör frågor som är omtvistade är 
begränsade. Vanligtvis föreligger det en begränsning i beslutsutrymmet och vilken 
maktposition medborgarna kan besitta, och då framförallt i detaljplaneprocessen. Detta kan 
härledas till de yttre kraven och påbuden, konkurrerande behov, ekonomiska tillgångar samt 
ingångna avtal. Det återfinns även begräsningar i de politiska besluten. Påtryckningar från olika 
aktörer är ett vanligt förekommande från bland annat statliga organ, intresseorganisationer, 
massmedia, företag och andra kommuner. Detta resulterar i att berörda medborgare begränsas i 
deras utövning av inflytande i samrådet (Henecke och Khan, 2002).  

Likt Nyström, Tonnell och Montin menar Elander (1991) att kommunen och medborgarna 
fått en alltmer betydande roll inom samhällsplaneringen. Planeringen har emellertid fått en 
mindre betydelse, och detta i förhållande till implementeringsfasen. Han menar att ekonomiskt 
starka intressenter, så som exempelvis byggherrar, har fått mer makt inom planeringen 
(Elander, 1991). Numera kan sällan kommunen på egenhand finansiera sina intentioner med 
planeringen. Privata aktörer måste vanligtvis vara medfinansiärer för att förverkliga 
planeringen, vilket ofta försätter kommunen i en beroendeställning. Det kan således förutses en 
fokusering på aktörerna med avgörande inflytande för huruvida planen kan genomföras eller 
inte. Övriga aktörer löper då risk att bli åsidosatta i planeringen (Nyström, 1991). 

 Enligt Henecke och Khan (2002) finns det svårigheter att på förhand få medborgarna att 
förstå deras roll i planeringen. Deras möjligheter och begräsningar i deltagandet och sedan 
vidare i deras inflytande. Det gäller därför att skapa uppnåeliga förväntningar där en tydlig 
struktur återfinns med tillhörande mål och syfte med deltagandet och inflytandet. Vilken reell 
makt medborgarna har att påverka beslutsfattandet och planeringen (Henecke och Khan, 2002).  
 
4.2.1. Arnsteins typologi 
Enligt Arnstein (1969) kan medborgerligt inflytande rangordnas utifrån en stege vilket hon 
redovisar i en framtagen typologi (Arnstein, 1969). Typologin används som ett verktyg för att 
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analysera vilken typ och grad medborgarinflytande en planeringsprocess har inneburit. Stegen 
består av åtta steg. Rangordningen utgår från ”icke deltagande”, som kan ske genom 
manipulation (steg 1) och terapi (steg 2), eller via ”symboliska handlingar” i form av 
information (steg 3), konsultation (steg 4) och försonande (steg 5), till ”succesivt mer reellt 
deltagande” i form av partnerskap (steg 6), delegerad makt (steg 7) och det sista steget 
medborgarmakt (steg 8) (Nyström & Tonell, 2012). Graderingarna baseras på graden kraft och 
kontroll deltagaren kan utöva, sålunda till vilken grad deltagaren kan forma utgången 
(Arnstein, 1969), (figur 1).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Arnsteins deltagandestege. Inspiration: källa: Arnstein 1969, s. 217 
 
Painter (1992) avvisar denna analys utifrån två grunder. Först anses modellen blanda ihop 
begreppen ”makt” och ”befogenheter”. Det är viktigt att skilja mellan potentiell och faktisk 
makt (Painter 1992, s. 23). För att uppnå ett ultimat formellt beslutsfattande bör makten ligga 
hos institutionella beslutsfattare i samrådsprocessen. Formella befogenheter är en viktig del i 
samrådet och deltagandet, men för att förstå makt krävs bedömning av resultat snarare än en 
analys av den relativa makten (Lane, 2005). Den andra kritiken enligt Painter (1992) är att 
Arnsteins typologi utgår från att beslutsfattandet endast sker vid en viss enskild punkt i slutet 
av planeringsprocessen. Analysen bortser från att det troligtvis finns fler punkter än en specifik 
och att punkterna sällan är identifierbara. Painter (1992) menar på att de fördelar som 
deltagande i andra stadier av beslutsfattandet och planeringen skulle inbringa ignoreras i 
typologin (Painter, 1992).  

Enligt Lane (2005) är det betraktelsen av samråd viktigt i Arnsteins typologi, steg 4 på 
stegen, hur den enbart ses som en symbolisk handling (Lane, 2005). Konsultationen som 
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samrådet innefattar är den metod som har dominerat de senaste åren. Myndigheter använder sig 
av denna metod för att samla råd från medborgarna om olika förslag. Som nämnt fungerar dock 
konsultationen i samrådet mer som en symbolisk handling än som en verklig makt som 
medborgarna innehar i beslutsfattandeprocessen enligt Arnstein. Av den anledningen avfärdas 
konsultationen ofta (Arnstein, 1969).  

Denna uppfattning överensstämmer emellertid inte med alla perspektiv och teorier, vilket 
leder vidare till den rationella planeringen där samråd eftersträvas och utgör den huvudsakliga 
interaktionen med medborgarna.  

 

4.3. Rationell planering 
Den rationella planeringens grund utgörs av en vetenskaplig rationalitet (Forsberg, 2005). 
Enligt Forsberg (2005) bygger den vetenskapliga rationaliteten på två olika beståndsdelar. Den 
första beståndsdelen bygger på perspektivet, att genom att inneha tillräcklig kunskap kan det 
utföras en bedömning eller en kalkylering av vilket alternativ som är mest effektivt. Den andra 
beståndsdelen bygger på att människan strävar efter att maximera resultatet eller vinsten, vilket 
i sin tur sedan styr människans handling (Forsberg, 2005). Inom den rationella planeringen 
eftersträvas såldes den mest fördelaktiga kombinationen mellan resurs och måluppfyllelse. Den 
rationella planeringsansatsen innebär att beslutsfattarna bestämmer målen och att de 
professionella planerarna och experterna formulerar planen. Processen utgår sålunda från att 
identifiera ett problem för att därefter följa upp detta med en målformulering. Processen 
avslutas sedan med implementering, uppföljning och återkoppling (Laitila, 2007). 
Styrningssättet kan enligt Khakee (2000) liknas vid en ”uppifrånstyrning”, från högre till lägre 
nivåer (Khakee, 2000). Enligt Henecke och Khan (2002) bygger PBL på en sådan struktur. 
”Uppifrånstyrning” förstärker således de konventionella rollerna där planeringen genomsyras 
av en stark tilltro till den rationella planeringsteorin. Medborgarnas roll inom denna styrning 
utgörs av att medborgarna lämnar in synpunkter vid planeringsrationella tillfällen, samråd och 
utställning. Medborgarna ges sålunda en reaktiv roll inom planeringen (Henecke och Khan, 
2002). Laitila (2007) beskriver via Wiren (1998) att den rationella planeringsmodellen kan ses 
som en linjär process. Han framställer planeringsmodellen som en framtagen mall som finns att 
tillhandahålla redan i förväg. Planeringsmodellen berör hur planeringen ska te sig och utföras 
(Laitila, 2007). 

Enligt Forsberg (2005) framförs två huvudsakliga kritiker mot den rationella planeringen. 
Hon menar på att planeringens resultat inte tillfredsställer medborgarnas behov i samhället, 
vilket leder till att planeringen inte uppfyller dess primära fokus att involvera medborgarna i 
planeringen. Vidare kritiseras den teknokratiska dominansen i rationell planeringen. Vår 
kunskap om samhället är beroende av förmågan att uppfatta olika element i vår omgivning. 
Detta skulle sålunda dementera teknokratiska perspektivet att kunskap om faktiska 
förhållanden bestäms och bedöms utifrån våra sinneserfarenheter och observationer (Forsberg, 
2005).  
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4.4. Advocacy planning 
”Advocacy planning” baseras på tre centrala grundsatser; (1) Grupper sitter på olika 
förhandlingspositioner vilket skapar en ojämn fördelning av förhandlingsstyrka. (2) Det är en 
ojämn tillgång till den politiska strukturen. (3) Ett stort antal personer är oorganiserade och 
därför inte representerade av intressegrupper (Mazziotti, 1982). Baserat utifrån dessa 
ojämlikheter och skillnader, eftersträvas i ”advocacy planning” att alla människor ska vara lika 
representerade och ges samma plats i planeringsprocessen (Davidoff, 1965). 
Planeringsmodellen förespråkar en planering där planerare för talan för de aktörer som inte 
vanligtvis blir representerade. Detta för att försöka förbättra förutsättningarna hos de mindre 
privilegierade och på så sätt skapa en social förändring (Lane, 2005).  

Kritiker till ”advocacy planning” som oftast består av traditionella planerare motsätter sig 
begreppet mångfald samt beaktandet av olika intressen i planeringsprocessen. De hävdar att 
vissa typer av planeringsfrågor inte har en optimal lösning, vilket leder till orättvisa lösningar 
där olika aktörer i planering blir olika behandlade och intressen blir inte lika beaktade (Feld och 
Pollak, 2010).  

Enligt Lane (2005) är medborgerligt deltagande ett grundläggande mål snarare än en 
marginell planeringsteknik. Kärnan i ”advocacy planning” är att säkerställa att osynliga och 
oerhörda intressen blir beaktade i planeringsprocessen. Uppfattningen att det enbart finns ett 
enhetligt allmänintresse avvisas dessutom (Lane, 2005). Pluralism och identifiering av aktörer 
eller särskilda intressegrupper prioriteras av en planerare som förespråkar ”advocacy planning”. 
Kritikerna åsyftar emellertid att detta tar bort fokus från en planering som utgår från 
medborgarna som helhet. De traditionella planerarna anser att pluralism är en social myt, att 
den egentligen inte existerar (Feld och Pollak, 2010). 
 

4.5. Förhandlingsanalys 
Enligt McDonalds (1989) förhandlingsanalys är planeringsbesluten ett resultat som baseras på 
givande och tagande av aktiva deltagare i planeringsprocessen. Likt ”advocacy planning” 
erkänns den ojämna fördelningen av makt, dock menar McDonald (1989) att alla deltagare har 
förmåga att påverka beslut. Även om det enbart innebär att rösta, tillhandahålla information, 
demonstrera eller förhindra ett beslut (McDonald, 1989). Det medborgerliga deltagandet är en 
central del av beslutsfattandet (Lane, 2005).  
 

4.6. Kommunikativ och kollaborativ planering 
Healey (1992) menar på att planeringsprocesser bör berikas med diskussion om moraliska 
dilemman och estetiska erfarenheter. Fokus ska ligga på att uppnå en ömsesidig förståelse, att 
respektera diskussioner inom och mellan olika intressen. Erkänna, värdera och lyssna på alla 
åsikter och påståenden. Inom den kommunikativa processen ska alla argument tas i beaktning 
och föras in i diskussionen. Alla anspråk förtjänar svar och erkännande (Healey, 1992).  

Utifrån Healeys (1997) beskrivning liknar i huvudsak den kollabortiva planeringen den 
kommunikativa. Ståndpunkterna är så gott som desamma som inom den kommunaktiva 
planeringen. De som skiljer dem åt är att fokus ligger på interaktionen mellan olika aktörer i 
samhället inom den kollaborativa planeringen i förhållande till den kommunikativa planeringen 
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(Healey, 1997). Healey (1997) uttrycker att kunskap inte är objektivt utan skapas genom 
processer samt utifrån relationer mellan människor. Expertkunskaper och praktisk kunskap går 
inte att skilja på och ska därmed inte värderas olika (Healey, 1997). Allmendinger och 
Tewdwr-Jones (2002) riktar kritik mot detta men även mot den kommunikativa och 
kollaborativa planeringen i sin helhet. De anser att gemensamma beslut kan fattas på fler sätt än 
genom argumentativ dialog. De belyser problematiken att planerare, likt enskilda deltagare, 
drivs av personliga intressen. Det finns en även oåtkomlig risk att planerare värderar deras 
expertkunskaper tyngre än medborgarnas, vilket underminerar den kommunikativa och 
kollabortiva planeringens grundidé (Allmendinger och Tewdwr-Jones, 2002).  

Healey (1997) menar således att det bör ske en övergång från det traditionella, rationella, 
målinriktade, instrumentella och hierarkiska styrningen till en interaktiv planering. Detta ska 
ske genom en öppen, samarbetesrik och framförallt kommunikativ styrning, en så kallad 
interaktiv styrning. Planeringen är en form av maktutövning där det är viktigt deltagarna själva 
skapar deras kunskap, värderingar och handlingar. En viktig aspekt som bör betonas är att det 
inte bara finns ett allmänintresse att ta i beaktning. Planerare måste överge denna idé och 
istället ta hänsyn till alla olika aktörer och intressen och anpassa planeringen till de olika 
värderingarna och livsstilarna (Healey, 1997).  Det är emellertid ingen lätt sak att åstadkomma 
detta, eftersom konflikt ofta uppstår när olika intressen kolliderar (Healey, 1992). 

Connelly och Richardson (2004) kritiserar detta, de uttrycker att egna intressen och 
sakägare ofta förbises, vilket resulterar i att sakägare blir tvungna att kompromissa. De som 
redan besitter en viss makt har då en fördel när agendan ska sättas. Deltagarna väljer således att 
engagera sig i frågor där de redan innan vet att konsensus kan nås eller för frågor där 
sannolikheten för överenskommelse är som störst. Exkludering av vissa intressen, deltagare, 
ämnen och potentiella frågeställningar som kan vara av relevans kan ses som en eventuell följd 
av detta. De menar på att den kommunikativa dialogens legitimitet kan ifrågasättas utifrån 
dessa grunder eftersom vissa ämnen och aktörer utesluts (Connelly och Richardson, 2004).   

Inom vilka delar det medborgerliga deltagandet och inflytandet kan närvara bestäms av 
den rådande planprocessen. Planprocessen sätter ramarna för i vilka skeenden medborgarna har 
möjlighet att forma och påverka detaljplanen, vilket leder vidare till nästa kapitel.  
 

5. PLANPROCESS AV EN DETALJPLAN 

 
I följande kapitel kommer detaljplanens funktion inom den kommunala planeringen samt dess 
bestämmelser redogöras för. En beskrivning av ett normalt planförfarande kommer att 
presenteras. Detta för att få en förståelse för hur fallstudiens detaljplan ”Tappström 3:1 m fl” 
planprocess har sett ut och vilka regler och krav som sätts på detaljplanen.  
 

5.1. Detaljplan 
I PBL anges tre olika nivåer för planläggningen; regionplan, översiktsplan samt detaljplan och 
områdesbestämmelser. Detaljplanen är den regleringen av de ovannämnda planerna som är 
juridiskt bindande och består av plankarta och planbeskrivning (Länsstyrelsen, u.å.).  
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Detaljplanen är därmed kommunens viktigaste redskap för att genomföra kommunens 
planering (Nyström och Tonell, 2012). Detaljplanen reglerar användningen av mark och vatten 
och hur bebyggelsen i det aktuella området ska se ut. Hur regleringen ska se ut anges inte lagen 
(Boverket, 2015).  

Detaljplanens bestämmelser innefattar vilka byggåtgärder som får göras inom 
planområdet. I PBL 4 kapitel regleras vad kommuner får bestämma i en detaljplan. Kommunen 
ska enligt PBL 4 kapitel 2 § pröva mark- eller vattenområdens lämplighet för byggelse samt 
reglera bebyggelsens utformning. Kommunen ska även enligt PBL 4 kapitel 3 § bestämma 
markreservat samt enligt 11 § bestämma bebyggandets omfattning och användning. Bygg-, 
rivnings- och marklov anges även i kommunens detaljplan enligt 14 §. (SFS, 2010:900). De 
olika planbestämmelsernas som kommunen beslutar om ska ha stöd och ska kunna hänvisas till 
en paragraf i 4 kapitlet PBL. Planbestämmelsernas ska dessutom vara förenligt med syften i 
PBL 2 kapitlet, vilken allmänna och enskilda intressen anges (Boverket, 2015).  
 

5.2. Normalt planförfarande 
Detaljplanens genomförande och dess områdesbestämmelser regleras i PBL 5 kapitel. Om 
planförslaget berör medborgarna direkt appliceras ett normalt planförfarande på detaljplanen 
(Urban utveckling, u.å.). Detta till skillnad från om planförslaget inte hade berört medborgarna, 
om så hade varit fallet hade ett enkelt planförfarande applicerats istället (Falkenberg, 2014). 
Planprocessen för ett normalt planförfarande varierar i tid men det normala ligger på ungefär 
ett år (Urban utveckling, u.å.).  

Figur 2. Planprocessen vid normalt planförfarande. 
 
Första steget i planeringsprocessen är planstart. När en planprocess startar är det antingen 
kommunen själva som startar processen med framtagandet av ny detaljplan, alternativt en 
ändring av en redan befintlig, eller så är det markägare eller byggföretag som kontaktar 
kommunen och kommer med ett förslag. Därefter följer ett samarbete mellan kommun och 
aktuell byggherre, så till vida inte kommunen själva bedriver byggnationen. Konsulter kan även 
vara inblandade i planeringsprocessen i form av framtagande av planeringsunderlag (Urban 
utveckling, u.å.). 

Nästa steg inom planprocessen är program, i detta steg framförs målet med planen. 
Programmet innefattar olika utgångspunkter och förutsättningar för planförslaget (Urban 
utveckling, u.å.). Enligt PBL 5 kapitel 2-3§§ ska kommunen i ett planbesked redovisa sin 
avsikt med detaljplanen samt redovisa en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet av 
planområdet. En karta med tillhörande fastighetsbeteckningar ska även redovisas. Om åtgärden 
avser ett byggnadsverk ska även byggnadsverkets karaktär och omfattning finnas med i 
beskrivningen (SFS, 2010:900). Efter att ansvarig nämnd har godkänt programmet följs ett 
samråd (Urban utveckling, u.å.).  

Under samrådet får hyresgäster, sakägare, fastighetsägare, länsstyrelsen, kommunala 
myndigheter samt andra som har ett intresse för hur planförslaget ska se ut möjlighet att lämna 

Laga kraft Program Samråd Utställning Antagande Planstart Färdig 
detaljplan 
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synpunkter (Boverket, 2014), vilket anges i PBL 5 kapitlet 11 §. Samrådet syftar enligt PBL 
kapitel 5 12 § till att inbringa ett beslutsunderlag som är väl underbyggt samt skapa transparens 
i form av insyn och möjlighet till påverkan (SFS, 2010:900). Kommunen ordnar vanligtvis ett 
samrådsmöte för att berätta om det aktuella planförslaget (Boverket, 2014). Enligt PBL 5 
kapitel 11a-c §§ ska samrådet kungöras under minst tre veckors tid samt anslås på kommunens 
anslagstavla och föras i ortstidningen. Av kungörelsen ska det framgå vilket område 
detaljplanen avser, om förslaget avviker från översiktsplanen, var förslaget finns tillgängligt, att 
synpunkter på förslaget ska lämnas under samrådstiden, hur lång samrådstiden är och till vem 
synpunkter på förslaget ska lämnas. Planförslaget ska dessutom hållas tillgängligt för alla som 
vill ta del av det (SFS, 2010:900). Synpunkter på detaljplaneförslaget lämnas sedan in i skriftlig 
form till kommunen. Kommunen kan därefter ändra planförslaget baserat på dessa synpunkter 
om de visar sig vara aktuella (Boverket, 2014). Gällande de synpunkter som inte togs i 
beaktning ska kommunen enligt PBL 5 kapitel 17 § redovisa de synpunkter som har 
framkommit under samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med 
anledning av synpunkterna (SFS, 2010:900). När de slutgiltiga ändringarna har gjorts skickas 
planförslaget tillbaka till ansvarig nämnd som beslutar om utställning (Urban utveckling, u.å.).  

I planeringsprocessens nästa fas, utställning, ställs det eventuellt reviderade planförslaget 
ut för granskning. Detta ger ett ytterligare tillfälle till den som är berörd av planförslaget och 
medborgare att komma med synpunkter. Planförslaget ska finnas tillgängligt för granskning i 
minst två veckor. Synpunkter, som vid samråd, ska lämnas in i skriftlig form under 
utställningstiden för att ha rätt att kunna överklaga kommunens antagande av detaljplanen 
(Boverket, 2014).  Enligt PBL 5 kapitel 23-24 §§ ska kommunen sedan sammanställa ett 
granskingutlåtande, vilket ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkterna. De 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda blir sedan informerade var granskningsutlåtande 
finns tillgängligt (SFS, 2010:900).  

Om det visar sig vara aktuellt görs ändringar av planförslaget efter 
utställningen/granskning för att sedan skickas till kommunstyrelsen för antagande. Vid 
eventuella överklaganden prövar länsstyrelsen de överklagandes rätt att överklaga samt 
undersöker om den aktuella detaljplanen har behandlats rätt (Urban utveckling, u.å.). 
Överklaganderätt ges enligt PBL 13 kapitel 11 § till den som före utgången av 
granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda (SFS, 
2010:900). Länsstyrelsen beslutar därefter om planen vinner laga kraft, förutsatt att ingen 
överklagar länsstyrelsen beslut till regeringen (Urban utveckling, u.å.). 

När detaljplanen har vunnit laga kraft är den juridiskt bindande. Detaljplanen har en 
angiven genomförandetid och upprättandet av en ny plan kan inte ske i förrän 
genomförandetiden har passerat på det berörda området (Urban utveckling, u.å.). 
 
6. RESULTAT 

 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Först redogörs material från kommunens 
offentliga dokument som berör planbeskrivningen av planområdet, de faktiska 
omständigheterna samt samrådsredogörelse.  Därefter presenteras den information som samlats 
in under intervjutillfällena av de tre respondenterna. Intervju med ordförande och 



	 18	

styrelsemedlem för Wrangels vägs hyresgästförening redogörs. Detta perspektiv ska 
tillhandahålla en uppfattning om det upplevda medborgerliga deltagandet och inflytandet i 
planeringsprocessen av detaljplanen ”Tappström 3:1 m fl”. Intervju av planchefen på Ekerö 
Kommun presenteras. Perspektivet ska således tillföra en synvinkel som berör hur det faktiska 
arbetet ser ut och hur det upplevs rörande det medborgerliga deltagandet i Ekerö kommuns 
planprocess. Intervjuerna behandlar sju olika huvudpunkter ansvar, information, samråd, möte i 
hyresgästföreningen, utställning, beslutsfattande och slutligen generell uppfattning om det 
medborgerliga deltagandet och inflytandet. 

 
6.1. Planbeskrivning Tappström 3:1 m fl 
Detaljplanen vann laga kraft 2014 och huvudsyftet med planen är att möjliggöra uppförandet av 
flerbostadshus med varierad storlek. Konsultfirman stadsarkitektkontoret har i uppdrag från 
Ekerö Kommuns arbetsutskott ansvar för planeringsunderlagen rörande detaljplaneförslaget 
(Ekerö kommun, 2013a). 

 Planområdet för ”Tappström 3:1 m fl” är beläget nära Ekerö centrum och ska fungera som 
en utvidgning av centrumkärnan (figur 3 och figur 4). Det redan existerande bostadsområdet 
omges av skog och det är förhållandevis luftigt mellan husen. Området i sin helhet är relativt 
exploaterat men inom det specifika planområdet återfinns möjlighet till expandering av 
bostadsområdet, detta eftersom det inte är lika tätbebyggt som centrumkärnan. De omgivande 
områdena runt Ekerö centrum är relativt oexploaterat och kommunen i sin helhet har en tydlig 
landsbygdskaraktär.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Kartöversikt. Planområdet markeras med röd linje. Källa: Ekerö Kommun, 2013a, s. 1 
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Figur 4. Ortofoto över planområdet. Källa: Google maps 
 
Det planerade bostadsområdet ska komplettera det befintliga bostadsområdet kring Wrangels 
väg som är beläget på en kulle. I dagsläget är Wrangels väg området bebyggt med 10 
tvåvåningslängor. Ny bebyggelse ska uppföras på kullen och mellan kullen och Ekerövägen, 
och då på ömse sidor om en gångfartsgata. Ekerö Bostäder AB som är fastighetsägare för 
denna del av området avser att uppföra cirka 65 nya lägenheter. Sydost om gångfartsgatan 
överlåts marken till AB Borätt, för uppförandet av ytterligare 120 lägenheter. Totalt planeras 
det för 185 nya lägenheter inom planområdet. I dagsläget utnyttjas den delen av tomten som 
vetter mot Ekerövägen extensivt för parkering. Övrig mark inom planområdet ägs av Ekerö 
kommun (figur 5 och figur 6) (Ekerö kommun, 2013a). 

Planen omfattar även att befintlig gångtunnel som är belägen under Ekerövägen ska 
byggas om för ökad tillgänglighet och trygghet. Busshållplatser ges en ny placering med 
hänsyn till bostadsområdets läge. En ny cirkulationsplats ska anläggas för ny infart till 
bostadsområdet (Ekerö kommun, 2013a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Illustrationsplan. Källa: Ekerö Kommun, 2013a, s. 18 
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Figur 6. Bebyggelsen mot Ekerövägen, sedd från öster. Källa: Ekerö Kommun, 2013a, s. 10 
 
Detaljplanen ”Tappström 3:1 m fl” har en genomförandetid på 10 år (Ekerö Kommun, 2013a). 
Beträffande aktuella plansamrådet annonserades tid för denna ut i Dagens Nyheter. 
Planförslaget gick att finna vid biblioteket i Tappström, i kommunhuset samt på kommunens 
hemsida. Utställningen skedde under tre veckors tid och kunde likaså finnas vid biblioteket i 
Tappström, i kommunhuset samt på kommunens hemsida. Utställning av detaljplanen 
annonserades i dagspressen (Ekerö Kommun, 2014).  
 

6.2. Samrådsredogörelse ”Tappström m fl” 
Under plansamrådet närvarade ett 40-tal hyresgäster och sakägare. Yttranden i samrådsskedet 
utgjordes framförallt av boende i Ekerö tätort. Vidare följde flertaliga synpunkter vilket berörde 
främst våningshöjden på bostadsbebyggelsen, storskaligheten av byggnationen, förstörning av 
den lantliga och gröna prägeln av området, gestaltningen av bostadsområdet samt ökad 
bullernivå. Med dessa synpunkter i beaktning skedde en revidering av planförslaget i form 
lägre våningshöjd, bebyggelsen mot Ekerövägen sammanbyggs med balkonger och 
glasskärmar för att öka skyddet mot buller och risker, bebyggelsen mot Ekerövägen 
underbyggs inte av parkeringshus för att möjliggöra gröna träd och stora gårdar samt 
reviderades gestaltningsprincipen av planförslaget. Sex ytterligare yttranden inkom från 
sakägare vars synpunkter inte tillgodoseddes. Synpunkterna berörde att området inte ska 
bebyggas, angöring via Villagatan ska inte ske samt parkeringsdäck ska inte uppföras. Detta 
innebar att sakägare vars synpunkter inte togs i beaktning i antagandebeslutet hade 
överklaganderätt. Fem ytterligare synpunkter inkom även från hyresgäster vars synpunkter inte 
tillgodoseddes (Ekerö Kommun, 2013b). Vidare skedde en överklagan från sakägare till 
länsstyrelsen gällande detaljplanens riskanpassning. Yrkande menade på trafiken kommer öka 
med två tredjedelar när ett nytt parkeringshus ska anläggas vid Wrangels väg. Länsstyrelsen 
upphävde följaktligen det överklagande beslutet med motiveringen att parkeringshuset kan 
betraktas som ett planenligt bostadskomplement. Länsstyrelsen återförvisade därmed ärendet 
till Ekerö Kommun för handläggning. Överklagandeprocessen resulterade i en fördröjning av 
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förverkligandet av detaljplan. Länsstyrelsen slutgiltiga beslut togs 15 september 2014 
(Länsstyrelsen Stockholm, 2014). 
 

6.3. Detaljplaneprocessen 
6.3.1. Information 
I detta specifika fall gällande detaljplan ”Tappström 3:1 m fl” tog kommunen kontakt med 
hyresgästföreningen samt alla hyresgäster på Wrangels väg för att informera om det aktuella 
planförslaget. Kommunen skickade via post ut ett presenterat planförslag samt informerade hur 
du som hyresgäst och hyresgästförening skulle gå tillväga för att lämna in potentiella 
synpunkter på planförslaget (Stål och Ström, 2015).  

Planchefen (2015) beskriver likt hyresgästföreningens upplevelse att kommunen 
informerar om planförslaget till hyresgäster, fastighetsägare samt sakägare inom 
detaljplaneområdet samt till angränsande områden som är närmast berörda. Vidare skickas 
dessutom information till andra berörda aktörer, så som myndigheter och länsstyrelsen 
(Stenberg, 2015).  

Ordförande för hyresgästföreningen (2015) upplever emellertid att den information som 
tillhandahölls stundtals var obegriplig och inte anpassad till den aktuella målgruppen. Hon 
anser att informationen bör vara anpassad till medborgarna och övriga som inte är 
yrkeskunniga eller insatta hur ett planförfarande går till eller ser ut. Förklaringarna av de 
faktiska förutsättningarna och konsekvenserna samt formuleringarna och språket var inte 
anpassade. Hon menar på att detta är att föredra om ambitionen från kommunen är att nå till 
den breda massan. Det finns annars en risk enligt henne att planförslaget uppfattas som 
förvirrande och oförståeligt. Den potentiella risken är att synpunkter inte lämnas in på grund av 
att medborgarna inte orkar sätta sig in frågan eller att synpunkter som egentligen är irrelevanta 
lämnas in just för att planförslaget inte är förståeligt och därför missuppfattas (Stål, 2015). 
Ordförande för hyresgästföreningen (2015) menar att mer djupgående och detaljerade 
information om detaljplanen emellertid ska finnas tillgänglig för den som är intresserad att 
fördjupa sig i frågan. Den detaljerade informationen ska då kunna användas för att underbygga 
och komplettera sina synpunkter (Stål 2015). Planchefen (2015) uttrycker att bristen av 
kunskap i vissa fall kan vara påtaglig, så som förståelse hur ett planförfarande går till. 
Emellertid menar hon på att det inte kan förväntas att gemene man ska ha inblick i hur en 
planprocess går till. Kommunens ambition är därav att försöka anpassa informationsmaterialet 
till personer som inte är insatta och yrkeskunniga. Kommunen ska sålunda försöka fylla i 
potentiella kunskapsluckor (Stenberg, 2015).  

Planchefen (2015) poängterar visserligen att det finns en risk att kommunen emellanåt 
använder sig av termer och ord som kan upplevas som obegripliga och krångliga för den som 
inte är insatt. Ett exempel på detta kan vara kommunen beskriver, att en detaljplans nästa skede 
i planprocessen är att gå ut på samråd. Innebörden av detta är en självklarhet för yrkeskunniga 
men kan verka obegripligt för andra. Hon menar bevisligen på att det finns 
förbättringsmöjligheter inom detta område (Stenberg, 2015). Styrelsemedlem i 
hyresgästföreningen (2015) framhåller även att det var bristande information gällande hur lång 
tid byggnationen och förverkligandet av planen kommer att ta. Hon upplever en svag tillit till 
kommunen gällande kommunens ambition att hålla sig till angiven tidsplanering samt till hur 
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detaljplanen kommer att följas av kommunen (Ström, 2015). Planchefen (2015) menar på det är 
ett vanligt förekommande att medborgarna tror att förverkligandet av planen ska gå snabbare än 
vad det faktiskt gör i realiteten. Kommunen beskriver därför oftast under plansamrådet vilket 
skede i planprocessen detaljplanen befinner sig i samt vilka moment som kan förväntas i 
planprocessen framöver. Detta görs för att undvika frågetecken vartefter planprocessen 
fortlöper (Stenberg, 2015).  

 
6.3.2. Samråd  
Enligt Planchefen (2015) följer kommunen de minimikraven som anges i PBL gällande samråd. 
Kommunen bjuder in till ett plansamrådsmöte i en allmän lokal och presenterar det aktuella 
planförslaget för de närvarande medborgarna. Presentationen innefattar en beskrivning av de 
olika konsekvenserna som planförslaget kommer att innebära samt hur planbygget kommer att 
se ut i realiteten. I detta specifika fall ägde samrådet rum i en kommunägd lokal, Erskinesalen. 
Planchefen menar att samrådet fungerar som en mötesplats där deltagarna möts och blir 
informerade och insatta i det aktuella detaljplaneförslaget. Samrådet möjliggör dessutom att 
deltagarna kan bli medvetna om hur sin omgivning ställer sig till förslaget, för sedan därefter 
dela intryck och åsikter med varandra. Samrådet fungerar som ett diskussionsforum för 
medborgarna. De närvarande medborgarna får därefter möjlighet att komma med aktuella 
frågor och synpunkter på planförslagsmaterialet. Plansamrådet funktion är sålunda att besvara 
på eventuella frågetecken och oklarheter, vilket förhoppningsvis minskar att synpunkter i ett 
senare skede skickas in som är grundade på missförstånd eller oklarheter (Stenberg, 2015).  

Ordförande för hyresgästföreningen (2015) upplever att det samrådsmöte som kommunen 
arrangerade i Erskinesalen var en bra ambition för att nå ut till medborgarna. Samrådet skulle 
på detta vis möjliggöra för kommunen att få ta del av deras synpunkter. Ett stort antal 
hyresgäster och sakägare närvarade på samrådet. Hon upplever dock att förväntningarna på 
samrådet inte överensstämde med det faktiska mötet. Kommunens representant upplevdes inte 
kunna möta och besvara deras frågor om detaljplaneförslaget. Enligt hennes mening och 
uppfattning av samrådet arrangerade kommunen enbart mötet för att presentera förslaget och 
inte med ambitionen att ta del av potentiella synpunkter och invändningar. Mer som en 
formalitet som behövdes genomföras. Att enbart en kommunrepresentant representerade 
kommunen upplevdes därför undermåligt (Stål, 2015). 

Planchefen (2015) upplever att samrådet begränsas gällande den avvarande tiden samrådet 
tillsätts i planeringsprocessen. Möjlig tid till diskussion under samrådet mellan 
kommunrepresentant och medborgarna blir därför begränsad. Planchefen (2015) menar på att 
framförda åsikter till kommunen under samrådet blir underordnat. Samrådet ses snarare, som 
tidigare nämnts, som en mötesplats där de närvarande deltagarna får prata ihop sig om 
eventuella synpunkter och mobilisera sig. Kommunens synvinkel på samrådet i 
planeringsprocessen är att kommunen får möjlighet att bilda sig en uppfattning om det aktuella 
planförslaget. Hur medborgarna generellt ställer sig till förslaget och vidare om det upplevs 
som infekterat eller inte (Stenberg, 2015). Beträffande att alla grupper i samhället ska bli 
representerade i planeringen är det enligt planchefen (2015) under plansamrådet detta ska ske. 
Detta kräver emellertid att alla grupper av individer närvarar under samrådet, vilket sällan är 
fallet enligt henne. Exempelvis är pensionärer ofta överrepresenterade under plansamrådet. 
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Trots att en viss intressegrupp är närvarande på samrådet är detta ingen garanti och denna för 
sin talan (Stenberg, 2015). Planchefen (2015) uttrycker att det är svårt att nå ut till den breda 
massan och skapa en planering där alla intresse- och socioekonomiska grupper är involverade 
och representerade (Stenberg, 2015).  

 
6.3.3. Hyresgästföreningsmöte 
På hyresgästföreningens möte som ägde rum med anledning av detaljplaneförslaget 
”Tappström 3:1 m fl” närvarade 45 stycken av de totala 57 medlemmarna på mötet, varav 5 
stycken var sakägare. Kommunen, Ekerö Bostäder samt AB Borätt deltog även dessa på mötet. 
De olika representanterna presenterade förslaget samt besvarade frågor och funderingar. Alla 
av de närvarande hyresgästerna ställdes sig emot förslaget. Hyresgästerna menade på att det 
skulle förstöra den idylliska, luftiga och gröna upplevelsen av bostadsområdet Wrangels väg. 
Detaljplanen skulle dessutom strida mot Ekerö kommuns profilering som landsbygdskommun. 
Våningshöjden och våningsantalet på de nya bostäderna upplevdes även vara alltför höga och 
många enligt medlemmarna (Stål och Ström, 2015). Dessa åsikter kan återfinnas via 
samrådsdokumenten (Ekerö kommun, 2013b). Enligt styrelsemedlemmen i 
hyresgästföreningen (2015) upprättades en protestlista för dem som var emot hela 
byggnationen av det nya bostadsområdet. Protestlistan lämnades sedan in till kommunen. 
Hyresgästföreningarnas medlemmar samt hyresgäster som inte var medlemmar i föreningen 
fick möjlighet att skriva på denna, vilket resulterade i att majoriteten av de tillfrågade skrev på 
listan. Trots detta beskriver ordförande för hyresgästföreningen (2015) att protestlistan inte 
upplevs ha haft någon inverkan och någon återkoppling från kommunen skedde inte (Ström, 
2015).  
 
6.3.4. Utställning 
Det reviderade detaljplaneförslaget skickades ut till hyresgästerna på Wrangels väg via post för 
granskning. Något ytterligare hyresgästföreningsmöte ägde inte rum i samband med 
kommunens utskick av det reviderade planförslaget (Stål och Ström, 2015). Enligt 
hyresgästföreningens ordförande och styrelsemedlem (2015) skedde, som nämnt, ingen 
återkoppling av de synpunkter som framfördes i samband med samrådet till det nya reviderade 
förslaget. Vilka synpunkter som hade och inte hade tagits i beaktning presenterades inte (Stål 
och Ström, 2015). Emellertid menar planchefen (2015) att de synpunkter som inte blir 
tillgodosedda motiveras och detta i enlighet med PBL. En samrådsredogörelse samt ett 
granskningsutlåtande finns alltid till medborgarnas förfogande med tillhörande kommentar till 
de olika synpunkterna (Stenberg, 2015).  
 
6.3.5. Beslutsfattande 
Planchefen (2015) anser att väga intressen mot varandra är vad planprocessen primärt handlar 
om. Att väga kommunens ambition med planen och byggherrens ambition med planbygget, 
fastighetsägares intresse och sakägares intressen mot varandra i beslutsfattandet, och detta i 
enlighet med myndighetskrav, är den huvudsakliga utmaningen. Gällande antagande av ett 
planförslag är det emellertid politiska beslut som avgör. Det är sålunda politiska beslut som är 
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styrande i ett antagande av en plan efter att kommunen har fullföljt att väga de olika intressena 
mot varandra (Stenberg, 2015).  

Beträffande att väga olika intressen mot varandra menar planchefen (2015) att 
myndigheters och länsstyrelsens åsikter väger tyngre i jämförelse med sakägare, fastighetsägare 
och dylikt eftersom länsstyrelsen har möjlighet att upphäva en detaljplan (Stenberg, 2015). 
Länsstyrelsens yttrande väger dessutom tungt eftersom deras synpunkter enligt PBL 5 kapitlet 
14 §, grundar sig på att ta till vara och samordna statens intressen, verka för riksintressen, 
undvika hälsorisker och detta i enlighet med miljöbalken (MB) (SFS, 2010:900). 
Länsstyrelsens yttrande kan därmed inte åsidosättas eller ignoreras i ett beslutsfattande. 
Synpunkterna är sålunda överordnade övriga synpunkter från andra aktörer och sakägare. 
Länsstyrelsen kan även tycka till om en detaljplan, men däremot väger deras åsikter inte lika 
tungt som när yttrandena berör omständigheter vilka inte kan bli åsidosatta. I regel begränsar 
sig dock myndigheter och länsstyrelsen i deras yttranden. De synpunkter som läggs fram är 
enbart av stor relevans, vilket resulterar att synpunkterna tas på större allvar. Deras yttranden 
leder dessutom alltid till prövning, vilket helst vill undvikas (Stenberg, 2015). 
Hyresgästföreningens ordförande och styrelsemedlem (2015) framhåller följaktligen en 
uppfattning att synpunkterna framförda av hyresgästföreningens medlemmar beträffande den 
specifika detaljplaneförslaget hade mindre makt i jämförelse med synpunkter som lades fram 
av myndigheter. Nu i efterhand när detaljplanen har vunnit laga kraft upplever 
hyresgästföreningens ordförande och styrelsemedlem (2015) att det nästintill känns förgäves att 
lägga fram synpunkter till kommunen eftersom det med största sannolikhet inte tas i beaktning 
(Stål och Ström, 2015). 

Gällande överklagandeprocessen upplever planchefen (2015) att denna lätt kan bli 
utdragen. Nästintill alla detaljplaner i Ekerö kommun leder till ett överklagande, vilket 
resulterar i en fördröjning av förverkligandet av planförslaget med 1-1,5 år eller att aktuellt 
planförslag upphävs. Detaljplanen ”Tappström 3:1 m fl” var som nämnt inget undantag utan 
antagandet av denna plan fördröjdes, likt majoriteten av alla detaljplaner som går igenom ett 
normalt planförfarande från början till slut. Enligt planchefen (2015) är det byggherren som blir 
mest lidande av den rådande utdragna överklagandeprocessen. På Ekerö uttrycker hon 
emellertid att detta problem inte är omfattande eller sker i betydande grad. Det återfinns sällan 
konsekvenser som innebär att sakägare eller byggherrar drar sig ur. Hon menar att projektet 
likväl blir lönsamt för byggherren eller markägaren, vilket leder till att de allt som oftast 
stannar inom projektet trots att revideringar och ändringar krävs av ursprungsplanen (Stenberg, 
2015).  

 
6.3.6. Ansvar 
Beträffande ansvar inom detaljplaneprocessen menar planchefen (2015) att kommunen utför 
detta i enlighet med PBL. De skyldigheter kommunen har gentemot medborgarna likväl de 
rättigheter medborgarna har gentemot kommunen anges i PBL, vilket kommunen efterföljer. 
Kraven utgörs av de krav som ställs på ett normalt planförfarande. (Stenberg, 2015). 
Ordförande för hyresgästföreningen och styrelsemedlemmen (2015) delar en uppfattning om att 
det är kommunens ansvar gentemot medborgarna, och i detta fall gentemot 
hyresgästföreningens medlemmar, att informera och presentera ett aktuellt detaljplaneförslag. 
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De menar på att det ska ligga i kommunens intresse att nå ut till berörda aktörer, för på så sätt 
kunna få en tydlig och rättvis bild över medborgarnas uppfattning om det aktuella 
planförslaget. Det finns annars en risk att synpunkter av relevans inte tas i beaktning samt att 
alla intressen och aktörer inte blir representerade i planeringen. Gällande ansvaret som 
hyresgäster och sakägare innehar gentemot kommunen, anser ordföranden och 
styrelsemedlemmen att det består av att tillhandahålla kommunen med eventuella synpunkter 
som ska representera medborgarna (Stål och Ström, 2015).  
 
6.3.7. Generell uppfattning  
Hyresgästföreningens ordförande och styrelsemedlem (2015) upplever att den generella 
uppfattningen hos hyresgästförenings medlemmar gällande det medborgerliga deltagandet och 
inflytandet var bristande i planeringsprocessen av detaljplanen. Enbart ett samrådsmöte var 
enligt deras mening undermåligt för att kommunen ska skapas en rättvis bild av medborgarnas, 
och i detta fall hyresgästernas och sakägarnas synpunkter. De tolkar detta som en strategi från 
kommunens sida. Genom att kommunen minimera antal möten undviker de därmed potentiella 
överklaganden och behandling av motstridiga intressen och åsikter (Stål och Ström, 2015).  

Enligt planchefen (2015) utgörs kommunens arbete med medborgerligt deltagande, som 
tidigare nämnt, främst av samråd. Kommunens huvudfokus är att informera medborgarna om 
planförslaget samt räta ut eventuella frågetecken. Det finns en tydlig begränsning beträffande 
tid för att inkorporera en medborgerlig dialog i planeringen. Samråd handlar därmed främst om 
att tillhandahålla information till medborgarna (Stenberg, 2015).   

 
7. DISKUSSION 

 
7.1. Medborgarnas och kommunens roll i planeringsprocessen 
Likt vad Montin (2006) beskriver involveras medborgare i den kommunala planeringen. Han 
menar på att ambitionen är att medborgarna ska ha en aktiv roll i planeringsprocessen av en 
detaljplan, och inte en reaktiv roll vilket är fallet inom PBL:s angivna bestämmelser enligt 
Henecke och Khan (2002). Planchefen (2015) redogör att kommunens arbete rörande 
medborgerligt deltagande främst utgörs av samråd. Samrådet fungerar enligt henne som en 
mötesplats där deltagarna möts och blir informerade och insatta i det aktuella 
detaljplaneförslaget. Plansamrådets funktion är att besvara på eventuella frågetecken och 
oklarheter, vilket i sin tur ska minska risken för att synpunkter i ett senare skede skulle skickas 
in till kommunen. Detta bekräftar Henecke och Khans (2002) beskrivning av den 
”uppifrånstyrningen” PBL bygger på. Planeringen genomsyras av en stark tilltro till den 
rationella planeringsteorin och den expertis planeraren besitter. Likt vad Henecke och Khan 
(2002) beskriver, är medborgarnas roll inom denna typ av styrning att lämna in synpunkter vid 
planeringsrationella tillfällen, vilket är samråd och utställning.  

Emellertid framför planchefen (2015) att de framförda åsikterna till kommunen under 
samrådet är underordnade. Samrådet fungerar primärt som en mötesplats och diskussionsforum 
för de närvarande deltagarna. Kommunens nytta av samrådet är enligt planchefen (2015) att 
bilda en allmän uppfattning om planförslaget. Detta uttalande överensstämmer inte helt med 
vad som anges i PBL 5 kapitel 12 §, att syftet med samrådet är att inbringa ett beslutsunderlag 
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som är väl underbyggda. Utifrån detta kan det vidare diskuteras om samrådet enbart kan ses 
som en symbolisk handling där medborgarna i realiteten inte får någon faktisk makt eller 
inflytande i beslutsfattandet. Detta kan i sin tur kopplas till Arnsteins typologi där symbolisk 
handling belyses. Den graden medborgerligt deltagande utgör, i form av konsultation i 
samrådet, är således begränsat. Samrådet utifrån detta perspektiv utgör ingen reell makt och 
medborgarnas möjlighet att forma utgången är begränsad. Kategorin med succesivt mer reellt 
deltagande, vilket på stegen utgörs av partnerskap, delegerad makt och medborgarmakt kan inte 
uppnås enbart genom konsultation. Montins (2006) uttalande, att professionella normer kan 
verka som en tillbakahållande kraft av det medborgerliga deltagande inom den fysiska 
planeringen, skulle därmed kunna bekräfta detta perspektiv. Professionalismen inom 
beslutsfattandet kan tolkas som högt närvarande i kategorin symbolisk handling, eftersom 
medborgarnas makt är begränsad. Med utgångspunkt från den rationella planeringens 
ståndpunkter är detta emellertid gott nog. Professionella normer inom planeringen bör snarare 
eftersträvas. Planeraren, som i detta fall är expert, har tillräcklig kunskap och kan därav utföra 
en bedömning eller en kalkylering av vilket alternativ som är mest effektivt. Enligt Laitila 
(2007) innebär planeringsansatsen att beslutsfattarna ska bestämma målen och att de 
professionella planerarna och experterna ska formulera planen. Utifrån detta perspektiv är det 
medborgerliga deltagandet och inflytandet gott nog i planeringsprocessen. Det professionella 
styrningssättet som är ”uppifrånstyrt, från högre till lägre nivåer, kommer, likt vad Forsberg 
(2005) beskriver, maximera resultat samt generera den mest fördelaktiga kombinationen mellan 
resurs och måluppfyllelse. En av kritikerna som Forsberg (2005) lyfter fram av den rationella 
planeringen skulle däremot motsätta sig detta. Kritiken berör att planeringens resultat inte 
tillfredsställer människans behov i samhället, vilket leder till att planering inte uppfyller 
planeringens primära fokus. 

Painters (1992) framförda kritik av Arnsteins stege som belyser att det finns fler än enbart 
en specifik punkt i beslutsfattande inom planeringsprocessen som bör beaktas kan ifrågasättas i 
detta specifika fall. Planchefens (2015) uttalande om kommunens arbete, tyder på att det enbart 
är i samrådet det medborgerliga deltagandet återfinns i planeringsprocessen. Visserligen 
innefattar kritiken att punkterna nödvändigtvis inte är identifierbara, vilket skulle kunna 
innebära att planchefen inte är medveten om vilka skeenden det medborgerliga deltagandet 
exakt återfinns. Detta innebär att det medborgerliga deltagandet möjligen genomsyrar 
beslutsfattandet i en större omfattning än vad som är identifierbart och uppmärksammat. Att det 
medborgerliga deltagandet enbart fungerar som en symbolisk handling bestyrks emellertid av 
ordförande för hyresgästföreningen (2015). Hon beskriver att förväntningar på samrådet inte 
överensstämde med det faktiska mötet. Hon menar på att kommunen enbart arrangerade 
samrådet för att presentera förslaget och inte med ambitionen att ta del av potentiella 
synpunkter och invändningar. Samrådet upplevdes mer som en formalitet som behövdes 
genomföras snarare än en del i planprocessen där medborgarna hade möjlighet att forma 
utgången, det vill säga det medborgerliga inflytandet var ytterst begränsat i planprocessen.    

 

7.2. Information 
Ytterligare kan ett resonemang föras om kommunens ambition att tillhandahålla information, 
svara på eventuella frågetecken samt behandla oklarheter gällande planförslaget levde upp till 
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förväntningarna. Ordförande och styrelsemedlem i hyresgästföreningen (2015) upplevde att 
kommunens representant inte kunde besvara deras frågor om detaljplanen. Dessutom upplevdes 
det vara i underkant att enbart en kommunrepresentant närvarade på samrådet. Kommunens 
strävan att förhindra eventuella överklagande genom att svara på frågor och reda ut oklarheter 
motsvarar bevisligen inte medborgarnas upplevelser av samrådet. Ordföranden och 
styrelsemedlemmen i hyresgästföreningen (2015) lyfter snarare fram det motsatta, att 
kommunen endast anordnade ett möte för medborgerlig dialog upplevs som undermåligt. 
Ordförande och styrelsemedlemmen i hyresgästföreningen (2015) tolkar detta som en strategi 
från kommunens sida. De menar på att kommunens val att genomföra endast ett möte kan 
härledas till kommunens vilja att minimera kommunens antal möten, för att på så vis undvika 
potentiella överklaganden och behandling av motstridiga intressen och åsikter. Detta kan 
således tyda på ett missnöje hos medborgarna beträffande deras medborgerliga inflytande. 
Kommunens ambition av samrådet efterlever heller inte förväntningarna av arbetet rörande 
medborgerligt deltagande.  

Nyström och Tonell (2012) belyser därtill att det tillsynes är relativt få människor som 
sluter upp till de plansamråd kommunen anordnar. De menar på att detta kan tolkas som att 
intresset är svagt då möjligheterna att påverka den faktiska planeringen är små. Nyström och 
Tonell (2012) menar att andra former av deltagande i planeringen bör utvecklas för att uppnå 
ett högt medborgarinflytande. Den faktiska uppslutningen rörande detaljplanen ”Tappström 3:1 
m fl” kan inte bekräfta det svaga intresset som beskrivs. Planen omfattar ett relativt litet 
område men attraherade ett 40-tal deltagare till samrådet, vilket bör uppskattas som en 
förhållandevis bra uppslutning. Det arrangerades även ett hyresgästföreringsmöte i samband 
med samrådet med högt deltagande. Även detta skulle bekräfta att intresset för den aktuella 
planen var förhållandevist högt.  

McDonald (1989) belyser förvisso att alla deltagare har förmåga att påverka beslut även 
om det enbart innebär att rösta fram en förtroende vald, tillhandahålla information eller ha 
möjlighet att förhindra ett beslut. Utifrån detta perspektiv lever kommunen upp till det som kan 
förväntas av det medborgerliga deltagandet och inflytandet inom planeringsprocessen. Det som 
inte får förglömmas är att kommunen utför sitt arbete rörande medborgerlig dialog i enlighet 
med PBL. I vissa fall mer därtill, exempelvis närvarade en kommunrepresentant på 
hyresgästföreningens möte vilket är utöver deras skyldigheter gentemot medborgarna.  

Detta kan vidare kopplas till den rationella planeringens ståndpunkter och Wirens (1998) 
beskrivning av planeringsmodellen. Han beskriver att planeringen kan ses som en linjär process 
som utgår från en redan framtagen mall. Mallen berör hur planeringen ska te sig och utföras. 
Planeraren förhåller sig därmed till den framtagna mallen, vilket innebär att ett utökat arbete av 
det medborgerliga deltagandet och inflytandet inte är ett krav enligt detta perspektiv och vidare 
även lagen. I detta specifika fall gällande detaljplan ”Tappström 3:1 m fl” tog kommunen 
kontakt med hyresgästföreningen samt alla hyresgäster på Wrangels väg för att informera om 
det aktuella planförslaget. Kommunen skickade via post ut ett presenterat planförslag samt 
informerade hur du som hyresgäst och hyresgästföreningsmedlem skulle gå tillväga för att 
lämna in potentiella synpunkter på planförslaget. Att kommunen skickade ut planförslaget och 
tillhörande information via post är även detta utöver kommunens skyldighet gentemot 
medborgarna. Enligt PBL 5 kapitel 11 § är det tillräckligt att kommunen ger tillfälle till samråd 
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samt kungöra förslaget. Det missnöje som finns beträffande det begränsade medborgerliga 
deltagande och inflytandet kan utifrån detta ifrågasättas. Kraven på det medborgerliga 
deltagandet och inflytandet som sätts av medborgarna kan möjligtvis förklaras utifrån aspekten 
att medborgarna har en kunskapsbrist rörande medborgarnas rättigheter gentemot kommunen 
och kommunens skyldigheter gentemot medborgarna. Detta skulle således styrka Henecke och 
Khan (2002) uppfattning att det finns svårigheter att på förhand få medborgarna att förstå deras 
roll i planeringen. Hur deras möjligheter och begränsningar i deltagandet ser ut. Svårigheterna 
gällande detta kan kopplas till ordförande för hyresgästföreningens (2015) uttalande om att den 
information som tillhandahölls stundtals var obegriplig och inte anpassad till den aktuella 
målgruppen. Enligt henne bör informationen vara anpassad till medborgarna och övriga som 
inte är yrkeskunniga eller insatta hur ett planförfarande går till eller ser ut. Hon upplevde att 
förklaringarna av de faktiska förutsättningarna och konsekvenserna samt formuleringarna och 
språket inte var anpassade, vilket hon menar är att föredra om ambitionen från kommunen är att 
nå ut till den breda massan. Det finns annars en risk enligt henne att planförslaget uppfattas 
som förvirrande och oförståeligt. Det kan vidare resoneras om detta har ett samband med 
huruvida gemene man kan läsa lagtexten. Att det möjligtvis uppstår en viss förvirring över 
begreppen ”kan”, ”bör” och ”ska” som anges i lagen. Alla dessa benämningar är inte krav eller 
måsten, utan det är enbart ordet ”ska” som är ett krav. De två övriga orden är 
rekommendationer med varierad dignitet. Möjligtvis kan det även förklaras av planchefens 
(2015) beskrivningen av kommunens formuleringar av informationsmaterialet. Hur det finns en 
risk att kommunen emellanåt använder sig av termer och ord som kan upplevas som 
obegripliga och krångliga för den som inte är insatt. Ett exempel på detta är enligt henne hur 
kommunen beskriver, att en detaljplans nästa skede i planprocessen är att gå ut på samråd. 
Innebörden av detta är en självklarhet för yrkeskunniga men kan verka obegripligt för andra.  

Precis som Henecke och Khan (2002) uttrycker handlar det om att skapa uppnåeliga 
förväntningar där en tydlig struktur återfinns med tillhörande mål och syfte med deltagandet. 
Detta perspektiv går i linje med den rationella planeringens grundidéer, att den mest 
fördelaktiga kombinationen mellan resurs och måluppfyllelse ska eftersträvas. Processen ska 
bestå av att identifiera ett problem för att därefter följa upp detta med en målformulering, vilket 
sedan avslutas med implementering, uppföljning och återkoppling. Likt vad planchefen 
uttrycker finns det emellertid förbättringsmöjligheter gällande informationsmaterialet. 
Kommunen bör tillhandahålla information som är tillräckligt anpassad och förklarande för 
medborgarna, för att på så vis skapa en förståelse av planprocessen och vad som kan förväntas 
av den. Kommunen bör fokusera på att framföra syftet och dess tillhörande mål till 
medborgarna för att skapa uppnåeliga förväntningar. Viktigt att poängtera är att kommunens 
ambition är att försöka anpassa informationsmaterialet till personer som inte är insatta och 
yrkeskunniga. Det är därmed inte ambitionen som det anmärks på utan tillvägagångsättet, 
enligt detta perspektiv. 
 

7.3. Beslutsfattandet och överklagandeprocessen 
Beträffande vilka aspekter och former medborgerligt inflytande kan påverka beslutsfattandet 
och utformningen av en plan menar Miller (1982) begränsar sig till vissa typer av frågor. Han 
anser att frågorna främst berör detaljer. Han framhåller att de ändringar och tillägg som har 
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frambringats av medborgarna kan resultera exempelvis att en förändring i placering av 
bebyggelse samt höjdrestriktioner av en byggnation sker. Av den anledningen anser han att 
medborgerligt inflytande inte bör förringas i den kommunala planeringen eftersom resultatet 
kan innebära att planer blir bättre anpassade och förankrade. Rörande detaljplanen ”Tappström 
3:1 m fl” återfinns just en sådan ändring, det vill säga en revidering av våningshöjden, av 
detaljplanen vilket kan härledas till synpunkter från medborgare. Detta skulle bekräfta Millers 
(1982) resonemang att det medborgerliga inflytandet inte bör förringas, eftersom att dessa 
revideringar bevisligen är ett resultat av medborgarnas synpunkter.  

Planchefen (2015) beskriver att väga intressen mot varandra i beslutsfattandet är 
kommunenens främsta utmaning och vad planeringsprocessen huvudsakligen handlar om. Att 
hitta en lösning där kommunens ambition med planen och byggherrens ambition med 
planbygget, fastighetsägares intresse och sakägares intressen har tagits i beaktning och vägts 
mot varandra, och detta i enlighet med myndighetskrav. Hon beskriver emellertid att 
myndigheters och länsstyrelsens åsikter väger tyngre i jämförelse med sakägare, fastighetsägare 
och dylikt eftersom att länsstyrelsen har möjlighet att upphäva en detaljplan. Länsstyrelsens 
yttrande innefattar bland annat hälsorisker och riksintressen, vilka anges i MB, vilket inte kan 
bli åsidosatta eller ignoreras i ett beslutsfattande. Denna rådande maktposition myndigheter och 
länsstyrelsen besitter i beslutfattandet bekräftas av ordförande och styrelsemedlem i 
hyresgästföreningen (2015). De upplever att medborgarnas förhandlingsutrymme och 
påverkningsmöjligheter är ytterst begränsade i jämförelse med myndigheter och länsstyrelse. 
De beskriver att det känns nästintill förgäves att lägga fram synpunkter till kommunen, 
eftersom att det med största sannolikhet inte tas i beaktning. Enligt PBL finns det emellertid 
ingen lag som anger exakt hur regleringen av mark och vatten och hur bebyggelsen i det 
aktuella området ska se ut. Detta medför att det är upp till kommunen att göra en bedömning 
hur regleringen ska se ut, förutsatt att regleringen sker inom lagutrymmet.  

Den rådande överklagandeprocessen av detaljplaner innebär långa handläggningstider och 
ett högt antal överklaganden. Regeringen (2015) beskriver processen som utdragen och att 
överklagandena i de olika instanserna fördröjer byggstarterna. Resultatet av detta är att 
byggprojekten i vissa fall blir rejält dyrare. Elander (1991) beskriver dessutom att inom 
samhällsplanering har ekonomiskt starka intressenter fått mer makt inom planeringen. Vidare 
har Nyström (1991) resonerat att kommuner sällan på egenhand kan finansiera sina intentioner 
med planeringen. Privata aktörer måste vanligtvis medfinansiera för att förverkliga 
planeringen, vilket ofta försätter kommunen i en beroendeställning. Gällande 
överklagandeprocessen av detaljplaner på Ekerö är dessa inga undantag då majoriteten av 
detaljplanerna överklagas och förverkligandet av planförslaget fördröjs. Emellertid menar 
planchefen (2015) att på Ekerö är detta problem inte omfattande eller sker inte i betydande grad 
eftersom markägare eller byggherrar sällan drar sig ut. Hon menar att projektet likväl blir 
lönsamt för byggherren eller markägaren, vilket leder till att de allt som oftast stannar inom 
projektet trots att revideringar och ändringar krävs av ursprungsplanen. Denna specifika 
detaljplan ”Tappström 3:1 m fl” blev som nämnt överklagad. Det återfinns emellertid inga 
konkreta konsekvenser av överklagandet som är kopplade till byggherren och markägaren. De 
stannade kvar i projektet trots en fördröjning av förverkligandet av planen. Det kan dock föras 
ett resonemang utifrån Ströms (2015) uttalande, att det var bristande information gällande hur 
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lång tid byggnationen och förverkligandet av planen kommer att ta. Hennes svaga tillit till 
kommunen gällande kommunens ambition att hålla sig till angiven tidsplanering samt hur 
detaljplanen kommer att efterföljas av kommunen kan även detta resoneras kring. Enligt henne 
grundar det sig i kommunens brist i återkoppling. Dessa åsikter skulle möjligen kunna härledas 
till att medborgarna inte är insatta i överklagandeprocessen och vad det innebär rent tidsmässigt 
när en plan genomgår en sådan. Det finns sålunda en risk att det skapas ett missnöje hos 
medborgarna och en bristande tillit till kommunen beträffande deras arbete och transparens 
rörande planförslaget när förverkligandet av planen drar ut på tiden.  Likt vad planchefen 
(2015) beskriver så följer emellertid kommunen de krav som ställs på kommunen gällande 
återkoppling av synpunkter. De följer PBL 5 kapitel 17 § samt PBL 5 kapitel 23-24§§, som 
anger att kommunen ska redovisa synpunkter och kommentarer i form av en 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Utifrån detta kan det vidare diskuteras vad 
missnöjet kan bero på. Om det kan kopplas till hur medborgarna uppfattar deras rättigheter. 
Huruvida de anser att återkoppling ska innefatta mer än enbart en samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande, eller om det finns en brist i kommunens kommunikation med 
medborgarna beträffande var det kan återfinna dessa redogörelser och utlåtanden.  

 

7.4. De medborgerliga deltagarnas representativitet och kunskapsbehov 
Angående medborgarnas representativitet och kunskapsbehov är det frågor som bör innefattas i 
planeringsprocessen enligt Nyström och Tonell (2012). De menar på att det är nödvändigt att 
grupper med olika utbildningar och bakgrundskunskaper är representerade i planeringen. De 
anser, likt ”advocacy planning”, att planerarrollen ska fylla en medlarfunktion mellan parter 
med olika intressen. Davidoff (1965), grundaren till ”advocacy planning”, anser att alla 
människor ska vara lika representerande och ges samma plats i planeringsprocessen. 
Planeringsmodellen förespråkar en planering där planeraren för talan för de aktörer som 
vanligtvis inte blir representerade i planeringen. Han menar på detta skulle förbättra 
förutsättningarna hos de mindre priviligierade i samhället. Planchefen (2015) uttrycker att det 
är svårt att nå ut till den breda massan och skapa en planering där alla intresse- och 
socioekonomiska grupper är involverade och representerade. Hon menar på att det är under 
plansamrådet alla individer och grupper ska föra sin talan. Att detta skulle spegla verkligheten 
upplevs emellertid osannolikt då hon, som tidigare nämnt, beskriver att framförda åsikter till 
kommunen under plansamrådet är underordnat och att samrådet främst ses som en mötesplats 
där de närvarande deltagarna får prata ihop sig om eventuella synpunkter och mobilisera sig. 
Detta skulle innebära att de framförda åsikterna från de olika grupperna inte tas i beaktning i 
beslutsfattandet, det vill säga något vidare medborgerligt inflytande i planeringsprocessen finns 
inte. Planchefen (2015) belyser även att alla grupper sällan är representerade under samrådet. 
Likaledes behöver det inte nödvändigtvis innebära att intressegruppen för sin talan trots att de 
närvarar på samrådet. Dessa argument och förhållanden skulle dementera planerarens 
medlarroll och samrådets funktion att föra fram olika intressegruppers talan i planeringen.  

Feld och Pollak (2010) framför att kritiker till ”advocacy planning” motsätter sig begreppet 
mångfald samt beaktandet av olika intressen i planeringsprocessen. De hävdar att vissa typer av 
planeringsfrågor inte har en optimal lösning. De menar att det leder till orättvisa lösningar där 
olika aktörer i planering blir olika behandlade och intressen blir inte lika beaktade. De åsyftar 
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dessutom att pluralism tar bort fokus från en planering som utgår från medborgarna som helhet. 
Detta skulle således innebära att samrådet och planeringsprocessens fokus att beakta olika 
intressen inte bör prioriteras i beslutsfattandet. Med hänsyn till detta bör samrådet gällande 
detaljplanen ”Tappström 3:1 m fl” hålla en tillräckligt hög standard och att samrådets funktion 
som mötesplats bör vara gott nog. Att de framförda bristerna av ordföranden och 
styrelsemedlemmen i hyresgästföreningen gällande detaljplanens plansamråd inte bör förändra 
kommunens tillvägagångssätt av det medborgerliga deltagandet i samråd och vidare i 
beslutsfattandet och inflytandet. Beaktandet av olika intressen och eftersträvandet av mångfald 
inom planeringen tar bort fokus från medborgarna i sin helhet. Sammantaget skulle detta 
berättiga hur plansamrådet tar sig i uttryck i Ekerö kommun.  

Healeys (1992) planeringsteorier kommunikativ och kollaborativ planering betonar 
emellertid vikten av att uppnå en ömsesidig förståelse och att respektera olika diskussioner. 
Erkänna, värdera och lyssna på alla åsikter och påståenden är av stor vikt. Hon menar på att alla 
argument ska tas i beaktning och föras in i diskussionen. Enligt henne går inte expertkunskap 
och praktisk kunskap att skilja på och ska därför inte värderas olika. Hon menar att planeringen 
är en form av maktutövning där det är viktigt deltagarna själva skapar deras kunskap, 
värderingar och handlingar. Planeringen ska därför ske genom en öppen, samarbetesrik och 
framförallt kommunikativ styrning, en interaktiv styrning. Planeraren måste ta hänsyn till alla 
olika aktörer och intressen och anpassa planeringen till de olika värderingarna och livsstilarna. 
Emellertid menar Connelly och Richardsson (2004) att egenintressen och övriga aktörers 
synpunkter oftast förbises i planeringen. Med hänsyn till detta kan det vidare ges anledning till 
att resonera om vissa aktörer har för mycket makt i beslutfattandet gällande ”Tappström m fl” 
då reellt medborgerlig dialog uteblir baserat på den kommunikativa planeringens ståndpunkter. 
Detta eftersom att samrådets funktion endast beskrivs som en mötesplats. Länsstyrelsen och 
myndigheters åsikter värderas högre, vilket bör ifrågasättas och omvärderas baserat på denna 
teori. Connelly och Richardsson (2004) kritik bestyrker således att de som redan besitter makt 
har en fördel när agendan ska sättas, vilket innebär att Ekerö kommuns beslutsfattande och den 
rådande makthierarkin inom denna inte är unik i sitt slag. Grundat på hyresgästföreningens 
ordförande och styrelsemedlems (2015) upplevelse, är den medborgerliga dialogen undermålig. 
Dialogen bör därför utgöra en större del i planeringsprocessen. Erkännandet och värderandet av 
olika åsikter bör ses över enligt denna teori. Utifrån Allmendinger och Tewdwr-Jones (2002) 
kritik kan dock beslut fattas på fler sätt än genom argumentation. De menar på att planerare 
drivs av personliga intressen, vilket gör att det finns en risk att planerare värderar deras 
expertkunskaper tyngre än medborgarnas. Detta går även i linje med den kritik som blivit riktad 
till den rationella planeringen. Att planerarens kunskap och expertis inte kan begrundas på hur 
den uppfattar olika element i vår omgivning utifrån enbart sinneserfarenheter och 
observationer. 

Detta resulterar i frågetecken beträffande om planeraren i denna specifika plan besitter för 
mycket makt. Uttryckligen är medborgarnas faktiska makt inom samrådet, vilket är den del 
inom planprocessen där medborgerlig dialog återfinns, begränsad. Risken för hög 
professionalism och expertstyre inom planering återfinns i plansamrådets upplägg. Planeraren 
bedömer vilka delar och åsikter som ska vara under- och överordnade varandra, vilket försätter 
planeraren i en särställning. Att det förefaller på så vis kan möjligtvis härledas till att samrådet 
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begränsas i form av avsatt tid i planprocessen. Planchefen (2015) uttrycker att tid till diskussion 
under samrådet mellan kommunrepresentant och medborgarna är limiterad. Dessa 
förutsättningar bidrar till att den medborgerliga dialogen måste begränsas.  Detta skulle i sin tur 
kunna bekräfta Nyström och Tonells (2012) uttalande, att kommunen i många fall tvekar till 
medborgerligt deltagande eftersom att det kan vara resursödande i form av tid och pengar.  

 

7.5. Reflektioner 
Den lagstadgade medborgerliga rätten till insyn och inflytande i planeringen av en detaljplan i 
PBL är en företeelse som det svenska rättssystemet kan stoltsera med. Lagen skapar en 
plattform för medborgarna att uttrycka sina åsikter, vilket är eftersträvansvärt. Emellertid har 
den lagstadgade rätten till insyn och inflytande inte inneburit någon skyldighet för kommunen 
att ta medborgarnas synpunkter i beaktande. Det medborgerliga deltagandet är således mer 
närvarande än det medborgerliga inflytandet i planeringsprocessen, vilket både Ekerö 
kommuns planchef samt hyresgästföreningens ordförande och styrelsemedlems perspektiv 
visar på.  Hur PBL utövas i praktiken och hur den appliceras i beslutsfattande kan sålunda 
diskuteras då det medborgerliga inflytandet är begränsat i planeringsprocessen. Vidare kan det 
föras ett resonemang om det medborgerliga deltagandet och dess reella makt, samt huruvida 
mål och syfte med det medborgerliga deltagandet framförs till medborgarna. Om det 
medborgerliga deltagandet främsta syfte är att informera medborgarna om det aktuella 
planförslaget och beaktandet av synpunkter är underordnat, vilket planchefen uttrycker, bör 
detta framföras till medborgarna. Det skulle medföra att vilka rättigheter och skyldigheter 
kommunen och medborgarna har gentemot varandra blir tydligare.  

Följaktligen kan det diskuteras om sakägare och dess överklaganderätt av detaljplanen 
förstärker ”not in my backyard”- effekten. Allt som oftast ligger ekonomiska aspekter till grund 
för överklaganden som sakägare lämnar in. Individer ställer sig som oftast positiva till 
förändringar som inte är direkt kopplade till dem eller deras fastighet, men förändringar som 
har en direkt koppling till individen motsätts oftast. Överklaganden blir ett allt för vanligt 
förekommande eftersom att sakägare ser till sitt eget intresse och inte medborgarnas. Detta spär 
på den rådande överklagandeprocessen och fördröjningen av förverkligandet av detaljplaner. 
Sett till den bostadsbrist som råder i landet är detta inte optimalt. Om processen blir alltför 
komplicerad och utdragen minskar antal byggnationer. En koppling till det missnöje som 
upplevs av medborgarna beträffande att de inte känner sig hörda kan även göras. Att det 
egentligen enbart ser till sitt eget intresse, att de vill se förändringen och byggnationen sker 
någonstans än i deras närområde. Detta resulterar i att synpunkterna inte nödvändigtvis speglar 
medborgarnas åsikter och intressen. Det finns även risk att enbart en ensam sakägare med 
ekonomiska motsättningar i planen fördröjer hela planen genom ett överklagande, vilket inte 
alls representerar i medborgarna i sin helhet. Utifrån den aspekten kan det tålas att diskuteras 
om samhällsnytta i form av planering faktiskt är planerarens ansvar och inte medborgarnas.  

 Ett resonemang kan även föras beträffande samrådet och de olika aktörernas maktrelation. 
Huruvida samrådet fungerar bra mellan aktörer som har en jämbördig maktrelation, så som 
myndigheter och andra kommuner, men möjligtvis brister gällande aktörer som besitter olika 
maktpositioner. Trots att sakägare troligtvis har en närmare relation och uppfattning om sin 
närmiljö i jämförelse med andra aktörer som innehar mer makt, får de än mindre att säga till 



	 33	

om. Sakägare och boende har god uppfattning om vad som bör ske, hur områdets problem 
yttrar sig samt dess behov och potential. I det sammanhanget kan det lyftas fram om 
medborgarna får tillräckligt stor roll i planeringen samt om rollen matchar deras fulla potential 
och förmåga. 

Det finns inget givet svar hur planeringen ska gå till och vilken roll medborgarna bör få i 
planeringen. Frågan är komplex och innefattar olika aspekter och synvinklar som ska tas 
hänsyn till och ligga till grund för planeringsprocessen. Det gäller därför att hitta en balans där 
planeraren och sakkunniga får använda sin expertis, men med tillräckligt god insyn och 
möjlighet till påverkan för medborgarna.  
 
7.5.1. Framtida studier  
I efterhand återfinns möjlighet att utveckla och komplettera studien för att få en mer 
djupgående analys samt för att belysa andra aspekter inom området. En möjlig komplettering 
skulle kunna vara intervju av involverad byggherre. Detta för att få ett perspektiv på 
byggherrens möjligheter att påverka beslutsfattandet och vilka begränsningar detta skulle 
innebära för medborgarnas beslutsutrymme. Sålunda vilken maktposition byggherren besitter 
och vilka följder som kan återfinnas gällande det medborgerliga deltagandet och medborgarnas 
maktposition i beslutsfattandet. Därtill kan framtida forskning belysa och analysera 
legitimiteten av de olika teorierna, för att sedan vidare koppla detta till det rådande arbetet av 
medborgerligt deltagandet i planeringsprocessen och dess legitimitet. Den utdragna 
överklagandeprocessen kan även denna analyseras utifrån ett legitimitetsperspektiv. Hur ett 
förkortande av överklagandeprocessen skulle se ut och vilka konsekvenser ett sådant 
förkortande skulle innebära för legitimiteten. Detta är särskilt intressant eftersom att det idag 
sker en stor lobbyverksamhet kring detta.  
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