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Förord  

Det här examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och utgör det avslutande momentet på 

kandidatprogrammet i samhällsbyggnadsteknik på bygg- och samhällsplanerarprogrammet 

vid Högskolan Dalarna.  

Genom detta förord vill jag rikta ett stort tack till ett antal personer. Först vill jag tacka WSP 

som gett mig förtroende att genomföra mitt examensarbete på kontoret i Falun.  

Min handledare Tony Svensson för värdefulla synpunkter under arbetets gång. 

Jag vill även tacka alla som gett mig kunskap och tagit sig tiden till att låta sig intervjuas av 

mig. Sist men inte minst vill jag tacka alla personer med erfarenhet som gett mig kunskap och 

förståelse om ämnet. 

Julia Adolfsson  

  



 

Sammanfattning 

Arbetet handlar om ett planeringsverktyg i samhällsplaneringen som har benämningen 

strukturplan. Syftet med arbetet är att undersöka strukturplaners innehåll och om det är ett 

användbart planeringsverktyg till efterföljande planering som ingår i den formella 

planeringsprocessen enligt plan- och bygglagen. Även att undersöka varför kommuner väljer 

att göra en strukturplan som anses vara en informell plansort, istället för att använda de 

verktyg som plan- och bygglagen erbjuder. Samt undersöka om tidigare forskning stämmer att 

kommuner använder strukturplaner för att undvika plan- och bygglagsprocessen.   

Arbetets forskningsdesign är fallstudie med en komparativ analys, fallen som valt är; 

Utvecklad strukturplan för Nacka stad, Strukturplan Storvreten, Strukturplan Forsåker, samt 

Strukturplan för Lina.  

Metoderna som använts i arbetet är kvalitativ innehållsanalys och semistrukturerade 

intervjuer.  

Resultatet av innehållsanalysen visar att en strukturplan är ett dokument som på ett 

övergripande sätt visar den tänkta fysiska grovstrukturen för ett visst geografiskt område i 

kommunen inom några år. Strukturplanen innehåller kartor, text och bilder som främst visar 

framtida markanvändningen, befintliga- och framtida bostäder, grönstruktur och 

trafikstruktur. Den kan även innehålla andra kartor, exempelvis etappindelning och 

våningsantal, som kommunen tycker är väsentliga att ha med.  

I de semistrukturerade intervjuerna svarade intressenterna att strukturplanen är ett användbart 

planeringsverktyg till efterföljande planering och används istället för en fördjupning av 

översiktsplanen för att undvika plan- och bygglagens formella process. Vilket resulterar i att 

det stämmer överens med den tidigare utredningen En effektivare plan- och byggprocess 

(SOU 2013:34), ), att kommuner tar fram en strukturplan för att undvika PBL-processen. 

 

Slutsatsen är att kommuner väljer att göra en strukturplan som lyfter planeringsfrågor och 

löser planeringsproblem på en övergripande nivå och ska främst användas som ett internt  

strategisk planeringsverktyg. En strukturplan skapas för att det finns ett högt krav på att 

publicera bostäder från politikerna och för att den kommunala planeringsprocessen är 

tidskrävande. Därför väljer kommunen att frångå arbetet med PBL, och gör istället en 

strukturplan som planeringsverktyg för tidsbesparing och behöver inte genomföra PBL-

processens formella delar.  
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1. INTRODUKTION 
I första kapitlet presenteras ämnets bakgrund, problembeskrivning, syfte, forskningsfrågor 

och avslutningsvis kunskapsläget för ämnet.  

1.1 Bakgrund 
WSP Sverige AB som är ett analys- och teknikkonsultföretag har upptäckt att fler och fler 

kommuner väljer att ta fram planer och program som lägger fast en övergripande struktur utan 

att göra det i form av en översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen enligt plan- och 

bygglagen. Deras teorier kring det är att kommunerna ser behov av helhetssyn och politisk 

inriktning som ger stöd för prioriteringar och åtgärder inom fysisk planering för ett större 

område. Kommuner gör det här utan att ha resurser för att göra det omfattande arbete som 

ingår i den lagstadgade planprocessen. Med en enklare planmodell bedöms syftet kunna 

uppnår på ett enklare och snabbare sätt. Den här typ av informella planer liknar ofta en 

fördjupning av översiktsplanen men har friare ramar. WSP i Falun hade frågor och 

funderingar kring vad det är för typ av planeringsverktyg och vad den egentligen har för status 

internt hos kommunerna.  

Behovet av bostäder är för närvarande stort i städer och det förväntas att öka. En helhetssyn i 

samhällsplaneringen behövs för att inte fastna i detaljer som bromsar upp planprocessen och 

metoder som effektiviserar arbetet. När fysisk planering sker i en kommun behöver olika 

planeringsprocesser och lagstiftningar följas och hanteras parallellt. En god planering krävs 

för att få rätt saker vid rätt tillfälle att ske som även ska följa kommunens behov och mål 

(SKL, 2017 s.6).  

All den översiktliga planeringen har sin grund från visioner om det framtida samhället 

(Nyström & Tonell, 2012 s.311). Det har under en lång tid i stadsplaneringen funnits kartor 

som har till syfte att visa hur ett område är tänkt att se ut i framtiden. Kärt barn har många 

namn, kartorna har och har haft olika benämningar men deras syfte har varit detsamma. 

Illustrationsplan, kvartersplan, schematisk plan och situationsplan är några av de namn som 

finns för dessa kartor (Åström, 1993). I det här arbetet är strukturplan benämningen för en 

sådan typ av karta.   

Strukturplan är ett ord som inte finns med i Svenska Akademins Ordlista. Om ordet delas upp 

ges; struktur och plan. Struktur förklaras som en inre beskaffenhet, sammansättning eller 

uppbyggnad. Plan förklaras som en grundritning, syftesbeskrivning eller genomtänkt ordning 

(Svenska, 2015). 

Utredningen En effektivare plan- och byggprocess (SOU 2013:34) nämner att det har 

framkommit att det är relativt vanligt att en kommun upprättar informella planer och program 

som inte följer bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL). Strukturplanen är ett exempel på 

en sådan typ av informell plan och syftet med dessa planer är att ge vägledning för hur 

bebyggelsen i kommunen ska utvecklas (SOU 2013:34, s.232-233). 

Även om inte en strukturplan har förankrats enligt de processuella regler som normalt gäller 

för PBL kan den få stor betydelse för efterföljande planering. En formell plan som har 
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hanterats enligt reglerna i PBL har emellertid större tyngd vid efterföljande tillståndsprövning. 

Utredningen menar att om en kommun väljer att ta fram en strukturplan för att undvika PBL-

processen måste det tydligt visa på att den lagstadgade processen uppfattas som onödig och 

omständlig (SOU 2013:34 s.233).  

Det är sannolikt omöjligt att skapa en perfekt lagstiftning som reglerar stadsplanering 

eftersom både samhället och dess värderingar ständigt förändras. Det kommer alltid finnas 

missnöje för vad samhället väljer att bygga och vilken lagstiftning som finns (Mattson & 

Hagander, 2011 s.126-127). 

1.2 Problembeskrivning 
Enligt PBL ska den ideala planprocessen utgå från den kommunövergripande översiktsplanen 

(ÖP) för att sedan arbeta fram en fördjupning av översiktsplan (FÖP). De två dokumenten ska 

i sin tur ligga till grund för vidare arbete med detaljplaner (DP). Processen för översikts- och 

detaljplaner är ett tidskrävande arbete.  

Fredriksson nämner i sin avhandling Planning in the new Reality Strategic Elements and 

Approaches in Swedish Municiplities (2011) att kommuner tillfredsställer privata initiativ 

genom att ta genvägar för att snabba på planprocessen (Fredriksson, 2011 s.63). 

Strukturplaner är enligt utredningen En effektivare plan- och byggprocess (SOU 2013:34) en 

informell plansort som tas fram för att undvika PBL- processen. Strukturplanen är inget 

begrepp eller formellt planläggningsinstrument som de möjligheter PBL erbjuder. Trots det så 

är det kommuner som tar fram en strukturplan innan arbetet med mindre delar i ett område 

börjar detaljplaneras enligt PBL. Den här genvägen i planprocessen kan många väsentliga 

aspekter missas som ska genomföras i en normal process enligt PBL. Kommuner genar i 

processen genom att upprätta strukturplaner och då riskeras det att missa väsentliga aspekter. 

En strukturplan medför ett demokrati- och tydlighetsproblem där det kan undvikas att 

diskutera vissa saker som kommunerna inte vill ha en diskussion om.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka varför kommuner väljer att göra en strukturplan och vad 

den innehåller samt om det är ett användbart planeringsverktyg till efterföljande planering 

enligt plan- och bygglagen.  

1.4 Forskningsfrågor  
- Vad är och vad innehåller en strukturplan? 

- Vad är användningsområdet för en strukturplan? 

- Varför väljer kommuner att göra en strukturplan istället för att använda de verktyg 

som PBL erbjuder ? 

1.5 Kunskapsläget  
Det som kan konstateras är att ingen undersökning finns om ämnet i arbetet. Regeringen har 

gjort utredningen En effektivare plan- och byggprocess (SOU 2013:34) som nämner att 

kommuner upprättar informella planer och program, exempelvis strukturplan. Planning in the 

new Reality Strategic Elements and Approaches in Swedish Municiplities (2011) är en 
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avhandling av Charlotta Fredriksson som nämner att kommuner idag tar genvägar för att 

snabba på planprocessen. Examensarbetet fyller en kunskapslucka som kan leda till ytterligare 

kunskap inom ämnet.  
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2. METOD   
I det andra kapitlet presenteras arbetets forskningsdesign, urvalet och insamlingsmetod.   

2.1 Fallstudie  
Metoden för det här arbetet är en kvalitativ och komparativ fallstudie. Komparativ 

forskningsdesign används då undersökningen använder flera olika fall, i det här fallet fyra 

strukturplaner, med identiska metoder (Bryman & Bell, 2013 s.89).  

När några få särskilda fenomen ska undersökas och vid småskaliga forskningsprojekt kan 

fallstudiemetodik användas vilket ger en möjlighet att ha fallstudie som tillvägagångsätt. 

Fallstudie ger en möjlighet att gå på djupet i situationen och flera olika källor och 

forskningsmetoder kan användas. Ett fall i en fallstudie är vanligtvis något som redan 

existerar och väljs aldrig ut slumpmässigt. Fallet i det här arbetet är fem utvalda strukturplaner 

i olika kommuner med de fem strukturplanerna som fallstudieenheter. Inledningsvis görs en 

innehållsanalys i fallstudien där strukturplanerna analyseras och jämförs med varandra för att 

se om det finns likheter av användning och innehåll. För att få fram mer information och 

eventuella tveksamheter som uppkommit i den första delen av fallstudien genomfördes 

intervjuer om strukturplanerna (Denscombe, 2018 s.85-97). 

2.1.1 Kvaliteten i data 
Kvaliteten inom den kvalitativa forskningen kan bedömas utifrån fyra kategorier; 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Denscombe, 2018 s.420-423).  

Trovärdighet innebär att forskaren under arbetsprocessen har säkerställt att forskningen utförs 

enligt de regler som finns. Forskaren ska kunna säkerhetsställa att undersökningens 

kvalitativa data produceras och kontrolleras så den stämmer överens med god praxis.  

Resultatet av arbetet ska rapporteras till de personer som är inblandade i undersökningen för 

att öka trovärdigheten. Forskaren kan på så sätt få en respondentvalidering från deltagarna. 

Deltagarna kan då få möjlighet att bekräfta, förbättra eller komma med synpunkter som kan 

ändras (Denscombe, 2018 s.420).  

Pålitlighet innebär att det ska vara möjligt för läsaren att granska forskningsprocessen. Det 

ska säkerställa att forskaren varit noggrann i arbetet genom en tydlig redogörelse så som 

metod, analys, problemformulering, urval och analys (Denscombe, 2018 s.421). 

En kvalitativ forskning baseras ofta på ett relativt litet antal fall. Överförbarhet handlar om 

hur representativa dessa fall är och hur stor sannolikhet det är att återfinna samma resultat i 

andra liknande fall. Det innebär hur pass användbart och i vilken utsträckning fynden skulle 

kunna överföras till andra liknande fall (Denscombe, 2018 s.422). 

Bekräftelsebarhet handlar om att den kvalitativa forskningen kan producera fynd som inte är 

påverkade av forskarens personliga värderingar eller teoretiska inriktningar. Kvalitativdata är 

alltid en produkt av en tolkning oavsett om det gäller ord eller bilder (Denscombe, 2018 

s.423). 

2.2 Urval och avgränsningar 
Urvalet av strukturplaner i det här arbetet har utgått från den internetsökning som 

genomfördes för att få fram vilka kommuner som har en strukturplan. Sökmotorn som 
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användes i arbetet var Google och sökordet var strukturplan. Efter sökningen konstaterades 

det att urvalet inte är brett. I nuläget är det inte många kommuner som har lagt ut en 

strukturplan offentligt. Fyra strukturplaner har analyserats och fem intervjuer har genomförts. 

Urvalet utgick från att i första hand ha ett material som ger möjlighet till vissa variationer och 

samtidigt ett hanterbart material för det här arbetet.  

Trycket på bostäder har blivit stort de senaste åren och det finns ett stort behov av bostäder i 

kommuner, därför utgick urvalet först från de strukturplaner som syftar till att skapa 

bostadsmöjligheter. Urvalet utgick därefter från strukturplaner som hade upprättats efter år 

2011. Skälet till det är att det upprättades en ny PBL 2010:900 år 2011 som hade till syfte att 

effektivisera plan- och tillståndsprocesserna. Sedan utgick urvalet från att strukturplanerna 

behövde ha en geografisk position där det skulle vara möjligt att genomföra några intervjuer 

fysiskt på plats. Genom internetsökningen hittades två strukturplaner med en bra geografisk 

position för att ha möjlighet att besöka kommunerna fysiskt på plats. Det resulterade i; 

Utvecklad strukturplan för Nacka stad, Nacka kommun och Strukturplan Storvreten, Botkyrka 

kommun.  

För att få ett bredare men ändå ett hanterbart material behövdes fler strukturplaner i arbetet. 

På grund av begränsad tid med arbetet för att kunna genomföra fler intervjuer fysiskt på plats 

valdes istället att göra en telefonintervju med de kommuner som tagit fram resterande 

strukturplanerna. Genom att ha en telefonintervju öppnades möjligheten att välja 

strukturplaner vart som helst geografiskt i Sverige och resekostnader- och tid behövdes inte 

räknas in i arbetet (Denscombe, 2018 s.286). Det resulterade i Strukturplan för Lina, 

Södertälje kommun och Strukturplan Forsåker, Mölndals kommun.  

För att få mer material i arbetet har en intervju genomförts med Hedemora som är en 

närliggande kommun som arbetar just nu med framtagandet av en strukturplan. Hedemora 

kommun har därför inte någon strukturplan att visa. Därför är Hedemora kommun enbart med 

i intervjuerna om strukturplanen i det här arbetet. Hedemora är en kommun i Dalarnas län 

med omkring 15 500 invånare (Hedemora, 2019). En av kommunens viktigaste strategiska 

fråga i ett kommunalt utvecklings- och ansvarsperspektiv är att skapa fler och nya bostäder. 

Enligt lag ska kommunen verka för en effektiv kommunal bostadsförsörjning. Attraktiva 

boendemiljöer och goda bostäder är två grundläggande faktorer som har betydelse för 

möjligheterna att ha en fortsatt kommunal tillväxt (Hedemora, 2016).  

En intervju har genomförts med en konsult som arbetar med samhällsplanering på WSP 

Sverige AB som är ett analys- och teknikkonsultföretag. Intervjun genomfördes på WSP 

Sveriges huvudkontor i Stockholm.  

Boverket och Länsstyrelserna valdes att kontaktas via e-postfrågeformulär. Boverket och 

Länsstyrelserna kontaktades för att få information och inblick över vad de två myndigheterna 

har för åsikter gällande den informella och den ej juridiskt bindande plansorten strukturplan.   

Boverket är en myndighet för frågor om bland annat fysisk planering. Boverket kontaktades 

på grund av att de är en nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling och 

byggande och boende i Sverige (Regeringen, 2014). Länsstyrelserna är en statlig 

samordnande myndighet, en överklagandeinstans, en servicemyndighet och har tillsynsansvar. 
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Länsstyrelsen ska se till att regeringens beslutade nationella mål genomförs i respektive län 

(Regeringen, 2014). De valda Länsstyrelserna i arbetet är Stockholms län och Västra 

Götalands län eftersom de utvalda strukturplanerna i arbetet hör till de länen.  

 

De utvalda strukturplanernas geografiska position:  

- Utvecklad strukturplan för Nacka stad (2016), Nacka kommun 

- Strukturplan Storvreten (2017), Botkyrka kommun 

- Strukturplan för Lina (2018), Södertälje kommun  

- Strukturplan Forsåker (2015), Mölndals kommun 

 

 

 
Nacka kommun har strukturplanen ”Utvecklad strukturplan för Nacka stad”. 

Nacka är en utav de kommuner i Stockholms län som växer snabbast och 

förväntas växa i snitt med 2 500 personer per år fram till år 2030. Den aktuella 

folkmängden i Nacka kommun är 104 991. Det förväntas en hög tillväxttakt 

framöver eftersom det kommer vara ett mycket högt tryck på 

bostadsbyggandet i kommunen (Nacka, 2019).  

Botkyrka är en kommun i Stockholms län som har strukturplanen ”Strukturplan Storvreten”. 

Botkyrka ökar antalet invånare stadigt och just nu bor det cirka 93 000 personer i kommunen. 

År 2024 förväntas antalet invånare vara 100 000 om befolkningsökningen fortsätter i samma 

takt. I alla kommunens stadsdelar byggs det nya bostäder och fler planeras det att bli 

(Botkyrka, 2019).  

Södertälje är även en kommun i Stockholms län som har omkring 100 000 invånare.  

Södertälje har flera strukturplaner och en utav de är ”Strukturplan för Lina”. Södertälje har ett 

politiskt mål att upprätta 20 000 nya bostäder fram till år 2036. Kommunen vill komma till 

rätta med ett tidigare, längre byggnadsunderskott av bostäder och rusta för framtidens 

befolkningsökning (Södertälje, 2019).  

Mölndal ligger söder om Göteborg och är den tredje största kommunen i Västra Götalands 

län. Mölndal växer och blir fler, just nu har kommunen omkring 68 000 invånare. För att möta 

behovet som fler invånare ger behöver kommunen växa på ett hållbart och långsiktigt sätt 

(Mölndal, 2019).  

2.3 Innehållsanalys  
Oavsett om det gäller skrift eller bilder kan en innehållsanalys tillämpas, i detta fall 

strukturplaner. Innehållsanalys går ut på att kvantifiera och kategorisera ett dokuments 

innehåll. Metoden används för att systematiskt beskriva innehållet i strukturplanerna. För att 

få fram ytterligare information som inte fanns med i strukturplanerna har andra program och 

beskrivningar undersökts. Det ska finnas en tydlig riktlinje om vilka typer av kategorier eller 

nyckelord som ska finnas för att analysera strukturplanerna (Denscombe, 2018 s.402-403). 

Figur 1. Strukturplanernas 

ungefärliga position 

geografiskt i Sverige.  
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Nyckelorden valdes utifrån att de anses vara intressanta utifrån bakgrunden och kan till viss 

del besvara frågeställningarna i arbetet. Strukturplanernas innehåll beskrivs utifrån följande 

kategorier eller nyckelord: Syfte, Innehåll, Mätbarhet, Utredningar, Utgångspunkt, Formell 

status och Kommunikation.  

- Syfte ska förklara vad syftet är med strukturplanen och varför den finns.  

- Innehåll ska förklara vilka kartor som finns och vad kartorna innehåller i 

strukturplanen.  

- Mätbarhet ska förklara på vilket sätt det går att mäta strukturplanens 

omfattning/storlek för området som strukturplanen syftar till.  

- Utredningar ska förklara om det genomförts några utredningar, exempelvis 

konsekvensanalys, i området när strukturplanen arbetades fram.  

- Utgångspunkt ska förklara om strukturplanen har arbetats fram med hjälp av underlag 

i form av något dokument som redan finns.  

- Formell status förklarar vilken status strukturplanen har utåt samt om den är godkänd 

av någon nämnd i kommunen.  

- Kommunikation förklarar om det har varit samråd eller medborgardialog under 

arbetsprocessen med strukturplanen samt vilken målgrupp strukturplanen vänder sig 

till.  

2.4 Intervjuer  
Fallstudier förknippas framförallt till kvalitativ forskning men det finns inga bestämmelser om 

vilken eller vilka metoder som ska användas (Denscombe, 2018 s.85). En metod i arbetet är 

intervjuer. Syftet med intervjuerna i arbetet var att få en större förståelse för strukturplaner. 

Strukturplanens status internt hos kommunen och om den varit till hjälp vid efterföljande 

planarbete. Samt om de finner några för- och nackdelar med respektive kommuns 

strukturplan.  

Det har genomförts fem intervjuer i arbetet. Intervjuer genomfördes med personer som arbetar 

med samhällsplanering och som har varit och är involverade i strukturplanerna i respektive 

kommun. Intervjuerna har genomförts med Nacka kommun, Botkyrka kommun, Södertälje 

kommun samt Hedemora kommun. En intervju har genomförts med en konsult som arbetar på 

WSP som är kunnig inom ämnet strukturplaner. Intervjufrågorna finns med som bilagor i det 

här arbetet.  

Intervjuerna som genomfördes var så kallade semistrukturerade intervjuer, där en nedskriven 

lista med ämnen som skulle tas upp och frågor som skulle besvaras fanns, men ordningen var 

flexibel (Denscombe, 2018 s.85, 269).  

Inför intervjuerna hos kommunerna studerades respektive strukturplan, och ett antal öppna 

frågor sammanställdes. Inför intervjun med intressenten på WSP sammanställdes ett antal 

öppna frågor som den intervjuande ville veta mer om samt undersöka dennes åsikter och 

tankar om ämnet. Frågorna valdes att utformas som öppna frågor eftersom det lätt kan bli ett 

öppet samtal kring ämnet, den intervjuade kan utveckla sina idéer och synpunkter samt tala 

mer utförligt kring ämnet (Denscombe, 2018 s.285).  
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De personliga intervjuerna genomförs genom ett möte mellan intervjuaren och den 

intervjuade (Denscombe, 2018 s.270). De personliga intervjuerna genomfördes med Nacka 

kommun, Södertälje kommun, Hedemora kommun och med intressenten från WSP.  

Intervjun i Botkyrka kommun skedde i form av en gruppintervju med tre personer, 

intervjuaren och två intervjuande. Genom att öka antalet deltagare kan forskaren få en större 

variation av erfarenheter och åsikter kring strukturplanen (Denscombe, 2018 s. 270). Intervjun 

genomfördes i ett avskilt och ostört rum på de intervjuades arbetsplats, intervjun var 

avslappnad och det var en bekväm interaktion mellan intervjuaren och de intervjuade 

(Denscombe, 2018 s.282).  

Intervjuerna ljudinspelades med en mobiltelefon. Direkt efter intervjun transkriberades det 

inspelade materialet, sedan sammanställdes intervjuskrifterna till en löpande text till 

respektive fråga. Det spelar en viktig roll att ha ett utdrag från intervjuutskrifterna eftersom 

det är intressant att redovisa materialet och se svaren från intressenterna är för läsaren. Det 

kan också vara en viktig och styrkande del för slutsatsen i arbetet. Utdraget av intervjuerna är 

de väsentliga delarna som avspeglar arbetets behov (Denscombe, 2018 s.417-418). 

Utdraget från intervjuerna är indelade i följande kategorier: Anledning, Status internt, 

Argument för strukturplan istället för FÖP, Styrande vid efterföljande planering, Samråd, 

Fördelar och Nackdelar.  

- Anledning besvarar vad anledningen är till varför kommunen gjorde en strukturplan. 

- Status internt besvarar vilken status strukturplanen har internt i kommunen.  

- Argument för strukturplan istället för FÖP besvarar varför kommunen valde att göra 

en strukturplan istället för en FÖP.  

- Styrande vid efterföljande planering besvarar om strukturplanen har varit till hjälp och 

används.  

- Samråd besvarar om kommunen haft någon form av samråd under framtagandet av 

strukturplanen.  

- Fördelar besvarar vilka fördelar kommunen ser med en strukturplan.  

- Nackdelar besvarar vilka nackdelar kommunen ser med strukturplanen. 

2.5 Surveyundersökning  
Intervjun med Södertälje kommun genomfördes i form av en personlig intervju genom en 

surveyundersökning via telefon. Anledningen till varför det blev en intervju via telefonen var 

på grund av det geografiska avståndet, tiden för arbetet och för att det är kostnadsfritt 

(Denscombe, 2018 s.33). Intervjufrågorna skickades till den intervjuade via epost några 

veckor innan intervjutillfället så de kunde förbereda sig på frågorna (Denscombe, 2018 s.282). 

E-postfrågeformulär genomfördes till Boverket och Länsstyrelsen i Stockholms län och 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Denscombe, 2018 s.31). E-postfrågeformulär är både 

tidsbesparande och det ger en bred geografisk täckning (Denscombe, 2018 s.31).  
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
I det tredje kapitlet definieras de valda teorierna som innefattar; planeringens historia, 

kommunal fysisk planering, kommuners bostadsförsörjningsansvar och bostadsmarknaden i 

Sverige samt fyra planeringsteorier.  

3.1 Planeringens historia   
Planeringens innehåll och metoder har förändrats under de gångna åren och planlagstiftningen 

har drivits fram av verkliga behov (Åström, 1993 s.179). Innan PBL 1987:10 trädde i kraft år 

1987 gällde Byggnadslagen (1947:385) som upprättades år 1947. Den främsta orsaken till 

Byggnadslagens ankomst var att vissa orter växte fort och okontrollerat på grund av 

omställningen av jordbruket, den snabba urbaniseringen och utbyggnaden av järnvägar i 

början av 1900-talet.  

Med Byggnadslagens tillkomst under år 1947 fick kommunen rätten att planlägga bebyggelse 

i kommunen. Besluten på var, när och hur nybebyggelse skulle upprättas var nu kommunernas 

ansvar. Kommunerna fick nu mer inflytande på att styra planeringen och utformningen av den 

framtida bebyggelsestrukturen. Det resulterade i att markägare enbart fick behålla rätten att 

bygga enlighet med plan. Innan byggnadslagen kom var inriktningen i lagstiftningen att ta 

hänsyn till den enskilde markägarens rättigheter.  

Det kommunala planmonopolet förstärktes i och med den nya byggnadslagen. Två nya planer 

infördes i 1947 års byggnadslag, generalplan, som är en föregångare till dagens översiktsplan 

(ÖP), och regionplan. Generalplanen var ingen bindande modell utan ett beslutsunderlag. 

Syftet med planen var att den skulle vara översiktlig, långsiktig och ligga till grund för 

kommande detaljplanering (Strömgren, 2007 s.15,69).  

Den fysiska planeringen på 60-talet följde den strikta arbetsgång som kom med 

byggnadslagen år 1947. Generalplanen skulle vara utgångspunkten för att utarbeta stadsplaner 

för aktuella utbyggnadsområden. Efter att stadsplanerna blivit fastställda kunde byggherrarnas 

arkitekter påbörja husritandet. Det bidrog ofta till att stadsplanerna fick revideras eller få 

dispenser. Så småningom blev det vanligare att städer skapade en dispositionsplan som utan 

rättslig legalitet blev underlag för detaljplanering och husprojektering. En dispositionsplan 

utgick från en fördjupning av städernas generalplaner. Därefter upprättades den formella 

stadsplanen av stadens plankontor. Dispositionsplanen syfte var att öppna möjligheter till 

insyn och diskussion kring det pågående planarbetet (Åström, 1993 s.179). 

Intresset för översiktlig kommunal planering minskade på 70-talet och städerna skapade allt 

mindre generalplaner. Att upprätta en generalplan var inte obligatoriskt utan upprättades i den 

mån den behövdes. Lagens syfte med generalplanen var att den skulle ge en fortlöpande 

bearbetning efter ändrade förhållanden och utvecklingslinjer, men det fick den inte, utan den 

blev mest liggandes och kom inte till användning (Åström, 1993 s.179).  

År 1973 kom den så kallade kommunöversikten som var introducerad av Planverket och 

lantmäteriet och den antogs av kommunfullmäktige. Kommunöversikten skulle omfatta hela 

kommunens yta och ligga till grund för byggnadsnämnden behandling av plan- och 

byggnadsärenden. I dessa planer redovisades var kommunen hade sina generalplaner och 
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detaljplaner och var det fanns restriktioner om markanvändningen. I områden som inte hade 

en upprättad detaljplan skulle kommunöversikten ge riktlinjer för områdets 

bebyggelseutveckling (Åström, 1993 s.179).  

På 80-talet kom en mer detaljerad version av dispositionsplan som fick namnet områdesplan. 

Det blev ett viktigt instrument för att bland annat tillgodose kravet på insyn och med 

inflytande i planeringsprocessen. Till följd av PBL 1987:10 ankomst ändrades benämningen 

på områdesplan till fördjupning av översiktsplan (FÖP) (Åström, 1993 s.180). 

År 1987 trädde PBL 1987:10 i kraft eftersom det riktades kritik mot planeringen i Sverige. 

Arbetet med PBL pågick i mer än två decennier och var ett omfattande utredningsarbete. När 

PBL trädde i kraft år 1987 ställdes det krav på att kommunerna skulle ha samråd med en bred 

krets sakägare. I och med det nya kravet fick medborgarna ett större inflytande i 

planprocessen. Makt över besluten hade fortfarande de folkvalda politikerna (Strömgren, 

2007 s.188-189). 

Under 1980-talet blev det vanligt med så kallade markanvisningstävlingar och idétävlingar 

där kommunen bjöd in byggherrar och arkitekter som fick komma med förslag. Den 

fördjupade översiktsplanen var deras utgångspunkt till förslaget. Sedan arbetar utsedda 

byggherrar och deras konsulter vidare på en detaljplan i samråd med kommunens 

stadsbyggnadskontor. Detaljplanen upprättas av kommunens stadsbyggnadskontor och får då 

en formell rättslig status som juridiskt bindande (Åström, 1993 s.180). 

Miljöbalken trädde i kraft år 1999 vilket ledde till vissa komplikationer i planprocessen. I och 

med medlemskapet i EU krävdes nya regler kring miljökonsekvensbeskrivning, 

miljökvalitetsnormer och Natura 2000. En kritikstorm i början av 2000-talet mot en krånglig 

plan- och bygglagstiftning låg till grund för den nya och gällande PBL 2010:900. PBL 

2010:900 blev antagen år 2011 och arbetades fram med syftet att bland annat uppnå en 

enklare och tydligare lagtext och effektivisering av plan- och tillståndsprocesserna. I den nya 

lagen ställs krav på att en anpassning ska tas till aktuella och angelägna frågor, det kan bland 

annat vara krav på elektronisk kommunikation och avfallshantering (Mattson & Hagander, 

2011 s.27,130-131).  

Många politiker och byggare ansåg redan i samband med 1947 års byggnadslag att 

regelverket hindrade ett effektivt byggande och var alltför komplext. Regeringens 

Byggkrångelutredning startades endast några år efter byggnadslagens ankomst (Mattson & 

Hagander, 2011 s.126) Syftet med utredningen var att utreda hur lagstiftningen kunde bli 

enklare. Flera utredningar har gjorts sedan dess och fler lär det komma, lagstiftningen har 

förändrats med syfte att bli enklare (Mattson & Hagander, 2011 s.126).  

Den senaste utredningen som regeringen har gjort inom ämnet blev klar år 2013, En 

effektivare plan- och byggprocess (SOU 2013:34). Syftet med utredning var att undersöka 

möjligheterna att förenkla och förkorta plan- och bygglovsprocessen. Planprocessen är enligt 

utredningen för långsam, vilket beror på att detaljplanerna blir alltmer detaljerade och 

planerna syftar till att genomföra ett visst projekt. 
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3.2 Kommunal fysisk planering  
I PBL 1987:10 infördes att detaljplaner skulle föregås av ett särskilt programsamråd med 

sakägare innan beslut fattades. Samrådskretsen blev nu utökad med organisationer och 

sammanslutningar som kunde ha ett särskilt intresse av en ny översikts- och detaljplan 

(Mattson & Hagander, 2011 s.126-127). 

Det är varje enskilds kommun angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, 

och kommunen har rätten att anta fysiska planer. PBL ger bestämmelser om vart 

planläggningen av mark, vatten och byggande ska ske i en kommun (PBL, 2010:900 1 kap § 

1, 2).  

Regionplan, översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser är de fyra olika 

planeringsformerna det finns bestämmelser för i PBL. Detaljplanen blir resultatet av 

kommunens konkreta och juridiskt bindande planering (Mattson & Hagander, 2011 s.32). 

Länsstyrelsen deltar i samråd, granskar det slutgiltiga planförslaget och tillhandahåller 

underlag och Boverket vägleder och följer upp planeringen (Boverket, 2015). 

Planeringsprocessen ska enligt PBL hanteras och ansvaras av kommuner och länsstyrelser 

tillsammans. Samarbetet och en ömsesidig förståelse mellan dessa två parter är därför viktig 

(SKL, 2017 s.6)  

I en organisatorisk omgivning formas kommunal planering med ansvariga politiker i styrelser 

och nämnder, samt förvaltningar som har i uppgift att genomföra politiska beslut, där 

yrkesutövande tjänstemän tar fram beslutsunderlag (Nyström & Tonell, 2012 s.312). 

3.2.1 Översiktsplan  
Kommuner och städer har sedan en lång tid tillbaka haft ett behov av att få en överblick och 

styra deras framtid. En ökad befolkningsutveckling och förändringar i näringslivet, behov av 

byggande och service är några av de beräkningar som har utförts för framtidsbedömning av 

den fysiska planeringen (Rudberg, 1985). 

När PBL trädde i kraft år 1987 blev det obligatoriskt att varje kommun ska ha en aktuell 

översiktsplan som kommunfullmäktige enligt PBL ska anta (Rudberg, 1985) (Nyström & 

Tonell, 2012 s.175). Planen ska ge inriktningar för en långsiktig utveckling av den fysiska 

miljön i kommunen.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan ska ge vägledning för beslut om hur mark- 

och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras (PBL, 2010:900 3 kap § 1,2). Översiktsplanen har en central roll i kommunernas 

arbete att formulera strategier för en långsiktig hållbar utveckling. En översiktsplan ska 

omfatta hela kommunen och den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. Den bör 

bygga på analyser och sammanställningar av viktiga förutsättningar (Boverket, 2018). 

3.2.2 Fördjupning av översiktsplan  
Översiktsplanering kan ske i olika former, varav en är ”översiktliga studier av mer 

begränsande områden där detaljplan ska upprättas”.  Den här typen av plan kallas 

”fördjupning av översiktsplanen” och har beteckningen FÖP. I en FÖP undersöks ett 

begränsat område i kommunen, exempelvis stadsdel och tätort (SKL, 2015).  
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Vid ändring av en ÖP för en viss del av kommunen får den redovisas med en annan 

detaljeringsgrad än ÖP, det kan exempelvis vara en FÖP.  

Det är vanligt att kommuner gör en fördjupning, eller tematiskt tillägg av översiktsplanen, 

vilket innebär att översiktsplanens grundläggande syften kan upprätthållas. En FÖP görs 

oftast över tätorter eller områden som är utsatta för exploaterings- eller omvandlingstryck. 

Därmed kan fördjupningar i översiktsplanen även vara ett vägledande instrument för 

detaljplaneprioriteringar och tillkommande bostadsexploateringar i kommunen (Boverket, 

2012).  

Fördjupningarna, eller de tematiska tilläggen, får inte strida mot översiktsplanen som finns för 

kommunen. Innan den nya PBL trädde kraft år 2011 var förfarandet för tematiska tillägg och 

ändringar av ÖP krångligare. Nu har det förenklats jämfört med tidigare lagstiftning. Detta för 

att tidsmässigt förkorta processen (Mattson & Hagander, 2011 s.34). 

Enligt Boverket (2018) har antalet FÖP som fått laga kraft minskat från 35 planer 2013 till 15 

planer 2017. 

   

Figur 2. Antalet FÖP som fått laga kraft mellan åren 2010 till 2017 (Boverket, 2018).  

3.2.3 Framtagandet av översiktsplan och fördjupning av översiktsplan   
När översiktsplanen tas fram redovisar kommunen sitt beslut till avvägningen mellan mark- 

och vattenanvändning, den byggda miljön, riksintressen och strandskydd i form av kartor, 

illustrationer och beskrivningar. Den planerade översiktsplanen har kommunens invånare 

möjligheten att lämna åsikter och synpunkter på. 

Enligt PBL 2010:900 3 kap 12 § ska kommunen ställa ut planförslaget på utställning i minst 

två månader. Detta sker under samrådsskedet samt utställningsskedet. Kommuninvånarna blir 

inbjudna till medborgardialoger under samrådstiden i form av bland annat öppna 

diskussionsmöten, via internet eller i studiecirklar. Syftet med kommuninvånarnas inflytande 

är att de får möjlighet att lämna åsikter och synpunkter vilket i sin tur garanterar förankring 

och inflytande samt ge översiktsplanen demokratisk legitimitet. Synpunkter på planförslaget 

ska enligt PBL 2010:900 3 kap 15 § göra det skriftligen under utställningstiden. 

Enligt PBL 2010:900 kap 3 8 § ska kommunen samråda med Länsstyrelsen, landstinget, 

kommuner som är berörda och invånarna i kommunen. Under processen med framtagandet av 

översiktsplanen ska Länsstyrelsen bevaka bland annat riksintressen, miljökvalitetsnormer, 

mellankommunala frågor, strandskydd, översvämningar och erosion samt risk för säkerhet 

och hälsa. I den antagna översiktsplanen ska det framgå om Länsstyrelsen har en annan 

uppfattning än kommunen i dessa frågor. Under varje mandatperiod ska översiktsplanens 
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Figur 3. En normal 

översiktsplaneprocess  

aktualitet prövas. Länsstyrelsen har då i uppdrag att bevaka samhällsutvecklingen och 

redovisa sin syn på aktualiteten på översiktsplanen.  

Något som är nytt i processen i PBL 2010:900 är att ändringar och tillägg till översiktsplaner, 

exempelvis en FÖP, kan göras med en enklare process. Förut var utställningstiden 2 månader 

men nu behövs enbart 6 veckors granskning istället (Mattson & Hagander, 2011 s.36-37). 

Vid ändring av ÖP ska kommunen anslå en kungörelse om förslaget på kommunens 

anslagstavla och föra in kungörelsen i en ortstidning (PBL, 2010:900 3 kap § 23, 24). Ett krav 

i lagstiftningen är att redovisa konsekvensanalyser för att belysa följderna i planförslaget  

(Nyström & Tonell, 2012 s.312). Kommunen ska hålla förslaget, samrådredogörelsen och i 

vissa fall miljökonsekvensbeskrivning tillgängliga för granskning (PBL, 2010:900 3 kap § 23, 

24). 

Kommunen ska på samrådet redovisa det tänkta förslaget till FÖP, anledningen, konsekvenser 

och planeringsunderlag som har betydande påverkan till förslaget. Samrådet syftar till att få 

fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge berörda möjlighet att få insyn och 

komma med synpunkter på planen. Det är kommunfullmäktige som enligt PBL 2010:900 3 

kap 19 § som antar den fördjupade översiktsplanen. 
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*: Om det görs ändringar och tillägg till översiktsplanen, exempelvis FÖP, ersätts 

utställningsperioden på 2 månader med en kortare granskning på 6 veckor. Därefter ska 

förslaget skickas till Länsstyrelsen (Mattson & Hagander, 2011 s.37). 

3.2.4 Detaljplan  
Ett viktigt instrument för att genomföra avsikterna med planeringen är den juridiskt bindande 

detaljplanen (Nyström & Tonell, 2012 s.61). Det är kommunen som avgör om, när och var en 

detaljplan ska tas fram (Boverket, 2019). Detaljplanen har en särskild angiven 

genomförandetid, den är minst 5 år och högst 15 år. Genomförandetiden medför i princip en 

rätt att bygga i enlighet med detaljplanen. En detaljplan kan användas av kommunen för att 

pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. När en kommun har upprättat en 

detaljplan är det planen som reglerar mark- och vattenområden i kommunen (Boverket, 2014). 

3.3 Kommuners bostadsförsörjningsansvar och 

bostadsmarknaden i Sverige  
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommuner med hjälp 

av riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla 

kommunens invånare att leva i goda bostäder och skapa åtgärder och förberedelser för 

bostadsförsörjningen så den genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska antas av 

kommunfullmäktige. När en kommun planerar för riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska de 

samråda med berörda kommuner och låta Länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt 

tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle yttra sig (Riksdagen, 2019). 

Bostadsmarknaden är dynamisk och den är beroende av utbud och efterfrågan.  

I bostadsmarknadsenkäten Läget på bostadsmarknaden och bostadsbyggande – 2018 som 

Boverket gjort framgår det att det råder bostadsbrist i 243 av Sveriges 290 kommuner. I 

bostadsenkäten utlästes det att fem av dessa kommuner är de som är valda i det här arbetet- 

Nacka kommun, Botkyrka kommun, Södertälje kommun, Mölndals kommun och Hedemora 

kommun (Boverket, 2018).   

3.4 Planeringsteorier 
Arbetets teoridel utgår ifrån planeringsteorin som är ett centralt begrepp inom 

samhällsgeografi (Nyström & Tonell, 2012 s. 85). Planeringsteori utgår ifrån frågan; ”Hur 

fungerar samhällsplanering i dagens föränderliga värld?” (Nyström & Tonell, 2012 s.89-90).  

Planeringsteorin används i det här arbetet som ett sätt att stärka intervjufrågor samt 

innehållsanalysen som ska bidra till att frågeställningarna besvaras. Dessa frågeställningar 

kopplade till planeringsteorin ligger dessutom till grund för diskussionen av delar av arbetet.  

Rationell planering och kommunikativ planering är två planeringsteorier som har gjort ett 

stort avtryck på den svenska planlagstiftningen (Strömgren, 2007). Senare i avsnittet nämns 

planeringsteorierna inkrementell planering och strategisk planering. De är två utav de åtta 

planeringsteoretiska positioner Khakee (2000, s. 23) beskriver i boken Samhällsplaneringen: 

nya mål, perspektiv och förutsättningar. Arbetets teoretiska utgångspunkt är utifrån de fyra 

teorierna.  
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3.4.1 Rationell planering  
Planeringsteorin präglades främst under 1960-talet och början av 1970-talet av rationell 

planering och den rationella planeringsmodellen (Nyström & Tonell, 2012 s.90). Med hjälp av 

vetenskapliga metoder finns det en stark tro om att det går att nå fram till en absolut sanning 

om hur ett samhälle ska utformas (Allmendinger, 2009 s.175). Planeraren ska samarbeta med 

medborgare och politiker för att hitta det mest rationella alternativet och planen beslutas sedan 

av politiker (Strömgren, 2007 s.44).  

Nyström & Tonell (2012, s.90) förklarar den rationella planeringsmodellen som en linjär 

process. Modellen utgår från en mall som förklarar hur en planering ska utföras. Innan en 

planeringsprocess börjar ska genomförandet av arbetet ha beslutats för att det ska vara 

rationellt. Den rationella planeringen handlar om starkt tilltro till människans logiska 

kapacitet och möjlighet att logiskt kunna resonera kring frågor (Allmendinger, 2009 s.63).  

Andreas Faludi är starkt förknippad med rationell planering men Karl Mannheim och Max 

Weber är grundarna till teorin. Weber menar att substantiell och formell rationalitet är två 

delar i den rationella teorin. Substantiell rationalitet är förknippad med politik, då det handlar 

om känslor, värden och fokus på målet. Formell rationalitet är förknippad med planering, då 

det handlar om att nå målet på ett effektivt sätt genom olika metoder (Allmendinger, 2009 

s.63-64). 

Faludi menar att dessa uppdelningar inte finns och att det är svårt att skilja de från varandra 

och vill att fokus ska läggas på planprocessen. Vid planering ska planeraren vara objektiv och 

använda vetenskapliga metoder. För att undersöka vilket planförslag som är det bästa ska det 

utföras utredningar för att få svaret. Den rationella processen kan användas för att i efterhand 

kunna argumentera för redan fattade beslut (Allmendinger, 2009 s.69-70).   

Enligt Strömberg är den fysiska planeringens sätt att tänka och arbeta idag tydligt influerad av 

den rationella planeringen. Det finns likheter mellan att PBL och planering som rationell 

beslutsprocess (Strömgren, 2007 s.15).   

3.4.2 Kommunikativ planering  
Khakee (2000, s.24) nämner att utvecklingen har gått ifrån den rationella planeringen som 

sedan under 1980-talet blev starkt influerad av den kommunikativa planeringen. Den 

kommunikativa planeringen kommer från början av en tradition inom planeringsteorin som 

kallas för ”Social learning”. Denna tradition betyder att planeringen skapas av personer som 

är delaktiga i processen. Dialog grundar planeringen genom att utbyta erfarenheter till de 

olika målgrupperna (Nyström & Tonell, 2012 s.98). Enligt den kommunikativa planeringen är 

samhället ett komplext system som ständigt är i förändring. Planeringen ska också följa 

samhällets förändringar och därför blir medborgardeltagandet en viktig del i processen 

(Allmendinger, 2009 s.198).  

Människor ska inom planeringen skapa gemensamma intressen, lära sig att samverka och 

respektera varandra. Kommunikativ planering är deltagarinriktad och därför är samtycke 

viktigt för den kommunikativa planeringen där avsikten är att de medverkande successivt ska 

uppnå framsteg genom interaktion (Khakee, 2000 s.23–35). Den färdiga planen blir sedan en 

sammanvägning av olika resonemang som genomförts under processen (Allmendinger, 2009 
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s.210).  Det har riktats kritik mot teorin för att den anses ställa för höga krav på ett 

demokratiskt samhälle (Allmendinger, 2009 s.205).  

3.4.3 Inkrementell planering 
Inkrementell planering genomförs steg-försteg, metoden kallas för inkrementalism, eller The 

science of muddling through. Inkrementell planering stödjer ett snabbare beslutsfattande och 

snabbare bemötande av aktörer. Besluten i planeringen decentraliseras istället för att utgå från 

övergripande mål som implementeras uppifrån (Nyström & Tonell, 2012 s.115).  

Inkrementell planering kännetecknas av att det är viktigare att nå en politisk accepterad 

lösning än att nå uppsatta mål. Den tar sikte på politisk hänsyn när olika alternativ ska 

utvärderas. Beslutsprocessen liknas vid att ”trassla sig igenom moment” (”muddling 

through”) och lösa akuta problem i små steg. Processen leder enbart till marginella 

förändringar och den omfattar inte en helhetsutvärdering av en policy (Khakee, 2000 s.26).  

Besluten som fattas görs allteftersom det blir nödvändigt, vilket leder till ett ökat 

handlingsutrymme och på så vis undviker låsningar i planeringen (Nyström & Tonell, 2012 

s.115). Vilka alternativ som ska utvärderas är det framförallt politiska faktorer som 

bestämmer. Det kräver att det är ett flertal aktörer som arbetar av eget intresse och att 

beslutfattandet är fördelat på de olika aktörerna. I vissa fall kan ett eller flera beslutsalternativ 

uteslutas och det kan då betraktas som ett resultat av politiska förhandlingar snarare än ett 

genomtänkt beslut. För att en plan eller ett policybeslut ska skapas sker det genom 

inkrementella förändringar. Det är inte alltid de politiska besluten vad gäller förändringar som 

ska leda till någonting bättre blir det bästa resultatet i samhällsplaneringen. (Khakee, 2000 

s.26-27).  

3.4.4 Strategisk planering  
Den strategiska planeringen handlar om skapandet av nya idéer och processer för utveckling. 

Det är ett instrument för att skapa ramar och strukturer som i sin tur påverkar händelser och 

betraktas som ett socialt och politiskt skeende för att nya idéer och processer skapas (Nyström 

& Tonell, 2012 s.140-142).  

I avhandlingen Planning in the new Reality Strategic Elements and Approaches in Swedish 

Municipalities (2011) beskriver Fredriksson strategisk planering. Avhandlingen har sin 

utgångspunkt i att en hållbar utveckling arbetas fram enklare genom att fatta goda kortsiktiga 

beslut som är baserade på långsiktiga ställningstaganden (Fredriksson, 2011 s.3). Från en 

kommunal planering som fattar beslut i en rationell planeringsprocess till en mer 

kommunikativ planering där det är viktigt att skapa samarbeten mellan olika aktörer. Dagens 

kommunala planering handlar inte om att fatta rationella beslut i en viss ordning. Utan 

Fredriksson menar att det handlar om att skapa allianser mellan nyckelaktörer som kan bidra 

till utveckling i en viss riktning (Fredriksson, 2011 s.88) 

Fredriksson menar att strategisk planering är viktigt för Sveriges kommuner och de kan 

genom den teorin hantera de utmaningar som planering i dagens verklighet innebär. Att 

engagera olika aktörer är en viktig del för att genomföra en plan (Fredriksson, 2011 s.79). 

Översiktsplanen ska enligt PBL fylla den långsiktigt strategiska rollen. Många av Sveriges 

kommuner har dock inte aktuella översiktsplaner (Fredriksson, 2011 s.58). Det finns ett högt 
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tryck på att upprätta bostäder i vissa kommuner. Det leder till att det är mer gynnsamt för 

kommuner att göra detaljplaner som ger byggrätter än att ha en strategisk planering i 

planarbetet. Därför hamnar den strategiska planeringen i skymundan (Fredriksson, 2011 s.59).  

Som nämnt tidigare är kommunerna styrda av PBL i den fysiska planeringen. Med PBL måste 

kommunen ta hänsyn till många frågor, exempelvis regionalsamverkan när det gäller 

planering inte behövts tidigare. Vad Fredriksson menar är att planerna i den nya verkligheten 

är för styrd av PBL. Kommunerna har planmonopol, men i praktiken ser ändå maktbalansen 

mellan offentliga och privata aktörer olika ut nu jämfört med tidigare. I verklighet upplever 

kommunerna att de inte har möjlighet att påverka planeringen i den omfattning som PBL 

säger (Fredriksson, 2011 s.66,72).  

Kommuner har börjat tagit genvägar i planprocessen som yttrar sig i form av plandokument. 

Plandokumenten är inte framtagna enligt planprocessen i lagstiftningen och får därför inte 

samma legala status som en översiktsplan. Eftersom en sådan plansort inte grundar sig på ett 

väl genomarbetat strategiskt dokument kan det resultera i att det fattas beslut som inte är 

långsiktigt hållbara. Fredriksson menar att genom dessa genvägar kan det med risk bli att 

kommunerna bara tillfredsställer exploatören. Exploatörerna vill skynda på planprocessen för 

ekonomisk vinning och glömmer det långsiktigt hållbara tänket (Fredriksson, 2011 s.61-63).   

Den kommunala planeringen har gått från att fatta beslut i en rationell planeringsprocess, som 

handlar om att fatta beslut i en viss ordning, till en planering som handlar om att skapa 

samarbeten mellan olika aktörer (Fredriksson, 2011 s.88).  

Enligt Fredriksson bör ramarna för hur en plan ska arbetas fram vidgas så de går utanför de 

regler och verktyg som PBL erbjuder. En plan innehåller massa informella beslut som inte är 

synliga. När en plan arbetas fram fattas informella beslut redan långt innan den lagstadgade 

planprocessen dragit i gång. (Fredriksson, 2011 s.187). 

Charlotta Fredriksson och Carl-Johan Engström arbetar med en dynamisk process inom den 

strategiska planeringen som formas genom tre mötesplatser; forum (torg), arena (spelplan), 

court (ting). De två första stegen, forum och arena handlar om den ”mjuka strukturen” för 

planering och den tredje, court handlar om den ”hårda strukturen”. Processen resulterar i 

dokument som visar prioriteringar och strategiska ställningstaganden (Fredriksson, 2011 

s.188).  

Forum är den fria, öppna mötesplatsen. Det är ett öppet möte eller dialog där alla är 

välkomna, kan exempelvis vara en medborgardialog. Det öppna mötet ska bidra till att skapa 

mening genom en bra kommunikation mellan deltagarna och aktörer. Syftet med forum är att 

fånga upp och identifiera möjligheter, problem för att sedan skapa en riktlinje och vision för 

området (Fredriksson, 2011 s.84).  

Arena är den organiserade mötesplatsen. Arena är jämfört med forum ett organiserat möte 

med en agenda. I det här steget sker planerings- och utvecklingsarbetet. Syftet med det här 

steget i processen är att utforma strategier för att lösa de problem som uppkom i diskussionen 

i det första steget forum.  (Fredriksson 2011, s.84).  

Court är den formella mötesplatsen och beslutsprocessen. Court är det tredje och sista steget i 

den dynamiska processen och är kopplad till lagstiftningen och här får planen legitimitet. I 
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den här delen av processen ska konflikter hanteras och lösas. Politiker får här tycka till och 

fatta beslut. Genomförandeinstrument, exempelvis budget och avtal fastställs (Fredriksson, 

2011 s.89).  
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4. RESULTAT & ANALYS 
I det fjärde kapitlet presenteras först resultatet av innehållsanalysen från de valda 

strukturplanerna för att sedan redovisa en sammanfattning och analys av 

innehållsanalysernas resultat. Sedan övergår kapitlet till att presentera resultatet av 

intervjuerna, därefter ges en sammanfattning och analys av intervjuernas resultat. 

Intervjuerna för utvecklad strukturplan för Nacka stad, Strukturplan Storvreten och 

Strukturplan för Lina (Se bilaga 1). Intervjun med intressent i Hedemora kommun (Se bilaga 

2). Intervjun med intressenten som arbetar som konsult på WSP i Stockholm (Se bilaga 3). 

Avslutningsvis presenteras svaren som Boverket och Länsstyrelsen i Stockholms- och Västra 

Götalands län gav via e-postfrågeformulär (Se bilaga 4 och 5). 

4.1 Innehållsanalys  
Några kommuner har valt att publicera strukturplaner offentligt på kommunens hemsida och 

fyra av de är med i innehållsanalysen. För att få en förståelse kring vad en strukturplan 

egentligen är och innehåller genomfördes en innehållsanalys för referensfallen Utvecklad 

strukturplan för Nacka stad, Strukturplan Storvreten, Strukturplan för Lina och Strukturplan 

Forsåker. Skälet till varför Hedemora kommun inte är med är för att deras strukturplan inte är 

färdig än och det finns därför inget material att redovisa i det här avsnittet.  

Nedan presenteras respektive strukturplan med stöd av innehållsanalysen utifrån kategorierna; 

Syfte, Innehåll, Mätbarhet, Utredningar, Utgångspunkt, Formell status och Kommunikation. 

Innehållsanalysen har sammanställts i form av en tabell för respektive strukturplan. Nedan 

visas även den övergripande kartan till respektive strukturplan. Kartan som valts ut i 

respektive strukturplan är den karta som anses vara den mest övergripande och 

sammanfattande för strukturplanen. 

   

  



20  

4.1.1 Utvecklad strukturplan för Nacka stad, Nacka kommun  
 

Figur 4. Sammanställning av innehållsanalysen av Utvecklad strukturplan för Nacka stad. 

 

 

Figur 5. Övergripande karta för markanvändningen i strukturplanen.  

Syfte

• Få en helhetssyn 

• Ligga till grund för 
fortsatt 
planeringsarbete, 
stödja kommunen 
och andra aktörer till 
helhetssyn i 
framtida 
avväganden

• Förtäta och låta 
bebyggelseöarna 
växa ihop

• Utgångspunkt för 
den fortsatta 
stadsutvecklingen 

Innehåll

• Stadsstruktur

• Bebyggelse

• Grönstruktur och 
stadsrum

• Trafikstruktur

• Etappindelning och 
genomförande

• Placering av mini-
återvninngsscentral 

Mätbarhet 

• Cirka 14 000 
bostäder och 10 000 
arbetsplatser till 
2030. 

• 18 000 bostäder 
2030-

Utredningar

• Behovsbedömning 
Fritid och idrott

• Behovsbedömning 
Förskole- och 
skolplatser samt 
särskilt boende

• Behovsbedömning 
Kultur Kultur och 
fritidsenheten

• Gatustandard i 
Nacka stad

• Markföroreningar på 
västra Sicklaön

• Parkeringsutredning 
Nacka stad

• VA och 
Dagvattenhantering 
inom Nacka stad

• Skyfallsanalys för 
västra Sicklaön

• Avfallshantering 
Nacka stad

• Grönstruktur i 
Nacka stad 

Utgångpunkt

• Översiktsplanens 
(Hållbar framtid i 
Nacka, antagen  
2012) strategi "En 
tätare och mer 
blandad stad på 
västra Sicklaön"

• Visionen för Nacka 
stad 2013 

Formell status 

• Kommunstyrelsen 
tog beslutet om den 
utvecklade 
strukturplanen 

Kommunikation 

• Medborgardialog 
med ca 5000 
nackabor under 
arbetet med 
Visionen 2013. 

• Målgruppen för 
dokumentet är 
politiker, tjänstemän 
och medborgare i 
Nacka kommun, 
områdets 
markägarre samt 
myndigheter med 
inriktning mot 
planering. 

• Ingen information 
om samråd 
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4.1.2 Strukturplan Storvreten, Botkyrka kommun  

Figur 6. Sammanställning av innehållsanalysen av Strukturplan för Storvreten.  

 

Figur 7. Övergripande karta för markanvändningen i strukturplanen. 

Syfte

• Få en överblick

• Peka ut lämpliga 
platser och 
komplettering av 
den befintliga 
bebyggelsen med 
omkring 2500 
bostäder fram till år 
2040 

• Visa hur området 
kan utvecklas, med 
en balanserad 
blandning av 
bostäder, 
verksamheter och 
service, och en 
vidareutvecklad 
närmiljö 

• Förstärka 
kopplingarna

• Riktlinjer för 
kommunala och 
privata aktörers 
framtida 
investeringar som 
påverkar den fysiska 
miljön 

• Fungera som 
planeringsunderlag 
och styrning för 
kommande 
detaljplanering 

Innehåll

• Markanvändning 

• Mötesplatser

• Rörelser och stråk 

• Bostäder (inkl. 
våningar)

• Verksamheter och 
service 

• Framväxt/etappindel
ning

Mätbarhet

• Förtätning på 2500 
bostäder till år 2040

Utredningar 

• Handelsutredning

• Trafikutredning 

Utgångspunkt

• Översiktsplanen 

• Visionen 

Formell status 

• Kommunstyrelsen 
beslutade år 2015 
att ta fram en 
strukturplan för 
Storvreten 

Kommunikation 

• Botkyrka kommun 
och 
Botkyrkabyggen 
bjöd in boende i 
Storvreten till en 
medborgardialog 
under 2016 för att få 
synpunkter från 
boende i området

• Ingen information 
om samråd 
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4.1.3 Strukturplan för Lina, Södertälje kommun  

Figur 8. Sammanställning av innehållsanalysen av Strukturplan för Lina. 

 

 

Figur 9. Övergripande karta för markanvändningen i strukturplanen. 

Syfte 

• Redovisar på ett 
övergripande sätt den 
tänkta fysiska 
strukturen för 
stadsdelen år 2036 

• Visa var ny 
bebyggelse kan 
planeras

• Hur man tydliggör 
och förstärker 
kopplingen till natur 
och vatten

• Nya kopplingar till 
omkringliggande 
stadsdelar

• Var ny 
samhällsservice kan 
planeras

• Hur Lina centrum 
kan utvecklas

• Var nya mötesplatser 
kan skapas

• Hur stadsdelen kan 
bli tryggare och 
säkrare

Innehåll

• Bebygggelse- och 
trafikstruktur

• Visionsskiss 

• Grönstruktur 

• Sammanfattande 
karta för 
strukturplanen 

Mätbarhet 

• Bor cirka 3349 
personer (2017)

• Planområdet är cirka 
3 km2 

Utredningar 

• Finns ingen 
information 

• "Bör göras vid 
exploatering" 

Utgångspunkt

• Från de strategier och 
riktlinjer som finns i 
Översiktsplan 
Framtid Södertälje-
Översiktsplan 2013-
2030 

• Andra kommunala 
planunderlag som 
Grönplan för 
Södertälje tätort 
(2013), 
Utbyggnadsstrategin 
(2018), Cykelplan 
(2013) och 
Inventering av 
kulturmiljöer i 
Södertälje kommun. 

Formell status 

• Ingen information 

Kommuinikation 

Strukturplanen är en 
sammanvägning av 
kommunens analys 
av området och 
medborgarnas 
synpunkter och 
visioner för 
stadsdelen 

Målgruppen för 
dokumentet är 
politiker, tjänstemän 
och medborgare i 
Södertälje kommun, 
områdets markägarre 
samtberörda 
mynsigheter.  

Ingen information 
om samråd 
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4.1.4 Strukturplan för Forsåker, Mölndals kommun   

Figur 10. Sammanställning av innehållsanalysen av Strukturplan för Forsåker. 

 

 

 

Figur 11. Övergripande karta för markanvändningen för strukturplanen.  

Syfte

• Underlag för en 
formell process som 
planprogram och 
efterföljande 
detaljplaner och 
gestaltningsprogram

• Helhetsidé om hur 
stadsdelen kan 
utformas och fungera  

Innehåll

• Övargripande 
struktur 

• Omvandling, 
koppling och 
framväxt

• Cykelvägar 

• Grönstruktur

• Illustrationsplan

• Gatustruktur

• Bebyggelsekaraktär

• Våningsantal 

• Placering av 
verksamheter

Mätbarhet 

• 24 hektar

• 3000 bostäder 

• 6000 invånare 

Utredningar

• Ingen information

Utgångspunkt

• Inriktningsdokument 
framtaget av 
Mölndals fastighets 
AB- Vision 2.1 

Formell status 

• Ingen information 

Kommunikation 

• Ingen information
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4.2 Sammanfattning och analys av innehållsanalys 
Här nedan visas en sammanfattning i form av en tabell av de likheter och skillnader till 

respektive kategori som framgick i sammanställningen av innehållsanalysen.  

Syfte  

Likheter - Behov av en helhetsbild över ett visst område i kommunen. 

- På ett övergripande sätt visa den tänkta strukturen i området för 

framtiden. 

Skillnader - Planeringsunderlag till efterföljande planering för Nacka, 

Storvreten och Forsåker. 

- Storvreten och Nacka Stad ska peka ut lämpliga platser till 

förtätning. 

- Storvreten och Lina vill förstärka kopplingar i området.  

  
 

Innehåll  

Likheter - Kartor är tillvägagångssättet för att redovisa den planerade 

strukturen för respektive intresse. 

- Övergripande karta för framtida markanvändning, befintliga och 

framtida bostäder, grönstruktur och trafikstruktur. 

Skillnader - Nacka Stad och Storvreten har en karta som beskriver 

framväxten/etappindelningen för strukturplanen. 

- Forsåker och Storvreten har redovisat det tänkta våningsantalet i 

en karta. 

 

Mätbarhet  

Skillnader - Förtätning på 2500 bostäder för Storvreten. 

- 18 000 bostäder för Nacka Stad. 

- Linas område är 3km2. 

- Forsåker är 24hektar, 3000 bostäder och 6000 invånare. 

 

Utredningar  
Skillnader - Nacka Stad och Storvreten har gjort utredningar i området 

- Forsåker nämner inget om utredningar 

- Lina nämner att ”det bör göras vid exploatering”  

 

Utgångspunkt  
Likheter - Översiktsplanen och/eller visionen 
Skillnader - Lina har även en utgångspunkt från andra kommunala 

planunderlag 
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Formell status  

Skillnader - Kommunstyrelsen beslutade att strukturplanen skulle upprättas för 

Nacka Stad och Storvreten. 

- Det finns ingen information om den formella statusen för 

strukturplanerna för Forsåker och Lina. 

 

Kommunikation  

Likheter - Finns ingen beskrivning om det genomförts samråd. 

Skillnader - Strukturplanerna för Lina och Storvreten har haft 

medborgardialoger. 

- Strukturplanen för Storvreten beskriver i eget kapitel hur 

arbetsprocessen gått till med medborgardialog. 

- Strukturplanen för Nacka Stad har haft en omfattande 

medborgardialog under arbetet med visionen. 

- Strukturplanerna för Nacka Stad och Lina har en gemensam 

målgrupp för strukturplanen. 

 

Innehållsanalysen genomfördes för att undersöka och jämföra strukturplanerna, om de har ett 

liknande innehåll samt hur mycket information som finns att läsa i dem. Innehållsanalysen 

visar att strukturplanernas innehåll utifrån kategorierna har mer skillnader än likheter.  

Likheterna för referensfallen hittades i kategorierna; syfte, innehåll, utgångspunkt och 

kommunikation. Skillnaderna för referensfallen hittades i samtliga kategorier; syfte, innehåll, 

mätbarhet, utredningar, utgångspunkt, formell status och kommunikation.  

Eftersom det inte finns några krav på vad en strukturplan ska innehålla eller är ett verktyg i 

PBL kan innehållet variera för olika strukturplaner.   

Här nedan visas vad som kan konstateras från innehållsanalysen i form av en tabell.  

 

Syfte  - Syftet med strukturplanen är att få en övergripande helhetsbild över 

den tänkta fysiska strukturen i ett visst geografiskt område.  

 

Innehåll  - Innehållet i strukturplanen innehåller främst kartor som redovisar 

markanvändning, befintliga- och framtida bostäder, grönstruktur 

och trafikstruktur. Kan även innehålla andra kartor som redovisar 

det kommunen anser är väsentligt att ha med.   

 

Mätbarhet  - Området för strukturplanernas omfattning/storlek kan variera från 

en stadsdel till en stad. Det som kan utläsas är att det är områden 

som är utsatta för bostadstryck och omvandlingstryck. 

 

Utredningar  - Olika utredningar kan förekomma när en strukturplan arbetas fram.  

  

Utgångspunkt 

 

- Strukturplanerna har arbetats fram med hjälp av kommunens 

översiktsplan och vision men kan även ha utgångspunkt från andra 

kommunala dokument och strategier.  
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Formell status - Strukturplanen kan ha beslutats av kommunstyrelsen.  

 

Kommunikation 

 

- Strukturplanen innehåller ingen samrådredogörelse. En 

medborgardialog med de berörda i området kan genomföras i 

arbetsprocessen med strukturplanen. Strukturplanen vänder sig 

främst till politiker, tjänstemän och medborgare i kommunen.  

 

4.3 INTERVJUER 

Resultatet av intervjuerna för strukturplanerna med kommunerna är indelade i kategorierna; 

Anledning, Status internt, Argument för strukturplan istället för FÖP, Styrande vid 

efterföljande planering, Samråd, Fördelar och Nackdelar.  

4.3.1 Utvecklad strukturplan för Nacka stad, Nacka kommun 

4.3.1.1 Anledning 
Det finns flera anledningar till varför det blev en utvecklad strukturplan för Nacka stad. Från 

början var det framförallt att politikerna hade en del frågor om stadsplaneringen i staden. 

Politikerna ville att alla de halvöar som finns i Nacka skulle hänga ihop med varandra. Det är 

en utav den viktigaste delen i strukturplanen, visa hur allt ska kunna hänga ihop. En viktig 

pusselbit var att försöka skapa en fysisk överblick över hur staden skulle kunna utvecklas. För 

att se hur strukturen kan utvecklas, ha något att arbete utifrån, se sambanden, göra 

prioriteringar och genomförandeplanering. Tunnelbanans ankomst till Nacka kommun var en 

anledning till att få en helhetsbild av staden. Politikerna har satt ett bostadsmål till 

tunnelbanans ankomst år, vilket resulterade i att en helhetsbild behövdes över staden för att se 

vart bebyggelse kan prioriteras. Helhetsbilden ger möjligheter att planera för ett 

genomförande och vad kommunen ska göra i vilken ordning, hur och vad som ska prioriteras.  

4.3.1.2 Status internt  
Formellt sett är det kommunstyrelsen som fattade beslutet om att planeringsinriktningen i 

kommunen ska vara i enlighet med strukturplanen. Trots att den utvecklade strukturplanen för 

Nacka stad inte har någon juridisk bindande status har den en hög status internt på 

kommunens stadsbyggnadsavdelning eftersom man där är väl medveten om att den finns. 

Kartbilderna används dagligen i arbetet med den fysiska planeringen. För tjänstemännen 

handlar strukturplanen om en vision för hur staden ska utvecklas och vad kommunen vill med 

framtiden av Nacka. Det är en grund alla kan ställa sig bakom och arbeta utifrån.  

4.3.1.3 Argument för strukturplan istället för FÖP  
Nacka kommun valde att inte göra en FÖP för att de vill ha ett planeringsdokument som inte 

har några juridiska ramar och som inte har någon PBL- betydelse. Strukturplanen är en 

planeringsinriktning. Framförallt var det för att tjänstemännen kunde göra processen så 

flexibel som de själva tycker att den borde vara. Sedan ska strukturplanen revideras utan att 

det görs en formell process kring det.  

4.3.1.4 Styrande vid efterföljande planering 
Som helhet har strukturplanen varit styrande vid efterföljande planering då det är 

grundstrukturen i strukturplanen planerarna arbetar efter. Det har gjorts avsteg från 
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strukturplanen. Grovstrukturen är desamma i detaljplanerna medan detaljnivån kan skilja sig. 

Det har från början funnits en medvetenhet om att det inte kommer gå att kunna följa exakt 

vad som står i strukturplanen vid efterföljande planering. Det är för att strukturplanen ger en 

bild i ett tidigt skede, när efterföljande planeringsarbete påbörjas kan det uppkomma hinder 

för det.  

4.3.1.5 Samråd 
Inget samråd har skett med relevanta instanser då det framför allt är ett internt dokument. 

Däremot är det inga hemligheter kring strukturplanen, det är Nacka kommuns sätt att visa hur 

det skulle kunna se ut i framtiden.  

4.3.1.6 Fördelar 
Informantens uppfattning är att det finns många fördelar med att ha en strukturplan. Den ger 

framförallt en gemensam bild av utvecklingen och vägen fram. Många yrkesgrupper kan ha 

den i sitt arbete- detaljplanering, projektledare eller chefer kan arbeta med strukturplanen. 

Exempelvis använder energibolaget och vatten- och avloppsbolaget i Nacka sig utav 

strukturplanen. Strukturplanen kan alla ha som utgångspunkt och en gemensam bild i det 

uppdrag som de har. Alla kan då vara överens om vad målet är.  

4.3.1.7 Nackdelar 
Strukturplanen har varit för detaljerad. Tanken var att det skulle underlätta vid efterföljande 

planering, men det har det inte alltid gjort. Det har varit en viss förvirring på hur detaljerat 

man ska följa strukturplanen vid efterföljande planering. Vissa dyker lätt ner när de ska 

planera på kvartersnivå och tänker på detaljerna som visas i strukturplanen. Det har blivit en 

förvirring då många tänker att de måste se ut som de gör i strukturplanen senare i 

detaljplanen.  

De underlagsmaterialen som togs fram var de som ansågs vara knepiga och som de ofta blir 

interna diskussioner kring, exempelvis gröna ytor. Tanken var att om de redan i 

strukturplanen var överens om det behövde det inte blir några diskussioner kring det vid 

efterföljande planering. Men den effekten fick inte underlagsmaterialet.   

I strukturplanen framgår det att en matvarubutik planeras att inte finnas kvar i framtiden. Det 

resulterade i att de som är boende i området och ägaren till butiken blev upprörda. Boende och 

ägaren tänkte att butiken skulle rivas, eftersom det stod så i strukturplanen. Strukturplanen 

kan i en sån situation skapa en förvirring, kartbilden handlar om en vision som visar på hur 

det kan tänkas se ut i framtiden.  

4.3.2 Strukturplan Storvreten, Botkyrka kommun   

4.3.2.1 Anledning 
Anledning från början till varför det blev en strukturplan är att politiken i Botkyrka kommun 

har en tydlig inriktning för att bygga mer bostäder i kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen pekade därefter ut Storvreten som ett förslag till att bygga 

fler bostäder i form av en förtätning i området. Storvreten saknar ett sammanhang genom 

området och behöver därför en helhetsbild över hur det kan få en bättre sammankoppling. 

Området är inte anpassat för det samhälle som är idag, där kollektivtrafiken ska prioriteras. 

Storvreten är bebyggt så det är lättillgängligt att äga och transportera sig med en bil. Områdets 



28  

vision är att i framtiden få en större variation med upplåtelseformer och upprätta mer av den 

upplåtelseform det finns minst av.   

4.3.2.2 Status internt  
Strukturplan Storvreten är antagen av kommunfullmäktige vilket gör att den får en hög status 

internt hos kommunen. På samhällsbyggnadsförvaltningen är man väl medveten om den då 

den följs vid arbeten. Om det skulle ske en stor personalförändring behöver det inte vara en 

självklarhet att det är strukturplanen som används vid planering.  

4.3.2.3 Argument för strukturplan istället för FÖP  
Många utav PBL-dokumenten är tungarbetade och processen för en plan är för lång anser 

informanterna. En FÖP måste följa PBL- processens formella delar som givetvis fyller en 

viktig roll. Sedan är anledningen att strukturplanen uppfyller ett annat syfte. Strukturplanen 

handlar om att göra en intern samordning och sortering på hur kommunen vill göra saker. Då 

vill kommunen vara snabba att bemöta aktörerna som kommer utifrån med förfrågningar och 

intressen. Ett till argument är att de inte vill göra saker på kort sikt som omöjliggör sådant 

som kommunen vill åstadkomma på lång sikt. 

4.3.2.4 Styrande vid efterföljande planering 
Det har enbart detaljplanerats för ett område i strukturplanen. Då området är utpekat i 

strukturplanen har den varit styrande. Tanken är att den inte ska vara helt reglerande, den ska 

vara flexibel i sina ramar men vissa huvudprinciper ska låsas fast.   

4.3.2.5 Samråd 
Inget samråd har skett med relevanta instanser. Strukturplanen är inte inskickad till 

Länsstyrelsen och de har inte godkänt den. På ett möte med Länsstyrelsen nämnde en av 

intressenten att strukturplanen finns, Länsstyrelsen ville inte diskutera det.   

4.3.2.6 Fördelar 
Fördelen med strukturplanen är att den pekar ut vad Botkyrka kommun vill göra.  

4.3.2.7 Nackdelar 
Det finns en osäkerhet kring vad det är för typ av dokument. Det är inte bra när det uppstår 

osäkerhet kring ett dokument som strukturplanen. Det är viktigt att vara tydliga med att 

implementera och informera tjänstemännen om vad strukturplanen är. Det har även skapats en 

viss begreppsförvirring. Många frågor har dykt upp internt, varför det inte finns en FÖP över 

området i stället. 

4.3.3 Strukturplan för Lina, Södertälje kommun  

4.3.3.1 Anledning 
Politikerna i Södertälje satte år 2016 ett ambitiöst bostadsmål. Målet var att bygga 20 000 

bostäder fram till år 2036. Inom loppet av en 20 års period är tanken att Södertälje ska växa 

med 50%, Södertälje har idag 40 000 bostäder. I samband med att det uppkommer fler 

bostäder tillkommer krav på bland annat samhällsservice, förskolor och skolor. 

Stadsbyggnadsförvaltningen på kommunen insåg att det inte skulle funka att göra 

frimärksplanering där enstaka tomter undersöks. En planeringsöverblickbarhet i en skala 

någonstans mellan översiktsplanen och detaljplanerna var därför nödvändigt. En mellannivå 
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som kunde ge en överblick hur en stadsdel fungerar idag, vad det finns för brister samt vad 

det finns för möjligheter till utveckling i fråga om bostadsbyggnation och annan typ av 

samhällsservice. Tanken med strukturplanen är att redovisa den tänkta fysiska strukturen och 

visionen i stadsdelen år 2036. Allt handlade om att få en övergripande bild på stadsdelsnivå. 

4.3.3.2 Status internt  
Strukturplanen är godkänd av stadsbyggnadsnämnden. Något som är viktigt är att fundera på 

vad det är som är godkänt. Strukturplanen är inte godkänd för att det ska se exakt ut som det 

gör i strukturplanen, den är godkänd för att vara ett visionsdokument och planeringsunderlag 

för fortsatt detaljplanering. Det är viktigt att hålla isär, att strukturplanen visar inte exakt hur 

det kommer bli, utan det är kommunens ambition och visionsdokument.   

Strukturplanen är väl förankrad med de som arbetar på samhällsbyggnadsförvaltningen, det 

finns en medvetenhet om att den finns och att det pågår arbete med strukturplaner. Berörda 

inom kommunen har blivit informerade om strukturplanen. Det har även varit presentationer 

om strukturplanen för kollegor och politiker i kommunen. Strukturplanen är inte enbart 

etablerad internt, den har även fått stort genomslag hos kommunens invånare. Medborgarna är 

även väl informerade om strukturplanearbetet. Inbjudan till dialoger samt digitala web-enkäter 

där medborgarna kan tycka till om sin stadsdel har genomförts.  

4.3.3.3 Argument för strukturplan istället för FÖP  
Tidsbesparing och planeringsblickbarhet var anledningarna till varför de gjorde en 

strukturplan istället för en FÖP. Det har diskuterats internt hos kommunen varför Södertälje 

valde att inte gör en FÖP. I en FÖP finns det krav på bland annat samråd. Genom att göra en 

strukturplan istället för en FÖP finns det inte några krav på utredningar i strukturplaneskedet, 

då kan man komma snabbare in i processen till en början. Förhoppningen var att 

strukturplanen skulle spara tid och vara ett snabbspår till att få ett bra planeringsunderlag. 

Södertälje kommun kände att de enbart ville få ett snabbt översiktligt planeringsunderlag, som 

kunde ge stöd för framtida detaljplaneprocesser.  

4.3.3.4 Styrande vid efterföljande planering 
Strukturplanen godkändes hösten 2018, så strukturplanen har inte använts i skarpt läge än då 

det är ett nytt dokument. Det är ingen som vet än hur strukturplanen kommer att användas och 

hur bra stöd den egentligen är i fortsatt planarbete. Ett detaljplanearbete har påbörjats i Lina, 

där ett äldreboende som ska byggas och det har skett utifrån den plats strukturplanen föreslog. 

Syftet och tanken med strukturplanen är att den ska följas vid efterföljande planering. När ett 

område börjar detaljplaneläggas ska strukturplanen vara ett stöd. Vissa frågor är i 

strukturplanen redan lösta på ett övergripande plan. Tanken är då att den enskilda 

planläggaren undersöka det.  

Planen har även kommunikativa värden. Den kan användas som underlag i olika diskussioner 

med byggherrar eller nyfiken allmänhet om vad visionen är i området.  

Strukturplanen har fått ett genomslag och blivit ett etablerat begrepp även bland externa parter 

som byggherrar. Exploatörer har visat nyfikenhet kring strukturplanerna. Planförfrågningar 

om att få bygga i området har skickats in från exploatörerna. Exploatörerna har innan 
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planförfrågan undersökt strukturplanen om vad som står i den och vad kommunen har för 

förväntningar på området.  

4.3.3.5 Samråd 
Inget samråd har genomförts gällande strukturplanen för Lina. Länsstyrelsen har informerats 

om att Södertälje kommun arbetar med strukturplaner. Länsstyrelsen var väldigt fundersamma 

kring strukturplanen. Eftersom strukturplanerna inte följer PBL har Länsstyrelsen i sin 

myndighetsutövning svårt att komma in i processen. Det fanns en orolighet från 

Länsstyrelsens sida över om strukturplanen får en tyngre status än vad den faktiskt har. 

Södertälje har gett förklaringen till Länsstyrelsen att de inte behöver oror sig för mycket 

gällande strukturplanerna. I ett skarpt läge och efterföljande planering kommer planerna 

prövas i PBL.  

Det har skett en diskussion internt på kommunen om huruvida strukturplanerna skulle 

skickats på remiss till Länsstyrelsen. I slutändan blev det inte så. Länsstyrelsen blev ingen 

part som uttalade sig. I strukturplanearbetet tog hänsyn gällande statliga intressen utifrån 

underlag som finns internt hos kommunen.  

4.3.3.6 Fördelar 
Det finns många fördelar för Södertälje kommun att ha strukturplaner som ett 

planeringsverktyg. Södertälje har saknat ett mellanskikt i tidigare planering. Strukturplanen 

ger i förhållandevis en snabb överblick över vad som finns i stadsdelen. Planen identifierar i 

stora drag vilka möjligheter som finns till utveckling och vissa brister som behöver åtgärdas. 

Med tanke på att planen inte är allt för detaljerad, att den ligger på en mellannivå är det ett bra 

kommunikationsverktyg att diskutera idéer med. Det är till fördel att ha ett dokument som 

visar hur kommunen tänker sig utvecklingen i strukturplanens område. Den visar hur 

kommunen ungefär vill att platsen ska se ut och utnyttjas, att den på så sätt inte låser sig på 

detaljer. Eftersom det är ett visionsdokument som ger frihet i förslaget finns det en möjlighet 

att testa nya oprövade idéer och våga vara med vidlyftig eftersom strukturplaneförslaget har 

ett långsiktigt tidsperspektiv. Till skillnad mot vad som hade vågats testats i den formella 

processen öppnar strukturplanen upp för att tänka större och bredare. Att ha fått genom en 

omfattande medborgardialog som är områdesövergripande har varit en fördel vilket leder till 

att medborgarna i Södertälje får ett stort inflytande på planeringen. Det är en fördel att slippa 

den formella processen och att den inte blir juridiskt bindande.  

4.3.3.7 Nackdelar 
Strukturplanerna saknar juridisk status och den följer inte PBL. Det blir inga konsekvenser 

eftersom strukturplanen inte har något lagstöd, vilket betyder att det går att frångå det 

strukturplanen intentioner är. Det tål att fundera på om all den tid, ambitionsnivå och alla de 

resurser som har lagts ner på strukturplanearbetet är värt och rimligt om strukturplanen inte 

har någon juridisk status. Strukturplanen pekar inte ut vad det är som gäller.  

Trots att strukturplanen inte hanteras enligt den formella processen och därmed inte blir 

juridiskt bindande, är det även det som är nackdelen, att det vid efterföljande planering öppnar 

upp till att inte efterleva strukturplanens intentioner.  
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Det är en nackdel att det inte görs några utredningar i strukturplanearbetet. Det leder till att 

det är svårt att veta genomförandebarheten hos det som föreslagits. Om planläggaren vill följa 

intentionerna i strukturplanen kan det då visa sig att det inte går eftersom en utredning skulle 

kunna visa att det inte är genomförbart.  

Medborgardialogen kan vara en nackdel då den kan inge falska förhoppningar- att ett stort 

arbete dras igång som engagerar folk och sedan kan ingen med säkerhet i slutändan förvalta 

medborgarnas förtroende och alla synpunkter medborgarnas kommit med. Eftersom det finns 

så pass många osäkerheter kring strukturplanernas genomförande. När en medborgardialog 

genomförs i en stadsdel väcker det mycket förväntningar och förhoppningar hos 

medborgarna. Medborgarna involveras i en dialogprocess där tid och energi avsätts, men i 

slutändan kanske inget av det som diskuterats i medborgardialogen kommer att ske. I 

medborgardialogerna har Södertälje kommun varit tydliga med att förklara vad en 

strukturplan är. 

4.3.4 Hedemora kommun  
Hedemora kommun arbetar med att ta fram en strukturplan över Hedemora tätort. Svaren är 

baserade på vad intressentens föreställning är om hur strukturplanen kommer att bli när den är 

framtagen och varför Hedemora har valt att göra en strukturplan. Därför har det här avsnittet i 

arbetet andra kategorier från intervjun än de andra intervjuerna i det här avsnittet.  

4.3.4.1 Anledning 
Hedemora kommun vill ha en nulägesbild och saknar ett verktyg som håller ihop de 

vardagliga frågorna som handlar om framtidstankar, politiken och invånarna. Det är ett 

politiskt uppdrag att få fram en strukturplan.  

Syftet med strukturplanen är att den ska bli ett verktyg för att fatta beslut och verktyget ska 

innehålla olika delar. Strukturplanen ska vara ett konkret verktyg som visar verkligheten. 

Förhoppningarna är att det ska bli en tydlig planeringsbild över Hedemora stad.  

4.3.4.2 Formell status internt  
Förhoppningarna är att strukturplanen blir antagen av kommunfullmäktige. Det är 

kommunstyrelsen i Hedemora kommun som har tagit beslutet om att det ska göras en 

strukturplan. Tanken är att den ska få en väldigt bra status internt då det ska vara ett lättanvänt 

verktyg för tjänstemännen. Förhoppningen är att alla kommunens medborgare förstår varför 

strukturplanen finns.  

4.3.4.3 Argument för strukturplan istället för FÖP   
Hedemoras FÖP och ÖP är så pass luftigt skrivna så det behövs ett verktyg som visar 

kartbilder som beskrivs i bild och text. Strukturplanen ska vara ett dokument som 

medborgare, tjänstemännen och politikerna är enade om.  

4.3.4.4 Styrande vid efterföljande planering 
Förhoppningarna är att planprocessen kommer bli enklare. Det kommer bli en tydligare bild 

över vilka områden kommunen ska börja arbeta med. Om det är mycket som är förberett 

innan detaljplaneringen sätter igång kan det finnas mindre risker att det kan bli fel.  
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4.3.4.5 Samråd 
Inget samråd har skett ännu. Hedemora kommun har presenterat att strukturplanen håller på 

att arbetas fram. Det är viktigt att Länsstyrelsen är informerade om vad kommunen vill med 

strukturplanen.  

4.3.4.6 Innehåll  
Nackas strukturplan har varit en målbild och en inspirationskälla när det gäller innehållet av 

strukturplanen för Hedemora. Tanken är att strukturplanen framförallt ska innehålla 

Hedemoras framtidsplaner i bild och text. Förhoppningarna är att strukturplanen ska vara 

trevligare och mer lättläst än Hedemora kommuns ÖP. Kartorna ska innehålla olika delar som 

berör kommunen som helhet, som markanvändning, vatten- och avloppsutbyggnader och 

trafiklösningar.   

4.3.4.5 Kommunikation  
Hedemora kommun har haft en omfattande medborgardialog inför arbetet med framtagandet 

av strukturplanen. Under sommaren 2018 fanns i centrum i Hedemora en paviljong där 

medborgare kunde komma med sina åsikter i skriftlig och muntligt om kommunens och 

framtida fysiska planering i Hedemora. En enkät har även skickats ut till kommunens 

invånare där de fick yttra sig om vad de saknar och vad de skulle vilja ha.  

4.3.5 Konsult, WSP Stockholm  
Syftet med intervjun med intressenten från WSP var att få dennes uppfattningar om 

strukturplaner. Få information från intressenten varför kommuner väljer att göra 

strukturplaner med beställning av WSP.  

4.3.5.1 Vad är en strukturplan?  
En strukturplan är ett arbetsverktyg, ett sätt att pröva sig fram i ett tidigt skede som tar upp de 

viktiga frågorna i ett område. Samt ett verktyg som man tar sig tid till att göra för att man ska 

göra rätt från början.   

4.3.5.2 Varför gör kommuner strukturplaner?  
Det finns flera anledningar till varför kommuner väljer att göra en strukturplan. Att en 

kommun får sätta första penseldraget och genom det försäkra sig om att de viktigaste 

huvuddragen blir vägledande i kommande planarbete. Ett verktyg för kommunen att fånga 

upp de viktigaste pusselbitarna. En översiktsplan räcker inte för en kommun, den är mer 

översiktlig, en strukturplan är mer detaljerad. Om kommuner väljer att publicera 

strukturplanerna på internet kan invånarna tro att det är sanningen som framförs. I de flesta 

fall håller kommunerna strukturplanerna internt. Intressenten tror att de flesta kommuner har 

en intern strukturplan de arbetar efter.  

4.3.5.3 Varför gör kommuner inte en FÖP i stället?  
Det tar för många intressenter i anspråk att göra det inom ramen för en FÖP. Börjar 

kommunen i PBL- processen behöver det genomföras sammanvägningar. Genom att ha helt 

fria ramar i ett informellt arbete blir man mycket friare. 
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4.4 Sammanfattning och analys av intervjuer  
Här nedan visas sammanfattningen från intervjuerna med Nacka kommun, Botkyrka 

kommun, Södertälje kommun samt Hedemora kommun. Sammanfattningen är utifrån 

kategorierna; anledning, status internt, argument för strukturplan konstra FÖP, styrande vid 

efterföljande planering, samråd, fördelar och nackdelar. Hedemora kommuns resultat från 

intervjun är med i kategorierna; anledning, status internt, styrande vid efterföljande planering 

och samråd. Intervjun med intressenten från WSP är inte med i sammanfattningen då syftet 

med sammanfattningen är att jämföra kommunernas svar.  

Anledning  

Nacka - Politiken har satt ett bostadsmål  

Botkyrka - Politiken har satt ett bostadsmål 

Södertälje - Politiken har satt ett bostadsmål  

Hedemora - Nulägesbild  

- Saknar ett verktyg som håller ihop de dagliga frågorna som handlar 

om framtidstankar, politiken och invånarna  

  

 

Status internt   

Nacka  - Hög status för den är välmedveten på stadsbyggnadsförvaltningen  

- Kommunstyrelsen fattade beslut om strukturplanen som en 

planeringsinriktning  

- Används dagligen i arbetet  

- En grund som tjänstemännen kan ställa sig bakom och arbeta utifrån  

Botkyrka - Antagen av kommunfullmäktige  

- Väl medveten på stadsbyggnadsförvaltningen 

- Om det sker en personalförändring kan statusen ändras  

Södertälje  - Godkänd av stadsbyggnadsnämnden  

- Väl medveten på stadsbyggnadsförvaltningen  

Hedemora - Förhoppningarna är att strukturplanen blir antagen av 

kommunfullmäktige  

- Kommunstyrelsen har fattat beslutet om att en strukturplan ska 

arbetas fram 

- Tanken är att strukturplanen ska få en väldigt bra status internt då 

det ska vara ett lättanvänt verktyg för tjänstemännen  

  

 

Argument till 

strukturplan 

istället för FÖP 

 

Nacka  - Planeringsdokument som inte har några juridiska ramar  

- Planeringsdokument som inte har någon PBL- betydelse  

- Tjänstemännen kunde göra processen flexibel  

Botkyrka - Processen för en FÖP är tungarbetat och lång 

- FÖP måste följa PBL- processens formella delar  

- Strukturplanen uppfyller ett annat syfte (En intern samordning)  

- Snabba att bemöta aktörer utifrån  
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- Vill inte göra saker på kort sikt som omöjliggör sådant som 

kommunen vill göra på lång sikt  

Södertälje  - Tidsbesparing och planeringsblickbarhet  

- Snabbt översiktligt planeringsunderlag   

- Många krav i en FÖP, bland annat samråd  

- Finns inga krav på utredningar i strukturplaneskedet  

Hedemora - FÖPen är så luftigt skriven så det behövs ett verktyg som visar 

kartbilder som ger beskrivningar i bild och text  

  

 

 

Styrande vid 

efterföljande 

planering  

 

Nacka  - Styrande då strukturplanen är grundstrukturen planerarna arbetar 

efter 

- Grovstrukturen är desamma i detaljplanerna  

- Detaljnivån kan skilja 

Botkyrka - Ett område i strukturplanen har detaljplanerats  

- Styrande eftersom detaljplaneområdet är utpekat i strukturplanen  

- Strukturplanen ska vara flexibel inte helt reglerad 

- Huvudprinciper ska låsas fast 

Södertälje  - Ett detaljplanearbete har påbörjats och skett utifrån var 

strukturplanen föreslog skulle vara i området  

- Tanken är att den ska vara styrande vid och ett stöd vid efterföljande 

planering  

Hedemora - Förhoppningarna är att planprocessen kommer bli enklare  

- Förhoppningarna är att det ska bli en tydligare bild över vilka 

områden kommunen ska börja arbeta med  

- Strukturplanen ska ha förberett mycket innan detaljplaneringen sätter 

igång så det finns mindre risker att det kan bli fel  

  

 

Samråd   

Nacka  - Inget samråd 

Botkyrka - Inget samråd  

- Inte inskickad till Länsstyrelsen 

- Nämnt att strukturplanen finns till Länsstyrelsen-inte positiva   

Södertälje  - Inget samråd 

- Länsstyrelsen är informerad om att Södertälje kommun arbetar med 

strukturplaner  

Hedemora - Inget samråd  

- Presenterat för Länsstyrelsen att strukturplanen håller på att arbetas 

fram  

  

 

Fördelar  

Nacka - Gemensam bild av utvecklingen och vägen fram  

- Gemensam utgångspunkt  

- Alla kan vara överens om vad målet är 
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- Många yrkesgrupper kan ha strukturplanen i sitt dagliga arbete  

Botkyrka - Pekar ut vad Botkyrka kommun vill göra 

Södertälje  - Snabb överblick på vad som finns i stadsdelen  

- Visar möjligheter till utveckling och brister som behöver åtgärdas  

- Den är inte alltför detaljerad  

- Visar vad kommunen tänker sig utvecklingen i strukturplanens 

område  

- Eftersom det är ett visionsdokument ger den frihet att testa nya 

oprövade idéer  

- Omfattande medborgardialog  

- Medbograna har fått ett stort inflytande i planeringen 

- Slipper den formella processen  

- Inte juridiskt bindande  

  

 

Nackdelar   

Nacka 

 

 

- Detaljnivån är för hög 

- Förvirring för hur detaljerat strukturplanen ska följas  

- Kan skapa en förvirring  

Botkyrka - Osäkerhet kring vad det är för dokument   

- Begreppsförvirring, frågor om varför det inte finns en FÖP över 

området istället.  

Södertälje  - Saknar juridisk status 

- Går att frångå vad strukturplanens intentioner är utan att det ger 

några konsekvenser  

- All tid och arbete som lagts på strukturplanen kanske inte är värt och 

rimligt eftersom strukturplanen inte har någon juridisk status  

- Pekar inte ut vad som gäller  

- Formella processen 

- Öppnar inte upp till att efterleva strukturplanens intentioner 

- Inget utredningsarbete 

- Svårt att veta om det är genomförbart 

- Om planläggaren vill följa strukturplanens intentioner kan det visa 

sig att det inte går eftersom inga utredningar är gjorda  

- Medborgardialog kan skapa falska förväntningar  

  

 

Svaren från intressenterna ser lite olika ut men är överlag lika. De som framkom i intervjuerna 

och som är gemensamt är bland annat:  

- Politiken i kommunerna har satt ett bostadsmål och det är anledningen till att 

strukturplanen skapades. 

- Ett planeringsverktyg som är en viktig del i kommunens interna planeringsarbete. 

- Snabb planeringsöversikt. 

- Visar hur ett område ska hänga ihop när planeraren senare ska detaljplanera delar av 

området.  

- Visar grovstrukturen i området vid efterföljande planering.  

- Sparar tid vid efterföljande planering eftersom vissa frågor redan är lösta.  
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- En strukturplan ska inte följas i detalj då utredningar som är nödvändiga för att följa 

strukturplanens intentioner inte är utförda.  

- För att ha en hög status på strukturplanen internt krävs en bra kommunikation och berörda 

bör informeras för vad det är för typ av dokument och hur den ska användas. 

- Ett bra underlag att visa för exploatörer utifrån. 

- Behöver inte den formella PBL-processen, som anses vara tidskrävande och omständlig.  

4.5 Boverket och Länsstyrelsens syn på strukturplaner 
Boverket har inga riktlinjer eller ger någon vägledning om hur en strukturplan ska arbetas 

fram, de kan heller inte säga något om att kommuner använder sig av denna plansort. De 

anser att kommuner får göra som kommunen själv vill.  

Länsstyrelsen deltar inte i samråd, granskar eller tillhandahåller några underlag eftersom de 

inte har någon granskningsskyldighet eller överprövningsrätt i plandokument som inte är 

PBL- stadgade blir deras synpunkter avseende strukturplaner utan verkan. 

Länsstyrelsen i Stockholms län är informerade genom dialogmöten med kommunernas 

planavdelning om att kommuner i Stockholms län ibland använder sig av strukturplaner i 

tidiga planeringsskeden. Vad en strukturplan är för något har Länsstyrelsen uppfattat som 

exempelvis en skiss, en intern eller extern förstudie eller ett mer omfattande 

planeringsdokument. Det är beroroende av hur kommunen hanterar processen i framtagandet 

av strukturplanen och är således upp till varje kommun att avgöra. 

Länsstyrelsen i Stockholms län avstår från att yttra sig över kommunala dokument som inte 

ingår i deras uppdrag som omfattas av PBL. De har informerat kommunerna om att de anser 

att kommuner bör arbeta med PBL-anknutna planinstrument såsom fördjupade 

översiktsplaner, tematiska tillägg till översiktsplaner, program och detaljplaner. Länsstyrelsen 

menar att planer som upprättas i enlighet med PBL garanterar en rättssäker och demokratisk 

process. Andra planeringsverktyg utanför PBL- processen har inget krav att samråda med 

varken Länsstyrelsen, andra myndigheter eller allmänheten. Samt att länsstyrelsen inte kan 

garantera att andra myndigheter för vilka Länsstyrelsen har samordningsansvar, prioriterar att 

yttra sig över en sådan plan. Om kommuner vill att länsstyrelsen i Stockholms län ska yttra 

sig menar de att de får ta fram ett dokument med stöd av PBL.   

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar inte strukturplaner. De yttrar sig enbart vid de 

formella skedena som PBL föreskriver. Strukturplanen för Forsåker har Länsstyrelsen inte 

yttrat sig och de har inte fått en förfrågan från kommunen att yttra sig specifikt för 

strukturplanen. Länsstyrelsen har yttrat sig i miljöbedömningen och över samrådshandlingen 

vid efterföljande planeringsarbete i PBL- processen.  
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5. DISKUSSION 
I det femte kapitlet framförs studiens resultat tillsammans med teoretiska utgångspunkter för 

att föras samman i en diskussion. Avslutningsvis presenteras metoddiskussionen.  

Det som framgick i intervjuerna var att anledningen till strukturplanerna arbetats fram är för  

att politiken i respektive kommun har ett bostadsmål om att ett visst antal bostäder ska 

upprättas till ett visst år. Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

ska kommuner med hjälp av riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska antas 

av kommunfullmäktige samt ha samråd. Ingen av strukturplanerna uppfyller båda kraven, 

Storvreten uppfyller det första kravet men inte det andra. Därför är det ingen riktlinje för 

bostadsförsörjningen.  

I bostadsmarknadsenkäten Läget på bostadsmarknaden och bostadsbyggande – 2018 framgår 

det att fem av de kommunerna som är valda i arbetet och som arbetar med strukturplaner har 

bostadsbrist (Boverket, 2018). Eftersom det framgår att politiken satt upp ett bostadsmål för 

Nacka, Botkyrka och Södertälje kan strukturplanen vara en anledning till att lösa 

bostadsbristen i kommunen.  

I en rationell planering ska planeraren bland annat samarbeta med medborgare och politiker 

för att hitta det mest rationella alternativet och planen ska beslutas av politiker (Strömgren, 

2007 s.44). Ingen av strukturplanerna har i arbetet samarbetat tillsammans med medborgare 

och politiker. Storvreten och Lina har haft medborgardialoger men inte samarbetat med 

politikerna i processen. Däremot har Storvreten antagits av kommunfullmäktige. Enligt 

Strömgren finns det spår av den rationella planeringen i den svenska byggnadslagstiftningen. 

PBL kan sägas vara en rationell beslutsprocess (Strömgren, 2007 s.15). 

Eftersom strukturplanen inte utgör ett formellt PBL-instrument, är det därför inte säkert att 

den är en del av PBL:s rationellt präglade beslutsprocess. Hanteringen av strukturplaner 

riskerar därmed att frångå en rationell hantering med medföljande risk för bristande 

systematik i arbetet. I intervjuerna framgick det tydligt att kommunerna inte väljer FÖP, utan 

strukturplan som ett planeringsverktyg för att slippa PBL-processen.   

Den kommunikativa planeringen handlar om att samverka och skapa en dialog med olika 

målgrupper (Nyström & Tonell, 2012 s.98). Den färdiga planen blir sedan en sammanvägning 

av de resonemang som genomförts under processen (Allmendinger, 2009 s.210).  Strukturplan 

för Lina kan vara en kommunikativ planeringsprocess då det beskrivs att strukturplanen är en 

sammanvägning av kommunens analys av området och medborgarnas synpunkter. Storvreten 

kan även vara en kommunikativ planeringsprocess då det framkom i intervjun att 

medborgarnas synpunkter för området var värdefulla för att göra strukturplanen.  

Inkrementell planering genomförs i små steg (Nyström & Tonell, 2012 s.115). Det finns drag 

av inkrementell planering i strukturplanerna då inkrementell planering stödjer ett snabbare 

beslutsfattande. Kommunerna använder sig av strukturplaner i stället för FÖP för bland annat 

tidsbesparing som leder till ett snabbare beslutfattande. Inkrementell planering kan jämföras 

med att strukturplaner är ett steg på vägen till en juridiskt bindande detaljplan. Utredningar är 

inte genomförda i Lina och Forsåker vilket leder till ett ökat handlingsutrymme och på så vis 

undviks låsningar i planeringen (Nyström & Tonell, 2012 s.115). Inkrementell planering tar 
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sikte på politisk hänsyn när olika alternativ ska utvärdera (Khakee, 2000 s.26). Anledningen 

till strukturplanerna är att politiken har ett bostadsmål och planeraren tar hänsyn och planerar 

efter det.  

I intervjun med intressenten i Södertälje kommun fram kom det att strukturplanen är ett 

planeringsverktyg som ger möjlighet att testa nya oprövade idéer vilket den strategiska 

planeringen handlar om (Nyström & Tonell, 2012 s.140). Den strategiska planeringen 

betraktas som ett politiskt skeende för att nya idéer och processer ska skapas. Det är politiken 

i kommunerna som är den främsta anledningen till att kommunerna har strukturplaner. 

Politiken vill visa med hjälp av en strukturplan att kommunen är i framkant vad gäller 

framtidsplaner för kommunen. Strukturplaner är en ny idé och process i planeringen för 

kommunerna (Nyström & Tonell, 2012 s.140-142).   

Fredriksson menar att en hållbar utveckling arbetas fram enklare genom att fatta goda 

kortsiktiga beslut som är baserade på långsiktiga ställningstaganden. Strukturplanen är ett 

planeringsverktyg som kan vara en del i att fatta goda kortsiktiga beslut som i de här fallet är 

baserade på ett bostadsmål som kan vara ett långsiktigt ställningstagande (Fredriksson 2011 

s.3). I intervjun i Botkyrka framkom det att strukturplanen är att sätt att veta vad som kan 

göras på kort sikt som inte omöjliggör sånt som kommunen vill åstadkomma på lång sikt.  

Fredriksson nämner att kommuner har börjat tagit genvägar i planprocessen och med det kan 

det bli risk att kommunerna bara tillfredsställer exploatörer. Risken finns att beslut fattas som 

inte är långsiktigt hållbara för att det inte är ett väl genomarbetat strategiskt dokument 

(Fredriksson, 2011 s.63). Strukturplanen för Lina är den som verkar mest genomarbetad då de 

har sin utgångpunkt från flera kommunala planunderlag än enbart översiktsplanen och 

visionen och bör därför vara ett bra underlag för att fatta långsiktigt hållbara beslut.  

De tydligaste skillnaderna i strukturplanerna är; syfte, mätbarhet, utredningar och 

kommunikation. Ett exempel är att Nacka stad och Storvreten har som syfte att strukturplanen 

ska vara ett planeringsunderlag till efterföljande planering samt har de både gjort utredningar i 

området. Eftersom det ska vara ett planeringsunderlag kan det vara en anledning till att de 

gjort utredningarna i förväg för att skynda på planprocessen (Fredriksson, 2011).   

I en av intervjuerna med intressenten i Södertälje kommun framkom det att strukturplanen har 

kommunikativa värden. Den kan användas som underlag i olika diskussioner med byggherrar 

eller nyfiken allmänheten. I intervjun med Botkyrka kommun framkom det att strukturplanen 

även används för att vara snabba och bemöta aktörer som kommer utifrån med förfrågningar 

och intressen. Vilket är ett sätt att tillfredsställa exploatörerna på enligt Fredriksson.  

Samtidigt i den strategiska planeringen är det viktigt att skapa engagemang och samarbeten 

mellan olika aktörer (Fredriksson, 2011 s.88). Strukturplanen är enligt Fredriksson ett bra 

verktyg att identifiera aktörer, skapa engagemang och samverka mellan dessa.  

Enligt teorin strategisk planering är det viktigt att ha en dialog mellan aktörer och kommunen 

för att skapa engagemang som krävs för att planerna ska bli genomförda. Dialogen ska i bästa 

fall gå utanför det samråd som PBL-processen ställer krav på. För att få ut en bra dialog bör 

den utformas genom modellen; forum, arena och court (Fredriksson, 2011 s.89). Från 

resultatet framkom det att två utav de utvalda kommunerna har i framtagandet av 

strukturplanen genomfört det första steget i modellen, forum. Storvreten och Lina har 
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genomfört en omfattande medborgardialog med de berörda i området. Efter 

medborgardialogen sammanställdes alla synpunkter som uppkom i medborgardialogen under 

första steget forum. Planeraren hade sedan med synpunkterna i planeringen av strukturplan 

och har därför uppfyllt det andra steget i modellen, arena (Fredriksson 2011, s.84).  

Det tredje och sista steget är kopplat till lagstiftningen och här får planen legitimitet. I den här 

processen får politiker tycka till och fatta beslut (Fredriksson, 2011 s.89). Storvretens 

strukturplan är antagen av kommunfullmäktige men den har inte varit ute på samråd hos 

politiker. Strukturplanen får ingen legitimitet då den inte finns med i lagstiftningen. Ingen 

strukturplan uppfyller dessa tre kriterier för att ha en bra dialog enligt modellen forum, arena 

och court (Fredriksson, 2011 s.89).  

I intervjun med intressenten i Nacka kommun framkom det att de har haft en omfattande 

medborgardialog under arbetet med visionen, som är en utav utgångpunkterna för 

strukturplanen. Dock har ingen medborgardialog genomförts under strukturplanearbetet vilket 

hade varit till fördel i den strategiska planeringsprocessen. I strukturplanen för Forsåker 

beskrivs det inget om att en medborgardialog har genomförts. Strukturplanerna har inte tagits 

fram av en bred medborgardialog (forum) utan tagits fram i ett slutet rum (arena) där 

tjänstemännen själva bestämmer hur de anser att strukturplanen ska se ut.  

Intervjuerna med intressenterna i Botkyrka och Södertälje kommun framkom det att det är 

viktigt att ha en medborgardialog med de berörda i området för att få synpunkter om området. 

I intervjun med intressenten från Södertälje framkom det att det både är positivt och negativt 

med medborgardialoger när man arbetar fram en strukturplan. Nackdelen menade intressenten 

var att det kan skapa falska förhoppningar för medborgarna med en strukturplan eftersom det 

är en osäkerhet kring strukturplanens genomförande. Där menade intressenten att de varit 

viktigt att vara tydliga och förklarat vad en strukturplan är för medborgarna.  

Nacka kommun har inte varit i samråd med invånarna som är berörda i strukturplanen vilket 

resulterade i en förvirring när planen blev offentlig. I intervjun med intressenten från WSP 

framgick det att många kommuner arbetar med strukturplaner internt, men om strukturplanen 

läggs ut offentligt så kan invånarna tro att det är sanningen som framförs. I intervjun med 

Nacka framkom det att strukturplanen hade skapat en förvirring från ägaren av en 

matvarubutik då den inte fanns med i strukturplanen. Enligt Fredriksson är det därför viktigt 

att ha en dialog enligt modellen; forum, arena court. Därför borde Nacka haft öppet möte i 

form av en medborgardialog för att fånga upp och identifiera möjligheterna med de berörda i 

området (Fredriksson 2011, s.84). 

Nackdelen med strukturplaner är att de inte blir lika välförankrade som de andra verktygen i 

PBL. Eftersom strukturplaner inte är reglerad i PBL bestämmer kommunen själva och har 

ansvaret över genomförandet av arbetet och vad den ska innehålla.  

Politikerna är de som har förmedlat och godkänt att en strukturplan kan och ska göras. Men 

sedan får tjänstemännen fria tyglar att arbeta fram en strukturplan. Det kan resultera i att 

tjänstemännen går sin egen väg och gör en strukturplan enligt hur tjänstemännen vill att 

framtiden ska se ut. Det finns inget krav eller regler på hur arbetet med en strukturplan ska gå 

till. Därför finns möjlighet att utföra en dialogprocess i form av en mer omfattande dialog 

exempelvis enligt modellen; forum, arena, court. Strukturplansprocessen har en kortare 
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tidprocess jämfört med en FÖP-process, skillnaden är att en FÖP blir välförankrad eftersom 

det är en legal produkt.  

En FÖP och en strukturplan liknar varandra då de ger en övergripande struktur över området. 

En FÖP ska ut på samråd och på granskning i 6 veckor enligt PBL 2010:900 3 kap 8 § och 12 

§. Syftet med det är att medborgarna som är berörda av planens område har möjlighet att 

komma med synpunkter. Det är kommunens politiker och tjänstemän som ska ha en 

utställning av FÖP-förslaget till de berörda. Fördelen med en FÖP är att den måste ha samråd 

och granskning, även om den haft en omfattande dialog med aktörer och inblandade. Genom 

att ha samråd och granskning når den ut till fler som får möjligheten att ta del av förslaget och 

komma med synpunkter. 

Det kommunens invånare bör vara medvetna om är att strukturplanen inte får en lika legal 

status som en FÖP. En FÖP blir en legal plan för att den följer PBL-processen vilket är en 

fördel då den blir väl förankrad med medborgare, politiker och andra inblandade myndigheter. 

Kommunen har möjligheten att genomföra en mer omfattande dialog än det samråd som PBL 

ställer krav på. Kommunen kan därför göra en mer omfattande dialog då det inte finns något 

hinder enligt PBL att göra det. Därför kan kommunen välja att följa teorin om strategisk 

planering och utforma en dialog genom modellen; forum, arena och court.  

Precis som en FÖP upprättas strukturplaner över områden som är utsatta för exploaterings- 

eller omvandlingstryck. En FÖP är precis som en strukturplan ett vägledande instrument för 

detaljplaneprioriteringar och tillkommande bostadsexploateringar i kommunen. När 

kommunen gör en FÖP får den inte strida på översiktsplanen som finns i kommunen. 

Strukturplanerna i det här arbetet har sin utgångpunkt i översiktsplanen och strider därför inte 

mot den.  

Enligt Boverket har antalet FÖP som fått laga kraft minskat från år 2013 då det var 35 planer 

till år 2017 då det var 15 planer (Boverket, 2018). Strukturplanen kan vara en anledning till 

minskandet av antalet FÖP som fått laga kraft. Strukturplanerna i arbetet är upprättade mellan 

år 2015-2018. Anledningen till att kommunerna valt strukturplaner istället är för FÖP är för 

att processen är för krånglig, omständlig och tar för lång tid trots att den nya PBL som trädde i 

kraft 2011 hade förenklat processen för ändring av FÖP för att tidsmässigt förkorta processen 

(Mattson & Hagander, 2011 s.34). 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Urval och avgränsningar 
Urvalet gavs till resultat efter internetsökning för att få en kännedom om vilka kommuner som 

använt sig av en strukturplan. Sökträffarna resulterade i ett visst antal strukturplaner som 

fanns tillgängliga att ta del av. Fler strukturplaner hade varit mer optimalt för arbetet men på 

grund tidsbegränsning valdes det antal strukturplaner som nämns i arbetet. Då det troligen 

finns kommuner som inte publicerar sina strukturplaner offentligt för allmänheten valdes de 

som gick att hitta genom olika internetsökningar. För att bredda urvalet hade förfrågningar 

kunnat skickats ut till kommuner om de använder sig av strukturplaner och om det fanns en 

möjlighet att få ta del av strukturplanerna, som inte är offentliga för allmänheten. På grund av 
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tidsbegränsning av arbetet var inte detta ett alternativ men något som skulle kunna göras vid 

fortsatta studier inom ämnet.  

I arbetet genomfördes fyra intervjuer på plats och en telefonintervju. På grund av geografisk 

position genomfördes intervjuerna på olika sätt då fysiska intervjuer kräver tid och resor 

(Denscombe, 2018, s.294). Ett mer optimalt sätt för att göra intervjuerna mer likvärdiga hade 

varit att samtliga hade genomförts på ett och samma sätt  

5.1.2 Kvaliteten i data 
Kvaliteten inom den kvalitativa forskningen kan bedömas utifrån fyra kategorier; 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Denscombe, 2018 s.420-423).  

Intervjun för strukturplanen i Lina genomfördes i form av en personlig intervju genom en 

surveyundersökning via mobiltelefon. Intervjufrågorna skickades till intressenten via epost 

några veckor innan intervjutillfället så de kunde förbereda sig på frågorna. Detta kan styrka 

trovärdigheten för intervjuerna för Lina då de intervjuande personerna fick tid för att 

förbereda sig på frågorna. Intervjufrågorna för Nacka, Botkyrka och Hedemora skickades inte 

till intressenterna innan intervjutillfället vilket, om det hade gjorts, hade det kunnat öka 

trovärdigheten på samma sätt. Trovärdigheten skulle också kunnat ökat om resultatet av 

intervjuerna i arbetet skickats till intressenterna för att komma med synpunkter och 

bekräftelse på transkriberingen.  

Pålitligheten i arbetet är stark då samtliga delar i arbetsprocessen har en tydlig redogörelse, 

dock på grund av bristande tidigare forskning i ämnet är det svårt att styrka slutsatsen.  

Det är en relativt stor sannolikhet att dessa fallstudieenheter i arbetet är överförbara då 

resultatet är liknande för respektive fall. För att öka sannolikheten skulle fler fall undersökts.  

Bekräftelsebarhet handlar om att den kvalitativa forskningen kan producera fynd som inte är 

påverkade av forskarens personliga värderingar eller teoretiska inriktningar. Kvalitativdata är 

alltid en produkt av en tolkning oavsett om det gäller ord eller bilder (Denscombe, 2018 

s.423). Arbetets författare har valt att ha frågor som är öppna och som inte är ledande för att 

få fram ett resultat som inte är påverkade av personliga värderingar. I intervjufrågorna (se 

Bilaga 1) ställs frågor om strukturplanens för- och nackdelar. Insamlad data hade kunnat vara 

påverkade av personliga värderingar om till exempel endast nackdelar efterfrågats. En annan 

fråga var formulerad enligt ”Varför valde ni att göra en strukturplan och vad var syftet med 

den?” (se Bilaga 1), en annan formulering av frågan hade kunnat vara ”Valde ni att göra en 

strukturplan för att undvika PBL?” vilket hade kunnat påverka svaret. 

5.1.3 Fallstudie 
Metoden för det här arbetet är en kvalitativ och komparativ fallstudie. Komparativ 

forskningsdesign används då undersökningen använder i det här fallet fyra olika fall, 

strukturplaner, med identiska metoder (Bryman & Bell 2013, s.89). En nackdel med fallstudie 

är trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån arbetets resultat (Denscombe, 2018 

s.85-97). Då det inte genomförts intervju om strukturplanen för Forsåker eller en 

innehållsanalys för Hedemora kommun räknas inte dessa in i den komparativa fallstudien.  
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5.1.4 Innehållsanalys  
Metoden används för att systematiskt beskriva innehållet i strukturplanerna. För att få fram 

ytterligare information som inte fanns med i strukturplanerna har andra program och 

beskrivningar undersökts. Det ska finnas en tydlig riktlinje om vilka typer av kategorier eller 

nyckelord som ska finnas för att analysera strukturplanerna (Denscombe, 2018 s.402-403).  

Fördelarna med att studera dokument är att de innehåller stora mängder information som är 

lättillgängliga och beständiga datakällor som kan kontrolleras av andra. Strukturplanerna i 

arbetet är offentliga på kommunernas hemsida och blir därför en kostnadseffektiv metod för 

att skaffa fram data (Denscombe, 2018 s.338-339).   

5.1.5 Intervjuer  
Direkt efter de olika intervjuerna transkriberades det inspelade materialet, sedan 

sammanställdes transkriberingen till en löpande text till respektive fråga för att avslutningsvis 

göra kategorier i resultatet där svaren från intressenterna presenterades. Nackdelen med 

transkribering är att det är väldigt tidskrävande och mödosamt att transkribera 

ljudinspelningarna. En fördel med transkribering är att det väcker intervjun till liv igen, det är 

en viktig tillgång när intervjuer används för att samla kvalitativa data (Denscombe, 2018 

s.395). 

Det är viktigt att intervjun genomförs på en plats som erbjuder avskildhet och som är ostörd. 

Placeringen i intervjulokalen bör ge möjlighet till bekväm interaktion mellan intervjuade och 

de intervjuade personerna (Denscombe, 2018 s.282).  

Intervjuerna i Nacka, Södertälje och Hedemora kommun samt med konsulten var personliga 

intervjuer. Något som är negativt med det är att de begränsar antalet synpunkter och åsikter 

som är tillgängliga. Den personliga intervjun utförs genom ett möte mellan intervjuaren och 

den intervjuade. En fördel med personlig intervju är att det är enkelt för två personer att hitta 

en lämplig tid och plats för intervjun. Det gör det även relativt enkelt för den intervjuade att 

uppfatta de synpunkter som uppkommer under intervjun och intervjun är lätt att kontrollera. 

Genom en personlig intervju är det enbart en röst att känna igen och bara en person som pratar 

i taget. Det gör det enklare att transkribera det ljudinspelade materialet från intervjun då 

samtalet enbart involverar en deltagare (Denscombe, 2018 s.270). 

Intervjun i Hedemora skedde på ett arbetsrum vilket var bra då det var ostört och avskilt. 

Intervjun i Nacka och med konsulten genomfördes i en lokal med andra människor. 

Densombe (2018, s.270) nämner att en intervju där endast en person pratar i taget är lättare att 

transkribera vilket stämmer in på denna intervju eftersom andra röster hördes i 

ljudinspelningen var det svårt att höra intressentens röst. Det påverkade dock inte arbetets 

resultat.  

Intervjun i Botkyrka kommun skedde i form av en gruppintervju med tre personer, 

intervjuaren och två intervjuande. Genom att ha en gruppintervju ger det fördelar i resultatet 

då forskaren dramatiskt ökar antalet och urvalet av deltagare i arbetet. Att öka antalet 

deltagare kan forskaren få en större variation av erfarenheter och åsikter kring strukturplanen 

(Denscombe, 2018 s. 270). Det kan finnas en risk för att den enskilde intervjupersonens 

benägenhet att dela med sig av personliga åsikter minskar. Det kan ha påverkat resultatet av 
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arbetet. Intervjun genomfördes i ett avskilt och ostört rum på de intervjuades arbetsplats och 

intervjun var avslappnad och det var en bekväm interaktion mellan intervjuaren och de 

intervjuade (Denscombe, 2018 s.282). Transkriberingen blev inte svårare då de två 

intervjuade hade lättskilda röster och de pratade inte samtidigt.  

5.1.6 Surveyundersökning 
Intervjun med intressenten från Södertälje kommun genomfördes i form av en personlig 

intervju genom en surveyundersökning via mobiltelefon. Anledningen till varför det blev en 

intervju via telefonen var på grund av det geografiska avståndet, tiden för arbetet och för att 

det är kostnadsfritt (Denscombe, 2018 s.33). För att intressenten kunde förbereda intervjun 

skickades intervjufrågorna via e-post några veckor innan intervjutillfället. 

Direkt efter de olika intervjuerna transkriberades det inspelade materialet, sedan 

sammanställdes transkriberingen till en löpande text till respektive fråga för att avslutningsvis 

göra kategorier i resultatet där svaren från intressenterna presenterades.  

När e-postfrågeformulär genomförs måste man vara noga med att överväga sannolikheten för 

att de människor som har identifierats som potentiella deltagare verkligen accepterar att 

samarbeta med arbetet. I det här fallet kan det bero på underökningens ämne och att det 

genomfördes via e-postmeddelande (Denscombe, 2018 s.39). Nackdelen med 

surveyundersökning genom e-postfrågeformulär är att svaren som ges kanske inte ger så 

mycket djup och detaljer om deras syn på strukturplaner (Denscombe, 2018 s.55). 

Strukturplaner är inget som dessa myndigheter har ansvaret över eller arbetar med i deras 

myndighetsutövning, därför kanske de förhindras till att säga allt, eftersom de måste hålla sig 

till myndighetens regler.  
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6. SLUTSATS 
I det sjätte kapitlet besvaras arbetets tre forskningsfrågor samt arbetets slutsats. 

Avslutningsvis lämnas förslag på fortsatta studier. 

6.1 Forskningsfrågor  
- Vad är och vad innehåller en strukturplan? 

Strukturplanen är ett visionärt dokument som ska lyfta fram områdets potential till att 

utvecklas. Strukturplanen är en informell plansort i PBL-bemärkelse och används som ett 

planeringsverktyg i tidigt skede i den fysiska planeringen internt hos kommunen för att 

fånga upp frågor och göra rätt från början.  

Strukturplanen ska på ett övergripande sätt visa den tänkta grovstrukturen för ett visst 

geografiskt område i kommunen inom några år. Kommunerna får genom en strukturplan 

en helhetsbild och en politisk inriktning som ger stöd för prioriteringar och åtgärder för 

fysisk planering inom ett större område i kommunen. Under intervjuerna framgick det att 

strukturplanen kan planera för ett stort område och utveckla hela stadsdelar på ett snabbt 

och effektivt sätt.  

Strukturplanen har kommunens översiktsplan och vision som utgångspunkt när den 

arbetas fram. Strukturplanen kan därför antas ha med statens intressen, men eftersom det 

blir mer detaljerat i en strukturplan än i en översiktsplan kan det uppstå behov av tydligare 

redovisning av statens intressen. Det framgick att staten inte är så vidtalade och kan 

bedöma själva om de fått sina intressen beaktade på ett tillräckligt bra sätt. En strukturplan 

kan även ha andra kommunala dokument och strategier som utgångspunkt. 

  

Strukturplanen visar i form av kartor, text och bilder områdets sammanhang av den 

framtida markanvändningen, befintliga- och framtida bostäder, grönstruktur och 

trafikstruktur. Den kan även innehålla andra kartor som anses vara väsentliga att ha med, 

det kan exempelvis vara etappindelning och våningsantal.  

Eftersom en strukturplan inte är ett verktyg som PBL erbjuder behöver den inte 

genomföra den formella processen så att planen får legitimitet. Därför kan tjänstemännen 

själva välja hur processen ska genomföras för strukturplanen.  

Vissa kommuner väljer att ha en medborgardialog för att fånga upp synpunkter på 

området innan arbetet med strukturplanen börjar. En strukturplan behöver inte och får inte 

ett yttrande från Länsstyrelsen då strukturplanen inte är någon plansort i PBL-bemärkelse. 

 

- Vad är användningsområdet för en strukturplan? 

Strukturplanens huvudsyfte för användning är att den ska användas internt på kommunens 

stadsbyggandsförvaltning som ett planeringsunderlag till efterföljande detaljplanering. 

Den används även för att planera den tekniska försörjningen i kommunen som krävs vid 

fler invånare. Strukturplanen används som ett underlag för att förmedla hur den fysiska 

grovstrukturen ska vara genom en dialog med exploatörer som vill upprätta bostäder i 

strukturplanens område. Om strukturplanen är tillgänglig för allmänheten kan 

kommuninvånarna se vad kommunen har för framtidsplaner för området, och på så vis få 

en känsla av att kommunen vill framåt i samhällsutvecklingen.  
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- Varför väljer kommuner att göra en strukturplan istället för att använda de verktyg som 

PBL erbjuder? 

För fallstudieenheterna i det här arbetet väljer kommunerna att göra en strukturplan för att 

politiken har satt ett bostadsmål som måste uppfyllas inom ett antal år.  

Planeringsverktyg utanför PBL-processen har inget krav att samråda med varken 

Länsstyrelsen, andra myndigheter eller allmänheten. Länsstyrelsen har inte någon 

granskningsskyldighet eller överprövningsrätt i plandokument som inte ingår i deras 

uppdrag som omfattas av PBL, deras synpunkter avseende strukturplaner blir utan verkan. 

Kommunerna som intervjuats väljer att ha ett dokument som inte har någon förankring 

med PBL för att planeringsprocessen är tidskrävande, tungarbetad och ställer många krav. 

Därför väljer kommunerna att genomföra ett snabbt översiktligt planeringsverktyg som 

har namnet strukturplan. Därför behöver kommunen inte genomföra den formella 

processen i PBL, exempelvis samråda med Länsstyrelsen, vilket förkortar 

planeringsprocessen. Det betyder att strukturplansprocessen kan genomföras så flexibel 

som tjänstemännen själva vill. När en strukturplan arbetas fram känner kommunerna att 

nya oprövade idéer kan prövas eftersom den inte är juridiskt bindande.  

När kommunerna senare ska detaljplanera ett område kommer Länsstyrelsen, andra 

myndigheter och medborgare kunna yttra sig över förslaget, eftersom de då använder sig 

av PBL-verktyget detaljplan. Processen för detaljplan måste då ske genom den 

lagstadgade detaljplaneprocessen. Detaljplaneförslaget har då sin utgångspunkt från 

strukturplanen.  

Några kommuner har ändå valt att samråda med allmänheten i en medborgardialog innan 

arbetet med strukturplanen dragit igång. Det genomfördes för att kommunens tjänstemän 

ville få en större förståelse över hur området är idag utifrån medborgarnas ögon. För att på 

så vis göra en strukturplan, som senare arbetar fram en detaljplan som redan då uppfyller 

de synpunkter som medborgarna hade i strukturplanen.   

Om ett område detaljplaneras utan att först ha en övergripande plan över området riskeras 

allmänna intressen inte att få en sammanhängande struktur. Därför har kommunerna valt 

att göra en plan som täcker ett större område och är översiktlig. En strukturplan liknar en 

fördjupning av översiktsplan på många vis. De båda planerna ska visa de övergripande 

strategier och strukturer i området. Samt är de båda planerna ett bra verktyg för att skapa 

dialoger mellan aktörer för att visa vad visionen är i området.  

6.2 Avslutande diskussion  
Slutsatsen som dras efter att ha undersökt strukturplanerna med en innehållsanalys och 

intervjuat intressenter om strukturplanerna är att kommunal planering på en fördjupad 

översiktlig nivå går att genomföra i praktiken utan att följa de verktyg som PBL erbjuder.  

Strukturplanen är ett planeringsverktyg som planerar för den framtida fysiska strukturen i ett 

visst geografiskt område i en kommun. Strukturplanen används inte till att redovisa hur 

området ser ut och fungerar i dagsläget, utan fokuserar på framtiden.  
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Kommunerna har från politiskt håll ett högt krav på att producera bostäder och den 

kommunala planeringsprocessen är samtidigt tidskrävande. För att lösa det politiskt bestämda 

bostadsmålet använder kommunen strukturplanen för att få en snabb, översiktlig helhetsbild 

över områden som är utsatta för bostadstryck.  

Strukturplanen används som ett planeringsverktyg på grund av att kommunen ser ett behov av 

en intern gemensam strategisk planering. Kommunerna väljer att frångå arbetet med PBL på 

grund av tidsbesparing, samt att den formella processen då inte behöver genomföras.  

Med strukturplanen som utgångspunkt har detaljplaner arbetats fram och antagits. En 

förutsättning till att göra en strukturplan är att kommunen har en översiktsplan som fungerar 

för området, att den är aktuell och uppdaterad i alla väsentliga avseenden. Det är en viktig 

förutsättning då strukturplanen arbetas fram med utgångspunkt från just kommunens 

översiktsplan.   

En strukturplan kan underlätta planeringen för kommunerna genom att skapa ett 

visionsverktyg, vilket kan vara positivt ur en innovationsvinkel. Tjänstemännen kan skapa och 

testa nya oprövade idéer som annars skulle hindras i en formell planeringsprocess. Detta på 

grund av den långsamma, lite krångliga och byråkratiska processen i PBL där väldigt många 

intressenters intressen ska vägas samman och på så vis i vissa avseenden sänker 

innovationsgraden. Därför väljer kommunen att nyttja planeringsverktyget strukturplan.   

Strukturplanens innehåll kan tjänstemännen själva bestämma över och processen går att göra 

på ett flexibelt sätt. 

PBL syftar till att bland annat skapa en rättvis demokrati där medborgarna har möjligheten att 

tycka till och få en demokratisk legitimitet. Det som missas i en strukturplan är de väsentliga 

aspekterna som att strukturplanen inte får en demokratisk legitimitet och syftet med PBL-

processen fallerar. En strukturplan som är offentlig för medborgarna kan skapa en förvirring 

över strukturplanens område då den inte har arbetats fram enligt PBL- processen. ’ 

När genvägen tas i planprocessen uppkommer det även förvirringar och frågor internt hos 

kommunen. Frågor om vilken legitimitet en strukturplan har, vad en strukturplan egentligen är 

i praktiken och hur den ska följas vid efterföljande planering.  

Om en kommun väljer att skapa en strukturplan som ett planeringsverktyg krävs en avvägning 

mellan dess för- och nackdelar. Fördelarna kan även vara nackdelarna, det är två sidor av 

samma mynt, det beror på vad kommunen vill och vad syftet ska vara med strukturplanen.  

Trots att en strukturplan inte är en välförankrad legal produkt tycks det inte vara något 

bekymmer för tjänstemännen hos kommunerna. Legaliteten får helt enkelt offras när 

kommunerna väljer att göra en strukturplan.  

Kommunen har tagit fram en strukturplan och det är även kommunen som kan välja att frångå 

den. Det har lagts ned mycket resurser på strukturplanen, men även om kommunen kommer 

fram till att strukturplanens intentioner och förslag inte är önskvärt så är det bekvämt att 

enkelt kunna frångå den utan att det ger några konsekvenser.  
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Strukturplanen lyfter planeringsfrågor och löser planeringsproblem på en övergripande nivå. 

Strukturplanen ska inte ha en rik detaljnivå eftersom det inte behöver genomföras några 

utredningar i området, så det går inte alltid att veta om planens intentioner är genomförbara.   

 

Resultatet i arbetet stämmer även överens med utredningen En effektivare plan- och 

byggprocess (SOU 2013:34), att kommuner tar fram en strukturplan för att undvika PBL-

processen. 

6.3 Fortsatta studier 
Eftersom det här arbetet pågått under en begränsad tid så har vissa intressanta företeelser som 

uppmärksammats fått skjutas åt sidan. För att bekräfta strukturplanen som planeringsverktyg 

behövs fler framtida studier göras. Undersökningar med ännu fler strukturplaner hade varit 

optimalt för att göra det mer generaliserbart. Om dessa strukturplaner har varit till hjälp för 

respektive kommun kan utvärderas på ett mer säkerställt sätt om några år när efterföljande 

planering har kommit längre. Framtida studier som undersöker detta hade varit intressant och 

givande för att kunna dra större slutsatser om undersökning av dessa strukturplaner. Fortsatta 

studier skulle kunna följa upp dessa strukturplaner i ett senare skede för att kunna utvärdera 

strukturplanens planeringsverktyg när efterföljande planering har kommit längre. Studier med 

ytterligare forskningsinriktningar kan bidra till en djupare förståelse för strukturplanen som 

planeringsverktyg. Samt kommuninvånarnas kännedom, tankar och synpunkter om 

strukturplanen vore intressant att undersöka.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjufrågor till Nacka, Botkyrka och Södertälje 

kommun 
1. Varför valde ni att göra en strukturplan och vad var syftet med den? 

2. Varför valde ni att inte göra en fördjupning av översiktsplanen istället? 

3. Har strukturplanen följts vid efterföljande detaljplanering? 

4. Vilka fördelar ser ni med en strukturplan? 

5. Vilka nackdelar ser ni med en strukturplan?  

6. Hur starkt är planen etablerad internt på kommunen? 

7. Har några utredningar utförts i samband med strukturplanen?  

8. Har kommunfullmäktige antagit strukturplanen? 

9. Har samråd rörande strukturplanen skett med relevanta instanser, exempelvis, 

Länsstyrelsen? 

10. Hur har ni hanterat Statens intressen och synpunkter? 

Bilaga 2- Intervjufrågor till Hedemora kommun  
1. Varför ska ni göra en strukturplan över Hedemora tätort? 

2. Vad är syftet med strukturplanen? 

3. Vad ska strukturplanen innehålla? 

4. Vilken status hoppas ni att strukturplanen får? 

5. Har ni haft någon medborgardialog?  

6. Har Länsstyrelsen varit inblandad i arbetet med strukturplanen?  

7. Ska strukturplanen underlätta vid efterföljande planering?  

8. Ska några utredningar utföras i samband med strukturplanen?  

Bilaga 3 – Intervjufrågor till konsult på WSP  
1. Vad är en strukturplan? 

2. Varför tror du att kommuner väljer att göra en strukturplan? 

3. Varför tror du att kommuner väljer att inte göra en FÖP istället? 

4. Tror du att det är många kommuner som använder sig av strukturplaner?  

Bilaga 4 – Epostmeddelande till Länsstyrelsen Stockholms län 

och Västra Götalands län  
1. Är Länsstyrelsen medvetna om att Nacka, Botkyrka, Södertälje och Mölndals 

kommun har strukturplaner som ett planeringsverktyg i samhällsplaneringen? 

2. Hur ser Länsstyrelsen på en strukturplan som inte är reglerad i PBL?  

Bilaga 5 – Epostmeddelande till Boverket  
1. Är Boverket medvetna om att en del kommuner använder sig av strukturplaner som 

planeringsverktyg i samhällsplaneringen?  

2. Hur ser Boverket på en strukturplan som inte är reglerad i PBL?  
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