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Sammanfattning 

Den här uppsatsens syfte har varit att redogöra för vad den förändrade 

planprocessen, som den rullande översiktsplaneringen betyder, innebär samt vad 

den ställer för krav på kommunerna. Uppsatsen har även redogjort för hur 

rullande översiktsplanering kan förstås utifrån ett planeringsteoretiskt perspektiv. 

Traditionellt har arbetet med översiktsplanen varit en tung process, inte minst på 

grund av att det har genomförts var tionde år. År 2011 kom nya den plan- och 

bygglagen vars syfte bland annat var att underlätta för kommunerna att bedriva en 

rullande översiktsplanering genom att förenkla processen för ändringar, tillägg 

eller fördjupningar av översiktsplanen. En av anledningarna till lagändringen var 

att få kommunerna att inse vikten i att ha en aktuell översiktsplan. 

Under min praktik på Enköpings kommun kom ofta en önskan om att bedriva en 

rullande översiktsplanering upp. Kommunens översiktsplanerare kände dock en 

osäkerhet i vilka krav som ställdes på kommunen vid genomförandet av en 

rullande översiktsplanering samt i hur arbetet praktiskt skulle bedrivas. Utifrån 

detta utvecklades idén om att undersöka hur andra kommuner bedrivit en rullande 

översiktsplanering samt för Länsstyrelsens syn på det nya arbetssättet. 

För att skapa förståelse för den förändrade processen har representanter från 

Malmö stad och Eskilstuna kommun, som sedan några år tillbaka har bedrivit en 

rullande översiktsplanering, intervjuats. Utöver det har representanter på 

Länsstyrelsen intervjuats samt planeringsdokument granskats. Det insamlade 

materialet har sedan analyserats utifrån uppsatsens frågeställningar för att i ett 

längre skede ligga till grund för hur Enköpings kommun skulle kunna bedriva en 

rullande översiktsplanering. 

Uppsatsen resultat visar på att det inte ställs några nya krav på kommunerna 

gällande rullande översiktsplanering. Resultatet visar även på förändrade 

relationer och roller för de olika intressenterna, där planerarens roll bli att medla 

mellan olika intressegrupper medan politiker och medborgare intar en mer aktiv 

roll.  

Vad gäller det planeringsteoretiska perspektivet så har processen förändrats från 

att utföras enligt den rationella planeringsteorins egenskaper mot en flexibel och 

interaktiv process. En process som kan kopplas till den kommunikativa 

planeringsteorin samt den cirkulerande planeringsmodellen. 
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1 Inledning 

I ett samhälle i ständig förändring är det viktigt att kommunernas översiktsplaner 

är aktuella. Utan en aktuell översiktsplan kan kommunens konkurrenskraft 

komma att hotas av att vissa beslut blir svåra att fatta. Därför är det viktigt att 

översiktsplanen fortlöpande uppdateras för att behålla sin vägledande roll inom 

kommunen. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner i Sverige ha en 

aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är 

att stå till grund för användningen av kommunens mark- och vattenområden samt 

hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas (Boverket, 2012c). 

År 2011 infördes en ny plan- och bygglag. En lag med indikationen att hålla 

översiktsplanen aktuell. För att tillgodose att kommunernas översiktsplan hålls 

aktuell ska Länsstyrelsen, en gång per mandatperiod, tillhandahålla kommunerna 

en sammanfattande redogörelse för statliga och mellankommunala intressen som 

är av betydelse för kommunens översiktsplans aktualitet. Denna sammanfattande 

redogörelse ska underlätta för kommunfullmäktige vid den aktualitetsprövning 

som ska genomföras minst en gång per mandatperiod. Nya plan- och bygglagen 

har även förenklat proceduren för ändring av översiktsplanen, även detta för att 

underlätta att hålla översiktsplanen aktuell (Boverket, 2012c). 

Anledningen till dessa lagändringar är de problem som uppstått då många 

kommuner fortfarande har gamla och inaktuella översiktsplaner. Detta innebär 

problem då myndigheter ska fatta beslut om investeringar eller tillstånd med 

översiktsplanen som grund. Även kommunens inflytande kan påverkas negativt då 

en inaktuell översiktsplan kan försvåra möjligheterna för att tillgodose exploatörer 

och byggherrar mark. Dessutom ansågs bestämmelserna om aktualitetsprövningen 

från 1996 vara oklara vilket bidragit till att en majoritet av landets kommuner inte 

har följt kravet på prövning (Boverket, 2012c). 

För att underlätta arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell, och för att undvika 

att stora revideringar behöver göras i samband med varje ny mandatperiod, 

rekommenderas kommunerna att bedriva en rullande översiktsplanering. Det vill 

säga att översiktsplaneringen sker kontinuerligt med olika fördjupningar och 

tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen (Boverket, 2012c). Hur ska då 

kommunerna arbeta för att bedriva en rullande planering? Hur bedrivs en rullande 

planering när översiktsplanen fortfarande måste genomgå hela planprocessen? 

Enköpings kommun arbetar för tillfället med att revidera det nya förslaget till den 

nya översiktsplan, som under våren 2012 har varit ute på samråd. Den nuvarande 

översiktsplanen är från år 2000, den antogs av kommunfullmäktige år 2001 och 
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aktualitetsförklarades år 2006. Kommunen har medverkat vid seminarium om 

rullande översiktsplanering och är nu intresserade av att påbörja arbetet med en 

rullande översiktsplanering. De politiker och tjänstemän som deltar vid arbetet 

med översiktsplanen är även intresserade av att bedriva medborgardialoger som 

en del av en rullande planering (Intervju: Enköpings Utvecklingschef). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för vilka förändringar bedrivande av 

rullande översiktsplanering innebär för kommunerna. Uppsatsen ska även 

redogöra för hur rullande översiktsplanering kan förstås utifrån ett 

planeringsteoretiskt perspektiv. Utifrån detta kommer metoder för hur Enköpings 

kommun skulle kunna arbeta med rullande översiktsplanering diskuteras. 

Frågeställningarna för uppsatsen är följande: 

 

– Vilka nya krav ställer den nya plan- och bygglagen på kommunerna för att 

bedriva en rullande översiktsplanering? 

 

– Hur förändras relationerna mellan olika intressenter i och med rullande 

översiktsplanering? Vilka roller får de olika intressenterna? (Politiker, planerare 

och medborgare) 

 

– Vilka förändrade möjligheter för medborgardeltagandet kan den rullande 

översiktsplaneringen innebära? 

 

– Vilka planeringsteorier kan användas för att tolka den rullande planeringen? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats genom att fokusera på den nya plan- och bygglagens 

krav på en aktuell översiktsplan och därmed på begreppet rullande 

översiktsplanering. Med rullande översiktsplanering menas att den översiktliga 

planeringen sker kontinuerligt. Att en plan antas innebär inte att arbetet med den 

är över. Istället följer en period av utredningar i form av tillägg och fördjupningar 

till översiktsplanen där nya frågor eller områden utreds för att sedan läggas in i 

planen. 

Inom ramen för min utbildning på Samhällsplanerarprogrammet genomförde jag, 

under nio veckors tid, min praktik på Enköpings kommun. Därför föll det sig 

naturligt att fortsätta ett samarbete med kommunen. Kommunen är angelägen om 

att börja bedriva en rullande översiktsplanering under den kommande 
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mandatperioden. Frågeställningarna ovan kommer att tillämpas för att undersöka 

hur Enköping kommun praktiskt skulle kunna bedriva en rullande 

översiktsplanering. 

För att få förståelse för hur det praktiska arbetet med rullande översiktsplanering 

ter sig har två kommuner som arbetar aktivt med detta valts ut som 

referenskommuner. De två valda kommunerna är Malmö stad och Eskilstuna 

kommun. Anledning till detta val är att dessa representerar två olika typer av 

kommuner i och med skillnaderna i geografiskt läge, storlek och även samarbetar 

med olika Länsstyrelser. Här får Eskilstuna representera en medelstor stad och 

Malmö en storstad. Malmö stad har dessutom bedrivit en rullande 

översiktsplanering sedan år 2000 och har därför erfarenheter inom ämnet. 

Tidigare utredningar från Boverket och Länsstyrelsen visar på att det främst är 

storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg som hittills har bedrivit en rullande 

översiktsplaneringen. Pilotprojekt genomförda av myndigheterna ovan visar dock 

på att flera mindre kommuner genom olika tillvägagångssätt har börjat bedriva en 

rullande översiktsplanering. I och med att Enköping är en relativt liten kommun 

blir mitt bidrag att titta på hur en mindre kommun kan bedriva en rullande 

översiktsplanering. 

För att få större förståelse för vilka krav som ställs på kommunen samt hur 

rullande översiktsplanering bör fungera i teorin kommer även Länsstyrelsen att 

representeras i uppsatsen. Här kan det vara intressant att se på skillnader i olika 

regioner, både vad gäller stödet till kommunerna samt i kunskap om ämnet. 

Mot bakgrund av den kunskap och de erfarenheter som planerare på 

referenskommunerna samt Länsstyrelsen ger kommer denna att kopplas till fallet 

Enköping. Kunskapen och erfarenheterna kommer sedan att stå till grund för att 

skapa förståelse för den nya planeringsproblematiken samt hur Enköpings 

kommun ska tackla den. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med kapitlet Inledning där en kort introduktion till begreppet 

rullande översiktsplanering och dess betydelse ges, följt av uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt en avgränsning. I följande kapitel, Bakgrund, presenteras 

begrepp och processer som är av stor vikt för förståelsen i uppsatsen. Det tredje 

kapitlet redogör för det teoretiska ramverk som uppsatsen omsluts av och som 

framförallt redogörs för i uppsatsens analys. Metodkapitlet beskriver hur de 

empiriska data har samlats in, vilken därefter presenteras i det femte kapitlet. I det 

sjätte kapitlet analyseras det empiriska materialet. Uppsatsens sjunde kapitel 

behandlar fallet Enköping med bakgrund till både det empiriska materialet samt 
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analysen av detta. Först beskrivs bakgrunden till fallet Enköping samt 

kommunens förutsättningar för att sedan presentera planerare och politikers tankar 

om rullande översiktsplanering. Här redogörs även för hur Enköpings kommun 

skulle kunna bedriva en rullande översiktsplanering i framtiden. Slutligen avslutas 

uppsatsen med en kortare diskussion där samtliga frågeställningar besvaras 

tillsammans med ett kort avsnitt om förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer viktiga bakomliggande begrepp och processer att 

förklaras. Dessa är viktiga för att få en förståelse för den rullande 

översiktsplaneringens betydelse samt bakgrunden till den. 

2.1 Plan- och bygglagen 

År 1987 trädde plan- och bygglagen i kraft vilket ersatte den gamla 

byggnadslagen, byggnadsstadgan samt lagen om påföljder och ingripande mot 

olovligt byggande. Till skillnad från dessa tidigare lagar inriktade sig plan- och 

bygglagen på själva planeringsprocessen där fokus låg på att tidigt samordna olika 

intressen samt att lösa konflikter som uppkom vid byggande och användning av 

mark och vatten. Lagstiftningens grundsyn innebar att det sektoriella intresset i 

första hand skulle tillgodoses. Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och 

övriga parter förtydligades. Översiktsplanen och detaljplanen ersatte de tidigare 

planinstrumenten generalplan, stadsplan och byggnadsplan. Dessa planer skulle 

framställas av kommunerna vilket innebar en minskad arbetsbörda för staten som 

enbart behöll inflytande över riksintressen, frågor gällande hälsa och säkerhet 

samt frågor som berörde flera kommuner. År 1995 bröts regleringen av 

byggnadernas tekniska utförande loss ur plan- och bygglagen och en ny lag om 

tekniska egenskaper på byggnadsverk tillkom. Samtidigt infördes ett nytt system 

för lov, tillsyn och kontroll vilket lade ett större ansvar på byggherren (Boverket, 

2012b). 

I maj 2011 infördes den nya plan- och bygglagen vilken ersatte den tidigare plan- 

och bygglagen (1987:10) samt lagen om tekniska egenskaper för byggnadsverk 

(1994:847). Lagens avsikt var att förenkla plan- och byggprocessen samt skärpa 

kontrollen av byggandet. Hänsyn till miljö- och klimataspekter under plan- och 

byggprocessen infördes på grund av nya bestämmelser. Kraven för bygglov 

skärptes ytterligare både gällande processen och själva utformandet. För att 

underlätta i kommunernas arbete med att hålla översiktsplanen aktuell tillkom 

krav på att Länsstyrelsen, en gång per mandatperiod, skulle tillhandahålla 

kommunerna en sammanställning med synpunkter på översiktsplanens aktualitet 

(Boverket, 2012b). 

2.2 Översiktsplanering 

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som 

omfattar hela kommunens yta. Syftet med översiktsplanen är att ge vägledning för 

beslut gällande användning av mark- och vattenområden samt för att visa hur den 

byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en vägledande roll 
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för kommunen men är inte juridiskt bindande. Planen står till exempel som 

vägledande när detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas, när bygglov 

prövas samt vid beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen (Boverket, 

2013). 

Det finns krav på översiktsplanens innehåll. En stor del av innehållet innebär dock 

redovisning av avvägningen mellan olika allmänna intressen samt hur dessa ska 

tillgodoses (Boverket, 2013). Ytterligare krav innebär att tillgodose riksintressen, 

att uppnå miljökvalitetsnormerna, att koppla planen till nationella och regionala 

mål, planer och program, arbete med landsbygdsutveckling i strandnära områden 

(LIS) samt att göra en miljöbedömning (2010:900 3 kap. 5§). Vad gäller 

miljökonsekvenserna (MKB) ska dessa redovisas enligt de bestämmelser som 

finns i miljöbalken. Översiktsplanen ska även innehålla kommunens visioner samt 

strategier för framtida utveckling (Boverket, 2013). Översiktsplanen ska 

formuleras så att innerbörden och konsekvenserna av den tydligt framgår. Här 

krävs även att planerare tar hänsyn till att olika målgrupper har varierande 

kunskap om planering (2010:900 3 kap. 6§). 

Det är viktigt att en översiktsplan är aktuell. Då dagens samhällsförändringar sker 

i en allt snabbare takt kan planen komma att behöva ses över fortlöpande för att 

behålla sin roll som vägledande underlag för beslutsfattande. För att underlätta för 

ändringar i översiktsplanen kan kommunen välja att arbeta med olika 

fördjupningar (FÖP) och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen. En 

fördjupning av översiktsplanen innebär en mer detaljerad beskrivning av beslut 

inom ett specifikt geografiskt område eller planeringsfrågor som inte tidigare har 

tagits upp i översiktsplanen men som berör hela kommuns yta. Det finns specifika 

områden som är extra lämpliga som fördjupningar inom översiktsplanen så som 

till exempel specifika stadsdelar, tätorter, kustområden, verksamhetsområden och 

kulturlandskap. Vindkraft, förorenande områden och översvämningsområden är 

ytterligare exempel på lämpliga planeringsfrågor för fördjupningar. Genom att 

arbeta med fördjupningar av översiktsplanen kan denna hållas aktuell under 

omarbetningen av ”hela” översiktsplanen (Boverket, 2013). 

2.3 Planprocessen 

Vid upprättning eller ändring av översiktsplanen samt vid upprättning av 

fördjupning eller tillägg till översiktsplanen ska planprocessen genomgås 

(Boverket, 2013). Processen är indelad i olika planeringsskeden: program, 

samråd, utställning och aktualitetsprövning. Planprocessen inleds ofta med möten 

mellan politiker, tjänstemän och allmänheten. Under dessa möten diskuteras 

inriktning, mål och strategier för arbetet med översiktsplanen. Programskedet är 

den enda delen av planprocessen som inte är formellt reglerad av plan- och 
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bygglagen (Länsstyrelsen i Skåne, 2013a). Varje gång som en ändring av 

översiktsplanen ska upprättas samt när förslag till ny översiktsplan ges ska 

kommunen samråda med Länsstyrelsen, regionplaneorgan samt berörda 

kommuner. Även olika intressenter, så som myndigheter, föreningar och enskilda 

medborgare ska ges tillfälle att delta vid samråd. Samråd kan ske genom 

diskussionsmöten, studiecirklar, på internetforum och så vidare (Boverket, 2013). 

Efter samrådet sammanställs samrådets synpunkter i en samrådsredogörelse. 

Översiktsplanen ställs sedan ut under en period på minst två månader. Under den 

här perioden kan den som vill lämna synpunkter på översiktsplanen skriftligen 

göra det. Länsstyrelsens synpunkter framförs i ett speciellt granskningsyttrande 

som bifogas vid planens antagande. Länsstyrelsen ska särskilt beakta hanteringen 

av de statliga intressena (Boverket, 2013). 

När planen är redo att antas är det kommunfullmäktiges jobb att genomföra detta. 

Alla inkomna synpunkter från utställningsperioden har nu sammanställts i ett 

utlåtande. När översiktsplanen har antagits i kommunfullmäktige skickas 

utlåtandet, planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, Länsstyrelsens 

granskningsyttrande och protokollsutdraget med beslutet till Boverket, 

Länsstyrelsen, regionplaneorganen samt berörda kommuner. 

Kommunfullmäktiges fortsatta uppdrag med planen är att minst en gång per 

mandatperiod aktualitetspröva planen. Samtidigt som detta sker ska Länsstyrelsen 

ge sin syn på planens aktualitet samt redogöra för de statliga intressena (Boverket, 

2013). 
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3 Teori 

Det här avsnittet behandlar olika planeringsteorier som ligger till grund för 

uppsatsens sista frågeställning och ska besvara hur den nya planeringsdiskursen, 

med rullande planering, kan förklaras. Här redogörs för den rationella 

planeringsteorin, som traditionellt har dominerat Sveriges planeringsdiskurs 

sedan efterkrigstiden. Den kommunikativa planeringsteorin som växt sig starkare 

och kan ses som en motreaktion till den rationella planeringsteorins hierarkiska 

ideal och förespråkar  interaktion mellan ett flertal grupper och individer. Teorin 

om den cirkulerande planeringsmodellen, ”Strategic Choice”, som även den kan 

ses som en motreaktion eller utveckling av den rationella planeringsteorin, bygger 

på att planeringsprocessen är cirkulerande snarare än linjär. Slutligen kommer 

skillnader och likheter teorierna emellan att presenteras, detta för att få en större 

förståelse för hur de hänger samman. Som litteratur har främst böckerna 

”Samhällsplanering – Nya mål, perspektiv och förutsättningar” av Abdul Khakee 

samt ”Planering för säkerhets skull” av Erik Wirén använts. Anledningen till valet 

av böcker beror på att dessa behandlar kommunal planering och hur olika 

planeringsteorier avspeglat sig i den offentliga verksamheten. 

3.1 Rationell planeringsteori 

Enligt Wirén (1998) har den rationella planeringsmodellen varit den mest 

framträdande modellen för planering sedan efterkrigstiden. Med detta syftar han 

på att funktionalismen varit ett utövande av rationell planering. Rationell 

planering beskrivs ofta som en linjär process bestående av ett antal steg (Wirén, 

1998:145). Nyström (2003) redogör för den rationella planeringsmodellen som en 

mall innehållande fem delsteg för hur planeringsprocessen bör gå till. Dessa 

delsteg utgörs av formulering av mål, utredning av handlingsalternativ och 

konsekvensbedömning, val av handlingsalternativ och antagande av plan, 

genomförande samt en återkoppling av planprocessen. Som ett exempel på 

rationell planering nämner Nyström (2003) det funktionalistiska planeringsidealet 

där man separerade bebyggelsen i olika funktioner. Detta kunde ta sig uttryck i att 

bostadsområden, verksamhetsområden och industriområden låg uppdelade på 

olika platser (Nyström 2003:80). 

Den rationella modellen kännetecknas av byråkratisk expertis (Nyström 2003:83) 

och bygger på att politiker bestämmer målen medan planerarens roll är att göra 

planer som motsvarar målen. Teoretiskt sätt kan en plan formuleras så att den 

uppnår alla utsatta mål. I praktiken finns det dock begränsningar i kunskap och 

resurser vilket bidrar till att planerarna utformar alternativa planer som strävar 

efter att uppnå så många mål som möjligt (Khakee, 2000:25-26). Planerarens roll 
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har varit att sitta inne med den kunskap som krävs för att genomföra 

planeringsarbetet. Arbetsuppgifterna har främst inneburit att förklara behov samt 

att utvärdera olika intressekonflikter (Nyström, 2003: 249). 

Enligt den rationella planeringsteorin bör en plan vara en redogörelse över olika 

lagar och riktlinjer. Planen ska tala om var, när och hur olika åtgärder ska 

genomföras. En sådan plan anför så pass mycket till lagar och förordningar att 

läsaren bör ha teknisk eller juridisk kunskap för att förstå dess innehåll (Khakee, 

2000:60). 

Den rationella modellen har utstått en del kritik. Till exempel har den ansetts vara 

för inriktad på teknisk och ekonomisk problemlösning men även för att de 

övergripande målen har formulerats med vetskapen om att dessa kommer att 

behöva revideras under arbetets gång (Wirén 1998:147). Ytterligare kritik har 

riktats mot att modellen inte tar särskild hänsyn till osäkerhetsfaktorn för 

framtiden (Nyström 2003:85). Khakee (2000) skriver också om hur utvecklingen 

har gått från den rationella planeringsteorin mot den kommunikativa och att det 

under resans gång har uppstått olika företeelser som antingen har varit en reaktion 

på den rationella planeringsteorin eller sådana som har varit en antydan till ett 

skifte från rationell till kommunikativ planeringsteori (Khakee, 2000:24). 

I den rationella planeringsteorin består utvärderingen av planprocessen av en 

optimering. Med andra ord utvärderar man hur man skulle kunna ha gjort 

planprocessen mer effektiv samt hur man skulle arbetat för att få fler mål 

uppfyllda. På så vis skapas ny kunskap som kan leda till bättre inlärning samt till 

effektivare problemlösningar i framtiden (Khakee 2000:26). 

3.2 Kommunikativ planeringsteori 

Khakee (2000) beskriver den kommunikativa planeringsteorin som en teori om 

och för planeringspraxis. Med detta menas att den kommunikativa 

planeringsteorin både beskriver, tolkar och förklarar vad planeraren praktiskt gör 

samtidigt som den anger hur en samhällskritisk planering bör gå till (Khakee, 

2000:34). Den kommunikativa planeringen ses också som ett försök för 

planeringen att hitta en väg framåt, rättfärdiga sin existens och hitta en normativ 

grund. Något som har saknats sedan 1970-talets rationella strategier 

(Allmendinger, 2009:220). 

Healey (1993) har utvecklat tio teser som syftar till att förklara den 

kommunikativa planeringsteorin. Den kommunikativa planeringsteorin är en: 

- Interaktiv och förklarande process som framhäver beslut och handling 

- Interaktion mellan ett flertal obestämda grupper 
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- Planeringsform som involverar dialog mellan olika grupper 

- Planeringsform vars resultat inte endast omfattar ett handlingsprogram 

utan även andra program skapas för konfliktlösning 

- Kommunikativ process där alla dimensioner av kunskap samlas 

- Kommunikativ process med ett kritiskt förhållningssätt genom att den 

uppvisar förståelse, integritet, legitimitet och sanning 

- Process som kännetecknas av demokratisk pluralism vilket innebär att alla 

delaktiga är med och fattar beslut 

- Ömsesidig inlärningsprocess 

- Språkets, idéernas, metaforernas, föreställningarnas och berättelsernas 

maktfaktor för att gemensamt förändra materiella villkor och etablerade 

maktrelationer 

- Inte en målbaserad process på så vis att det givna målet kan ändras om det 

är nödvändigt (Khakee, 2000:34-35) 

 

Den kommunikativa planeringsteorin lägger stort ansvar på planeraren som bör 

vara medveten om de politiska restriktioner som förhindrar ett effektivt arbete, så 

som begränsade resurser, organisationers karaktär, men även ojämnheter i 

samhället (Khakee, 2000:44). Planeraren ska även fungera som en medlare mellan 

olika intressegrupper. Arbetsuppgifterna innebär att sammanställa och bearbeta 

information från olika uppdragsgivare samt att formulera problemlösningar som 

passar samtliga deltagare (Nyström, 2003:249). Healey (1996) beskriver hur 

planerarens roll är att främja dialog mellan berörda individer från olika kulturell 

bakgrund: 

 

”Det är planerarens moraliska uppgift att ställa frågan om vilka det är som berörs av 

planeringen? Hur skall dessa personer beredas tillträde till planeringsarenan så att de 

får presentera sina åsikter? Hur skall dessa personer beredas plats i planeringen 

genom hela processen? Det är en fråga om explicit erkännande av mångfald i åsikter 

(’alla människor har rätt och möjlighet att föra fram sina åsikter’).” (Healey, 

1996:224 i Khakee, 2000:47) 

 

Nyström (2003) menar att en svaghet i det nuvarande planeringssystemet är att det 

ges liten möjlighet till lokalt inflytande. Det är svårt att få lokala företrädare att 

känna sig delaktiga och ta ansvar för att planer förverkligas. Nyström (2003) 

skriver även att det är svårt att få med olika grupper i deltagandet, något som 

borde vara ett allmänt intresse i sig på grund av vikten av att kunna tillgodose så 

många särintressen som möjligt och därmed ge erkännande åt skillnaden mellan 
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dessa grupper (Nyström 2003:111-116). Den kommunikativa planeringsteorin 

kräver att medborgardeltagandet skapar en allomfattande diskurs. Något som 

kräver mångfald, kunskap, förståelse och kompetens från samtliga deltagande. 

Teorin anser att komplexa frågeställningar bör involvera alla som berörs av en 

plan (Khakee, 2000:47). 

Då den kommunikativa planeringsteorin involverar flera olika intressenter så som 

planerare, politiker, föreningar, byggentreprenörer och allmänheten resulterar 

detta i en plan med en bred demokratisk diskurs. Något som visar sig i en plan 

innehållande olika funktioner. Planen visar inte bara slutresultatet utan även de 

meningsskillnader och åsiktsöverensstämmelser som förekommit under 

processens gång. Detta för att ta lärdom av de konflikter som uppkommit under 

arbetets gång (Khakee, 2000:61). 

Den kommunikativa planeringsteorins omfattande planeringsarena bestående av 

planerare, politiker och aktörer innebär dock inte endast positiva effekter på 

planprocessen. Forester (1997) har riktat kritik mot den kommunikativa 

planeringsteorin och menar på att det breda deltagandet bidrar till en ”organiserad 

anarki”. Med det menar Forester (1997) att ett sammanförande av ett flertal 

aktörer som ska diskutera olika problem utan någon bestämd inre ordning 

kommer att innebära ett organiserat kaos. Ytterligare kritik mot den 

kommunikativa planeringsteorin syftar till att även ett brett deltagande innebär 

olika former av maktfördelning och alliansbildande mellan olika aktörer. Något 

som leder till exkludering av svaga grupper (Forester, 1997). Forester (1997) tar 

även upp problemet på ett tidigare plan, där han menar på att trots att den 

kommunikativa planeringsteorin står för brett deltagande sker fortfarande en viss 

exkludering. Till exempel så har inte alla medborgare kunskap om planprocessen 

samt vilka rättigheter de som individer har. Vidare så har inte alla medborgare 

information om var och när en dialog äger rum. Den här kunskaps- och 

informationsbristen bidrar till exkludering av vissa grupper. Något som planeraren 

kan motverka genom att lyfta skillnader i deltagandes erfarenheter, kunskap och 

information (Forester, 1997:27-31). 

En annan kritik mot den kommunikativa planeringsteorin och framförallt mot 

genomförandet av medborgardialoger handlar om svårigheterna att genomföra 

dessa utan att ineffektivisera planeringsprocessen. Anledningen till denna 

ineffektivisering kommer sig av det utökade kravet på instanser som medborgarna 

kräver (Khakee, 2000:46). 

Eftersom den kommunikativa planeringsteorin lägger stor vikt i både interaktion 

och stegvisa framsteg med syftet att de medverkande ska vara överens ses 

utvärdering som något viktigt. Utvärderingen berör både kvalitén på 
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planprocessen och på den framtagna planen. Det vill säga att såväl processens 

effektivitet och legitimitet som planens integritet och samstämmighet utvärderas. 

Vanliga utvärderingsfrågor berör hur dialogerna bäst organiseras, hur man 

involverar alla berörda aktörer, hur man främjar en inlärningsprocess som 

påskyndar framstegen samt hur man ökar det politiska, sociala och intellektuella 

kapitalet. Utvärderingen blir då en samverkande dialog där deltagarna får 

diskutera värderingar och problem som inte har lösts under planeringsprocessen. 

En dialog som dokumenteras och resulterar i ett dokument av lärdomar (Khakee, 

2000:35-36). 

3.3 Cirkulerande planeringsmodellen - ”Strategic Choice” 

Liksom den rationella planeringsprocessen har ”Strategic Choice”-modellen 

problemlösning som sitt mål. Skillnaden är att man ser planeringsprocessen som 

en process som sker stegvis där delbeslut fattas på vägen. Till skillnad från den 

rationella linjära modellen betraktas ”Strategic Choice”-modellen även som 

cyklisk. Wirén (1998) liknar planeringsprocessen vid att älta ett problem. Istället 

för att direkt angripa problemet och lösa det med en plan menar han att man söker, 

förkastar, ändrar och omprövar problemet flera gånger innan en plan skapas 

(Wirén, 1998:147). 

Den cirkulerande planeringsmodellen, som ibland även kallas för en 

”Problemstruktureringsmetod”, utvecklades av John Friend och Neil Jessop år 

1969. Modellen applicerades först på den Engelska staden Coventry där man hade 

många planeringsproblem med segregerade slumområden. Anledningen till att 

modellen kallas för ”Problemstruktureriksmetod” är för att den har flera 

angreppssätt mot problem som tycks sakna lösningar (Friend o Hickling, 1987).   

Den cirkulerande planeringsmodellen kännetecknas främst av begrepp som brett 

deltagande, att identifiera och förstå olika planeringsproblem, upprepning, 

cykliska samband istället för hierarkiska samband mellan olika beslut, visst 

åtagande av medverkande samt alternativa perspektiv på problemlösning. Många 

av dessa kännetecken kan även återspeglas i den kommunikativa planeringsteorin 

(Khakee, 2000:52). 

Modellen har tre grundläggande förutsättningar för beslutsfattande där den första 

förutsättningen syftar till att beslut är ömsesidigt beroende av varandra. Det vill 

säga att ett beslut som fattas inom ett område även påverkas av beslut inom andra 

områden. Den andra förutsättningen anger att det inte går att bortse från 

osäkerheten i planeringen, istället måste man vara medveten om att den existerar. 

Den sista förutsättningen menar på att tid och rum är avgörande för beslut och 

alternativval inom planeringen (Wirén, 1998:148-149). 
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En stor del av den cirkulerande planeringsmodellen syftar till att hantera 

osäkerheten i planeringen. Till skillnad från den rationella planeringsteorin förlitar 

sig modellen inte på prognoser utan istället testas hela tiden olika alternativ mot 

varandra. Enligt den cirkulerande planeringsmodellen handlar osäkerheten i 

planering om tre svårigheter som behöver tacklas, nämligen bristande information 

och kunskap, vikten av att ha översikt över andra pågående beslutsprocesser som 

kan komma att påverka det egna resultatet samt faran i att ha oklara mål. För att 

hantera osäkerheten i planeringen utformas därför handlingsalternativ utifrån 

dessa svårigheter. Arbetssättet har dock fått kritik för att det anses komplicerat och 

tidskrävande då dessa alternativ kan ändras efter hand om så behövs (Wirén, 

1998:148-149). 

Ovan nämnda svårigheter bidrar dock även till konflikter mellan tekniska och 

politiska principer vilket ger politiker och planerare avvägningsproblem. Den 

första konflikten rör avvägningen mellan att förenkla och acceptera komplexitet. 

Hur långt kan ett problem förenklas utan att värdet av en lösning riskeras? Den 

andra konflikten är avvägningen mellan angelägenhetsgrad och bristen på 

kunskap. Anser beslutsfattaren sig ha tillräckligt med information för att fatta ett 

beslut eller måste ett beslut fattas trots att informationen upplevs som 

ofullständig? En tredje avvägning handlar om att fatta ett beslut eller hålla 

handlingarna fortsatt öppna. Hur påverkas andra beslutsfattare av beslutet? Den 

sista avvägningen står mellan att hålla sig till olika delbeslut eller att komma fram 

till en samlad lösning. Samtliga konflikter hänger till stor del samman och kan 

sammanfattas genom vissa faktorer som alla medvetet bör vägas in under hela 

planprocessen (Wirén, 1998:149-150). 

Det är till stor del hanteringen av information som skiljer den cykliska 

planeringsprocessen från den linjära. Medan den linjära processen förutsätter att 

all information finns tillgänglig innan ett åtgärdsprogram tas fram tillåter den 

cykliska processen att information fylls på tills dess att ett delbeslut fattas. Detta 

ger i sin tur möjlighet till ett mer öppet deltagande under hela 

planeringsprocessen. Modellen definierar fyra frågor som bör tas hänsyn till vid 

beslutsfattande under planeringsprocessen: 

- Vad är problemet? (problemanalys) 

- Finns det några alternativ? (alternativ) 

- Är några alternativ bättre/sämre? (konsekvensbeskrivning) 

- Hur skall problemet lösas? (åtgärdsprogram) (Wirén, 1998:148-151) 
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Genom dessa delsteg mot ett åtgärdsprogram blir även osäkerheten om framtiden 

mer lättfattlig eftersom problembilden blir mindre komplicerad (Khakee, 

2000:30). 

I och med att den cirkulerande planeringsmodellen på ett flexibelt sätt använder 

sig av olika handlingsmöjligheter blir utvärderingen en viktig och översiktlig 

bedömning av arbetet. Resultatet av utvärderingen återspeglar förståelsen för 

osäkerheten i planeringen, problemets storlek samt förtroendet mellan planerare, 

politiker och andra aktörer samt hur olika intressegrupper har påverkats av att 

vissa besluts verkställs medan andra skjuts upp (Khakee, 2000:30). 

3.4 Sammanfattning av planeringsteorier 

Det finns ingen tydlig beskrivning över planeringsteorins utveckling. Vanligtvis 

utgår man dock från den rationella planeringsteorin och från att andra 

planeringsteorier sedan skapats ur, eller som motreaktion till, denna (Healey, 

McDougall, Thomas, 1982 och Friedman, 1987 i Khakee, 2000:23). 

Både den rationella planeringsteorin och den cirkulerande planeringsmodellen har 

problemlösning som mål. Däremot har de olika tillvägagångssätt för att nå 

lösningen. Den rationella planeringsteorin beskrivs som en linjär process som 

innebär formulering av mål, utredning av handlingsalternativ, val av 

handlingsalternativ och antagande av planen (Nyström 2003:80). Detta medan den 

cirkulerande planeringsmodellen beskrivs som en cyklisk process som består av 

en problemanalys, utredning av handlingsalternativ, val av handlingsalternativ och 

en lösning i form av ett åtgärdsprogram (en plan). Med andra ord liknar 

processernas delsteg varandra. Skillnaderna är att den cirkulerande 

planeringsmodellens process är kontinuerlig och att man kan gå tillbaka och 

förändra delstegen eller målen efterhand (Wirén, 1998:148). 

Vad gäller den kommunikativa planeringsteorin är målet med denna att integrera 

så många berörda grupper som möjligt, att skapa både handlingsprogram och 

program för konfliktlösning. Liksom i den cirkulerande planingsmodellen kan 

målet förändras under processen om detta är nödvändigt. Dessa påminner även om 

varandra genom vissa centrala kännetecken så som ett brett deltagande, 

identifiering och skapande av förståelse för olika planeringsproblem, ansvarskrav 

på samtliga deltagare samt alternativa problemlösningar (Khakee, 2000:34-52). 

I den rationella planeringsteorin beskrivs planprocessen som en byråkratisk 

expertis där politikerna bestämmer målen och planerarens uppgift är att 

förverkliga dessa. Därför har den formulerade planen traditionellt sett blivit ett 

tekniskt och juridiskt dokument som kan vara svårtolkat av någon som inte har 

god kunskap inom området. Detta medan den kommunikativa planeringsteorin 
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och den cirkulerande planeringsmodellen snarare har en flexibel planprocess där 

planerarens roll är att medla mellan de olika intressenterna, vilket bidrar till en 

plan med olika funktioner samt en demokratisk diskurs (Khakee, 2000:25-61). 

Medan det i både den kommunikativa teorin och den cirkulerande 

planeringsmodellen ges stöd för demokrati i form av medborgardeltagande i 

processen anser man i den rationella planeringen att demokratin representeras av 

förtroendevalda politiker (Khakee, 2000:113). Förtroendevalda politiker sägs 

sakna den lokala kännedom som en invånare sitter inne med (Khakee, 2000:34) 

Kritiker har dock menat på att även om det ges plats för medborgardeltagande i 

planprocessen så kommer fortfarande maktfördelningar existera (Forester, 1997:3-

4). Vilket innebär att man kan ifrågasätta vilket av tillvägagångssätten som i 

slutändan är mest demokratiskt. 

Utvärderingen är en viktig del i samtliga planeringsteorier, men dess åsyftade 

funktioner skiljer sig. Den rationella planeringsteorin utvärderas för att nå 

optimering av processen. Avsikten med detta är att uppnå ett så fördelaktigt 

samband som möjligt mellan måluppfyllelse och resursanvändande. Den 

kommunikativa planeringsteorin däremot, utvärderas genom att 

planeringsdiskursen kontinuerligt tolkas. Syftet med utvärderingen är att bedöma 

olika handlingsalternativs styrka, hur väl olika intressenter har integrerats i 

processen samt att den slutliga planen innehåller alla deltagares åsikter. Den 

cirkulerande planeringsmodellen utvärderas återkommande för att uppskatta en 

plans osäkerhetsfaktor. Genom att kontinuerligt utvärdera arbetet när nya 

uppgifter tillkommer ges större förståelse för osäkerheten. Utvärderingen syftar 

dock även till att undersöka hur relationerna mellan olika intressenter har varit 

under arbetet (Khakee, 2000:36-37). 

Sammanfattningsvis kan man säga att planeringsteorierna på många sätt hänger 

samman. Framförallt kan stora likheter i den kommunikativa planeringsteorin och 

den cirkulerande planeringsmodellen uppfattas. Vilka både kan ses som en 

utveckling från den traditionella rationalismen linjära process mot en mer flexibel, 

integrerande och demokratisk process (Khakee, 2000:24). 
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4 Metod 

Den här uppsatsen baseras på kvalitativa metoder med utgångspunkt i intervjuer 

som backas upp av dokumentforskning utifrån statliga- och kommunala dokument. 

Nedan redovisas tillvägagångssätt samt källkritik till valda källor. I och med att 

det är intervjuerna som är den främsta källan till uppsatsens empiri ges dessa 

mest plats i det här kapitlet. 

4.1 Dokumentforskning 

Till dokumentforskning räknas både historiska dokument som till exempel lagar 

och förordningar samt sekundärkällor som massmedia och självbiografier. Det 

finns en viktig skillnad mellan privata och offentliga dokument vilka kan komma 

att spela roll för forskarens möjlighet att tillgodose materialet. Till offentliga 

dokument utgörs den största kategorin av statliga och kommunala dokument, 

vilket är fallet för dokumentforskningen i den här uppsatsen (May, 2001:215-218). 

För att bedöma kvalitén på ett dokument finns det fyra kriterier att utgå ifrån: 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och mening. Med autenticitet menas 

huruvida dokumentet är äkta. Härstammar dokumentet från en primärkälla eller en 

sekundärkälla? Är dokumentet daterat? Till kriteriet för trovärdighet handlar det 

framförallt om författarens trovärdighet. Är författaren en pålitlig källa? 

Representativitet syftar till hur ”typiskt” ett dokument är för sin sak. Slutligen är 

dokumentets mening ett kriterium för dess kvalité (May, 2001:226-228). För att 

undersöka ett dokuments mening kan vi ställa oss frågorna: ”Vad är det för 

dokument och vad berättar det för oss?” (J. Scott, 1990:8 i May, 2001) ”Hur klart 

och begripligt är dokumentet?” (May, 2001:228) 

I den här uppsatsen granskas planeringsdokument på kommunal nivå och då 

främst översiktsplaner, dokument från statliga myndigheter som Länsstyrelsen och 

Boverket med inriktningen att förklara nya plan- och bygglagen samt rapporter 

från genomförda pilotprojekt av samma myndigheter. Om man utgår från ovan 

nämnda kriterier för kvalitet på ett dokument kan man bedöma dokumenten som 

äkta då de är publicerade av ”experter” inom dess område samt att alla granskade 

dokument är aktuella (år 2010-2012). De valda dokumenten kan påstås vara 

”typiska” planeringsdokument och är samtliga relevanta som bakgrund för det 

problemområde som studeras. 

4.2 Datainsamling vid dokumentforskning 

Som ovan nämnts tillhör statliga och kommunala dokument kategorin offentliga 

dokument (May, 2001:215-218). Med andra ord har det inte varit några problem 
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att få tillgång till dem. Däremot är dokument, från statliga myndigheter, angående 

rullande översiktsplanering ett begränsat område då relativt få utredningar har 

gjorts kring ämnet. Förklaringen till detta är troligtvis att det är ett tämligen nytt 

begrepp. De flesta dokumenten berör pilotprojekt som kommuner har medverkat i 

angående rullande översiktsplanering. 

Tillvägagångssättet vid datainsamlingen har utgjorts av att uppsöka de berörda 

kommunernas hemsidor för att få tillgång till olika planeringsdokument samt att 

googla ord som: rullande översiktsplanering, rullande planering, kontinuerlig 

översiktsplanering. Dessa dokument har sedan använts för att backa upp empirin 

från de kvalitativa intervjuerna. 

4.3 Kvalitativ intervju 

Intervjun som metod framställs ofta som lämplig för att skaffa fram den äkta 

kunskapen och här är intervjuarens roll att avslöja sanningen. Det finns flera olika 

intervjutyper från strukturerade till mer ostrukturerade som kan liknas vid ett 

samtal. I den här uppsatsen kommer semistrukturerade intervjuer att användas. 

Här styrs samtalet av intervjuaren som har ett antal förutbestämda samtalsämnen 

men intervjun ses fortfarande som spontan och öppen för reflektion (Ryen, 

2004:11–12). 

May (2001) tar upp tre förutsättningar för en lyckad intervju. Den första 

förutsättningen är tillgängligheten. Det vill säga att den valda respondenten har 

tillgång till den informationen som intervjuaren söker och kan anförtro den till 

intervjuaren. Den andra förutsättningen är kognition, vilket innebär att 

respondenten vet vad som förväntas av hen. Om respondenten är osäker på vad 

som förväntas av hen är det lätt att hen känner sig illa till mods, något som kan 

påverka materialet. Därför är intervjuarens roll att, i förväg, redogöra för 

förväntningarna på respondenten. Den tredje förutsättningen för en lyckad intervju 

är motivation. Intervjuaren måste få sina respondenter att känna sig delaktiga och 

att deras svar är betydelsefulla. Det finns en mängd olika tekniker för att ställa 

frågor som bidrar till just detta. Exempel på detta är att ställa öppna frågor istället 

för ”ja och nej”-frågor, ett annat är att upprepa det respondenten sagt med ett 

frågande tonfall för att få respondenten att utveckla sitt svar och ett sista är att 

ställa frågor i generella termer och undvika ”varför”-frågor (May, 2001:156-158). 

4.4 Källkritik och kritik mot den kvalitativa intervjun 

När man använder sig av en metod är det viktigt att se till kritiken mot denna för 

att undvika misstag. Kvale (1997) har listat kritiken mot den kvalitativa intervjun i 

några standardreaktioner på vad den inte är. Det första påståendet säger att den 

kvalitativa intervjun inte är vetenskaplig utan endast avspeglar det sunda förnuftet 
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(Kvale, 1997:267), något som Ryen (2004) avfärdar med att det inte finns någon 

enhetlig definition av vad som är vetenskapligt (Ryen, 2004:93-96). Den 

kvalitativa intervjun ska också vara subjektiv och inte objektiv, något som 

kritiseras. Även trovärdigheten och tillförlitligheten vid en kvalitativ intervju kan 

ifrågasättas i och med att snedvridningen är en central faktor samt för att den 

bygger på ledande frågor (Kvale, 1997:267). Denna snedvridning kan dock leda 

till något konstruktivt om den erkänns. Ledande frågor kan komma att leda till ny 

kunskap (Ryen, 2004:93-96). Kvale (1997) delar in subjektiviteten i partisk 

subjektivitet (bör undvikas) och opartisk subjektivitet (är okej). Där den opartiska 

subjektiviteten innebär olika perspektiv på till exempel en och samma text. Detta 

framkallar olika frågor vilket i sin tur framkallar olika tolkningar vilket bidrar till 

att styrka fakta (Kvale, 1997:267). 

På grund av tidsbrist samt på grund av att intervjuerna är huvudkällan till 

uppsatsens empiri, genomfördes den första intervjun redan under uppsatsarbetets 

andra vecka. En kritik mot detta kan vara att att intervjuaren inte besatt tillräcklig 

ämneskunskap vid det första intervjutillfället. Däremot innebar detta att längre tid 

fanns till att analysera det insamlade materialet. Några intervjuer genomfördes via 

telefon vilket innebar tekniska problem i och med att dessa inte kunde spelas in 

via smartphone. Istället fördes anteckningar under den ena intervjun, vilket gjorde 

det svårare för intervjuaren att inta en aktiv position samt att hinna med att 

anteckna allt. Under den andra telefonintervjun användes ett program på datorn 

vilket innebar att samtalet genomfördes via högtalartelefon något som i efterhand 

ledde till dålig kvalité på inspelningen. En kritik mot uppsatsens intervjuform kan 

vara att urvalet kunde ha varit betydligt större och mer varierat. En annan kan vara 

att den kvalitativa intervjun, som ovan nämnts, är subjektiv och lätt kan 

snedvridas. Däremot har känslan under intervjuerna varit att respondenterna varit 

ärliga om deras kunskapsbrist samt problem som stötts på under arbetets gång. 

4.5 Urval och representanter vid den kvalitativa intervjun 

Till skillnad från vid kvantitativa metoder syftar oftast inte kvalitativa intervjuer 

till att finna ett slumpmässigt urval. Eftersom huvudavsikten vid kvalitativa 

intervjuer är att få tillgång till information som anses relevant för 

undersökningens problemställning faller det naturligt att urvalet väljs av forskaren 

själv. I och med det är möjligheten att få just respondentens tankar och åsikter om 

ett ämne på djupet är det svårt att genomföra den här typen av intervjuer på 

telefon eller via e-post. Den kvalitativa intervjun bör ske ansikte mot ansikte. 

Storleken på urvalsgrupp är dock av mindre vikt då den användbara datan likväl 

kan samlas in via ett fåtal respondenter (Ryen, 2004:77–78). Miles och Huberman 
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rekommenderar kort och gott att man ska: ”Gå till de mest givande och relevanta 

källorna” (Miles och Huberman, 1984:42 i Ryen, 2004). 

I det här fallet har tidsbristen bidragit till ett begränsat urval, med ett fåtal 

representanter. Något som Ryen (2004) skriver är okej då den användbara datan 

likväl kan samlas från ett fåtal representanter. I den här uppsatsens fall kan även 

det begränsade och relativt homogena urvalet bidra till en mer djupgående 

information. Två kommuner, från olika län i landet, med olika storlek har använts 

som representanter för det praktiska arbetet med rullande översiktsplanering. De 

valda kommunerna är Malmö och Eskilstuna. I de respektive kommunerna har 

tjänstemän som aktivt har arbetat med kommunens översiktsplanering valts ut. 

Eftersom Länsstyrelsen är en viktig del i arbetet med översiktsplanen under hela 

planprocessen har även två respondenter från Länsstyrelsen valts ut. (Se figur 4.1) 

Som figuren visar så är Länsstyrelsen närvarande under alla delsteg utom under 

själva antagandet. Länsstyrelsens främsta roll är att bevaka och samordna att 

statens och regionens intressen och se till att riktlinjer tydligt finns med i 

översiktsplanen. Tanken är att respondenterna från Länsstyrelsen ska stå för den 

teoretiska kunskapen gällande rullande översiktsplanering. Länsstyrelsen i 

Uppland samt Länsstyrelsen i Södermanland har valts ut. Från början var tanken 

att även Länsstyrelsen i Skåne skulle intervjuas, så att Länsstyrelsen för samtliga 

fall fanns med som representanter. På grund av tidsbrist hanns detta dock inte 

med. På Länsstyrelsen har respondenter som är ansvariga för enheten för 

samhällsplanering valts ut. 
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Figur 4.1 Kommunernas respektive Länsstyrelsens roll under ÖP-processen. Källa: Länsstyrelsen 

i Skåne (2013b) 

4.6 Intervjuguiden 

Enligt många forskare bör någon typ av intervjuguide användas vid kvalitativa 

intervjuer. Graden av förhandsstruktureringen beror dock på vilket fokus 

forskaren har, vilka forskningsfrågor som gäller samt vilket urval forskaren har. I 

vissa fall kan en utvecklad förhandsstruktur komma att motverka intervjuns syfte, 

till exempel om syftet är att fånga respondentens perspektiv på en viss fråga. 

Samtidigt finns det en risk i att viktiga frågor missas om de inte är en del av en 

förhandsstrukturerad intervjuguide. 

I fallet med semistrukturerade intervjuer brukar ett antal huvudfrågor och teman 

ställas upp på förhand. Här ter sig intervjun som ett vanligt samtal där vissa inslag 

av större frågor, som intervjuaren har för avsikt att få svar på, finns med. Dessa 

ska fungera som riktlinjer och underlätta för intervjuaren under intervjuprocessen 

(Ryen 2004:44-47). 

Som ovan nämnts innefattar den här studien semistrukturerade intervjuer som har 

genomförts enligt beskrivningen ovan. En intervjuguide (se Bilaga 1-4) har 

funnits med vid samtliga intervjuer. Dessa har innehållit några 

uppvärmningsfrågor, följt av några lite öppnare diskussionsfrågor för att slutligen 

öppna för mer praktiska diskussionsfrågor.  
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4.7 Genomförande av intervjuer 

Samtliga respondenter kontaktades tidigt i processen (slutet av mars månad) trots 

att avsikten var att intervjua vissa av dessa under senare delen av projekttiden. 

Respondenterna kontaktades via mail där tid och plats för intervju bestämdes. 

Intervjuerna ägde rum under perioden 5 april – 7 maj. De fyra första intervjuerna 

skedde ansikte mot ansikte medan de två senare intervjuerna genomfördes via 

telefon. Detta på grund av tidsbrist samt höga resekostnader. 

De sex intervjuade utgörs av: 

Planeringssekreterare på Malmö stad som har arbetat med den nya 

översiktsplanen, genomförd 5 april. 

Samhällsplanerare på Eskilstuna kommun som är projektledare för den nya 

översiktsplanen, genomförd 10 april. 

Utvecklingschef på Enköpings kommun som är projektledare för den nya 

översiktsplanen, genomförd 17 april. 

Kommunalråd i Enköpings kommun, genomförd 18 april. 

Länsarkitekt på Länsstyrelsen i Sörmland, genomförd 2 maj. 

Länsarkitekt på Länsstyrelsen i Uppland, genomförd 7 maj. 

Samtliga fysiska intervjuer spelades in på smartphone efter att respondenterna 

givit sitt godkännande. Detta underlättade sammanställningen av materialet samt 

gav intervjuaren en mer aktiv roll. De intervjuer som genomfördes via telefon 

gick inte att spela in på smartphone men den senare intervjun spelades in via ett 

program på datorn. Under den första telefonintervjun fördes anteckningar under 

samtalet. 

4.8 Sammanställning av intervjuer 

Efter att intervjuerna genomförts lyssnades de igenom och transkriberades. För att 

undvika upprepningar som kändes irrelevanta togs inte allt som sades under 

intervjuerna med. Efter detta sammanställdes och sorterades intervjusvaren från 

de olika intervjuerna under olika rubriker för att ge en bättre översikt av 

materialet. 
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5 Erfarenheter kring rullande översiktsplanering 

Här följer den sammanställda empirin från referenskommunernas, Malmös och 

Eskilstunas, erfarenheter att redovisas. För att få en mer teoretisk kunskap 

redovisas även Länsstyrelsen erfarenheter. Materialet består främst av 

genomförda intervjuer men även av material från planeringsdokument samt 

utredningar. Avsnittet är uppdelat under olika rubriker som framförallt syftar till 

att så småningom besvara uppsatsens frågeställningar. Vissa rubriker har dock i 

efterhand lagts till på grund av att dessa frågor flitigt har diskuterats under 

intervjuerna samt för att de kan ha betydelse för Enköpings arbete med rullande 

översiktsplanering. För att ge en objektiv bild finns inga egna tolkningar med i 

detta avsnitt. Empirin analyseras först i nästa avsnitt. 

5.1 Nya krav 

I utredningen Översiktskurs om nyheterna i PBL 2011 tas de nya krav som ställs 

på kommunerna gällande översiktsplaneringen samt syftet med dessa upp. Enligt 

nya plan- och bygglagen förväntas översiktsplanen inta en mer strategisk roll 

samtidigt som krav ställs på att sambanden mellan kommunens program och 

regionala och nationella mål beaktas. Kommunen ska även hålla samråd med 

Länsstyrelsen, berörda kommuner, regionplaneorgan samt kommunala organ vid 

ändring eller förslag till översiktsplan. Syftet med de här kraven är att bredda och 

stärka kommunernas översiktsplaner samt att stärka kopplingen mellan 

översiktsplanen och regionala och nationella mål samt att skapa en ömsesidig 

dialog mellan regionala och kommunala organ. Det ställs även tydligare krav på 

att kommunernas översiktsplaner ska vara aktuella och att översiktsplaneringen 

ska ske rullande. Sedan år 1996 har det funnits krav på att kommunfullmäktige 

ska aktualitetspröva kommunens översiktsplan minst en gång per mandatperiod. 

Något som, enligt Boverket, få kommuner genomfört på grund av att 

bestämmelserna har ansetts oklara och prövningen inte har bedömts fylla sin 

funktion (Länsstyrelsen, 2011:26-27). Därför kräver nya plan- och bygglagen att 

Länsstyrelsen, en gång per mandatperiod, ska: 

 

”… som avses i 27 § redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och 

mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 

Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av 

redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. 

Länsstyrelsen ska lämna en sådan redogörelse till kommunen också när kommunen 

begär det.” (2011:338 3 kap. 28§) 
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Länsstyrelsens redovisade synpunkter, ändringar om tillägg och fördjupningar 

samt ett förenklat förfarande vid ändring av översiktsplanen, har som syfte att 

främja en rullande översiktsplanering. Det förenklade förfarandet innebär att det, 

vid ändring eller fördjupning av översiktsplanen som endast gäller ett specifikt 

område, inte krävs någon utställning av förslaget. Istället för att ställa ut förslaget 

kan kommunen göra en kungörelse om att handlingarna finns ute på granskning. 

Granskningstiden ska pågå under minst sex veckor. Av kungörelsen ska det 

framgå var området för ändringen eller tillägget ligger, var förslaget finns 

tillgängligt, att förslaget finns tillgängligt för granskning under sex veckor samt 

till vem synpunkter på förslaget ska lämnas. I samband med detta ska ett 

meddelande om kungörelsens innehåll skickas till Länsstyrelsen, berörda 

kommuner, regionplaneorgan samt andra kommunala organ (Länsstyrelsen, 

2011:27-31). 

Planerarna på de båda referenskommunerna var överens om att arbetet med en 

rullande översiktsplanering kom sig av nya behov än på nya lagkrav. Planerarna 

erkänner dock att de nya kraven för en rullande översiktsplanering ses som något 

oklara (Intervju: Malmö, Eskilstuna). I Eskilstuna handlade det förändrade 

arbetssättet om att man ville ha bättre rutiner kring aktualitetsprövningen för att 

kunna avgöra på vems bord initiativet till prövningen låg samt när den borde ske. 

I och med att samhällsförändringar och planering sker i en allt snabbare takt 

samtidigt som planprocessen är lång, upptäckte kommunen att planen från 2005 

var så gott som inaktuell redan när den antogs. För att förhindra detta såg 

kommunen en möjlighet i att bedriva en rullande översiktsplanering (Intervju: 

Eskilstuna). 

 

”... om man vill att en plan ska vara det här strategiska dokumentet så måste det 

ju vara uppdaterat på något sätt.” (Intervju: Eskilstuna) 

 

Malmö stad har arbetat med en rullande översiktsplanering sedan år 2000 och 

även här handlade det om att det var ett bättre sätt att arbeta på, för att tillgodose 

den verklighet som planeringen i dag innebär (Intervju: Malmö Arkitekt). 

5.2 IT:s roll 

På samma sätt som samhällsförändringar sker i en allt snabbare takt sker även den 

tekniska utvecklingen i ett raskare tempo. Planerarna i Malmö anser att om det 

finns teknik som möjliggör bättre lösningar så måste denna utnyttjas. Malmö har 

därför satsat på en digital karttjänst vid arbetet med den nya översiktsplanen 
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(Intervju: Malmö). Karttjänsten innehåller dels underlag, där befintliga 

bestämmelser och bebyggelse redovisas, och dels översiktsplanen där 

planeringsstrategier, planeringsriktlinjer samt riksintressen redovisas. Karttjänsten 

utgörs även av kortare texter, hämtade från den skriftliga översiktsplanen, som 

beskriver och förklarar strategierna, riktlinjerna och riksintressena (Malmös karta 

ÖP 2012, 2013). 

Anledningen till att Malmö har satsat på en digitaliserad översiktsplan är att de 

försöker göra planen mer tillgänglig men även för att underlätta det interna 

arbetet. Innan arbetet med den digitaliserade översiktsplanen satte igång 

diskuterade planerarna mycket med tjänstemän som använda översiktsplanen i det 

dagliga arbetet. Av dessa diskussioner kom det fram att översiktsplanen inte var 

optimal för de som dagligen arbetade med den utan att en digitaliserad plan skulle 

underlätta och effektivisera arbetet på många håll i kommunen (Intervju: Malmö). 

Även Eskilstuna har satsat på en digitaliserad kartfunktion vid nya förslaget till 

översiktsplanen, Eskilstunakartan. Liksom Malmös kartfunktion visar kartan både 

faktaunderlag samt kommunens olika ställningstaganden (Eskilstunakartan, 2013). 

Kommunen har länge haft funderingar kring en digital översiktsplan. I samband 

med uppstarten av arbetet med den nya översiktsplanen genomförde kommunen 

en kostnadsanalys som påvisade nyttan med en digitaliserad översiktsplan. 

Kommunen hade ingen digital karttjänst sedan tidigare, så oavsett om det skulle 

bli en digital översiktsplan eller inte behövde kartmaterialet ses igenom och 

struktureras upp. Kostnadsanalysen visade på både intern och extern nytta då 

pengar skulle sparas genom att översiktsplanen publicerades på hemsidan och 

därmed inte behöva tryckas i lika många tryckta exemplar. Samtidigt skulle 

översiktsplanen komma att nå ut till flera och därmed möjliggöra en ökad 

demokrati (Intervju: Eskilstuna). 

Hur gynnar då en digitaliserad översiktsplan den rullande översiktsplaneringen? 

Förenklas planprocessen av en digital översiktsplan? Malmö tänker sig att 

översiktsplaneringen sker rullande genom fördjupningar och utredningar 

(Intervju: Malmö). Ändringar i kartan samlas på hög och behandlas vid 

aktualitetsprövningen. Eskilstuna tänker sig att det faktaunderlag, som finns i 

Eskilstunakartan ska vara levande eftersom det inte är något som politikerna ska 

ta ställning till utan snarare ett stöd för de olika ställningstagandena. Liksom 

Malmö tänker Eskilstuna sig att det, när ett flertal nya ställningstagandena anses 

inaktuella, är det dags för en ny aktualitetsprövning för att föra in allt i en ny 

översiktsplan (Intervju: Eskilstuna). 
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5.3 Praktiskt arbete 

 

”En stad och ett samhälle i ständig förändring kräver en oavbruten pågående 

strategisk planeringsprocess. Denna nya översiktsplan ska ligga till grund för en 

kontinuerlig översiktsplanering som successivt uppdateras varje mandatperiod och 

då revideras efter uppkomna behov eller förändrade förutsättningar.” 

(Översiktsplan Malmö stad, 2013a) 

 

Så här skriver Malmö i den nya översiktsplanen som är den tredje planen sedan 

de, år 2000, började arbeta med en rullande översiktsplanering. Planen förväntas 

antas under år 2013. Under planprocessen har Malmö hämtat inspiration från 

Köpenhamn, vilka till en början gick ut med en mer övergripande och strategisk 

text för att efter samrådet gå vidare med mer konkreta planeringsriktlinjer. 

Malmös nya översiktsplan innehåller ett avsnitt med skrift, som fortfarande främst 

är ett strategiskt dokument. De mer konkreta riktlinjerna så som skyddsavstånd 

visas istället i den digitala kartfunktionen (Intervju: Malmö). 

Tidsplanen ser ut så att arbeta kring en ny översiktsplan sätter igång direkt efter 

valet. I det skedet innebär arbetet att utreda olika områden och frågor. Malmö 

arbetar med något som kallas Dialog-PM och som står till grund för 

översiktsplaneringen. Dialog-PM används när en fråga eller ett område som 

bedöms avgörande för Malmös stadsutveckling behöver utredas. Ett Dialog-PM 

består av en skrift där en fråga utreds från grunden vilket innebär att frågor 

diskuteras öppet i skriften. I Dialog-PM ställs olika alternativ mot varandra för att 

sedan ställas ut på samråd. Efter samråd sammanställs åsikterna från myndigheter, 

förvaltningar och allmänheten och detta blir nu ett underlag till en ny 

översiktsplan. På det här viset har Malmö gjort översiktsplaneringen rullande. 

Översiktsplanen kan jämföras med en dammsugning av allt som är gällande samt 

nya utredningar (Dialog-PM) då dessa sammanfattas till den nya översiktsplanen. 

Efter ett tag, när nya översiktsplanen har antagits, upptäcks nya frågor eller 

områden som behöver utredas och då skapas nya Dialog-PM som sedan 

sammanfattas till en ny översiktsplan. Hade Malmö inte arbetat med Dialog-PM 

eller andra utredningsprogram kontinuerligt utan sparat det arbetet till 

aktualitetsprövningen av översiktsplanen skulle översiktsplaneringsarbetet bli ett 

betydligt större projekt (Intervju: Malmö). 
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Figur 5.1 Beskrivning av Malmö stads arbete med ÖP över två mandatperioder. Källa: 

Översiktsplan för Malmö (2013a) 

 

Efter att ha aktualitetsprövat den gamla översiktsplanen från 2005, bestämde 

Eskilstuna kommuns kommunfullmäktige år 2009 att planen behövde revideras. 

Inriktningen för den nya översiktsplanen var att skapa ett mer strategiskt 

dokument som skulle fungera för hela kommunkoncernen. Kommunen hade 

nyligen fått en ny vision som gällde fram till år 2020 som skulle ligga till grund 

för översiktsplanen samtidigt som hållbarhetsbegreppet skulle vara ramverk för 

planen och näringslivssidan skulle få en större roll. Kommunen valde även att 

inkludera tillägget för vindkraft samt miljökonsekvensbeskrivningen direkt i 

översiktsplanen (Intervju: Eskilstuna). 

Vid tidigare arbete med översiktsplanen hade Eskilstuna ingen direkt rutin. Det 

fanns till exempel en osäkerhet angående vem som skulle ta upp frågan med 

aktualitetsprövningen och kommunen var även dålig på att följa upp de mål som 

fanns i översiktsplanen. För tillfället tar planerarna och politikerna tillsammans 

fram en beskrivning över hur arbetet med översiktsplaneringen ska se ut över 

mandatperioderna. Hittills har beslut fattats om att införa en kommunikationsplan 

för att behandla hur både den interna och den externa implementeringen ska ske. 

Kommunen har även fattat beslut om att årligen i mars följa upp översiktsplanen 

med planindikatorer. Då ska det utvärderas hur väl översiktsplanens riktning följs 

som till exempel om de bygglov som beviljats på landsbygden finns inom de stråk 

som översiktsplanen anger (Intervju: Eskilstuna). 

I Boverkets rapport Plan- och bygglagen i praktiken skrivs det om att det finns en 

oro om att nya plan- och bygglagen skulle vara resurskrävande. Nämnda orsaker 

till detta är bland annat det utökade kravet på kungörelser vid beslut i olika 

avseenden, vilket bidrar till krav på administrativa resurser. Ett annat exempel är 

att det är svårt att tillgodose det rekryteringsbehov som finns i dag på grund av 

brist på personer med kompetens inom plan- och bygglagen. Som specifikt 

resursbehov gällande kommunernas arbete med översiktsplanering nämns främst 

rekryteringsbehovet (Boverket, 2012c:14-19). 
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I Eskilstuna har arbetet med den nya översiktsplanen varit resurskrävande i och 

med att projektet har varit så pass omfattande, både personalmässigt och 

arbetsmässigt. Detta är dock något som kommunen tror kommer att betalas 

tillbaka i att man inte kommer att behöva påbörja ett lika tungt projekt nästa gång. 

Eftersom kommunen i framtiden kommer att ha en övergripande översiktsplan 

som förhoppningsvis endast delar av kommer att behöva revideras. En stor del av 

resurserna har gått till digitalisering av material för kartfunktionen. Något som 

kommunen anser snarare kan kopplas till dess mognad än till arbetet med 

översiktsplanen. Slutligen har stora resurser gått till kommunens satsningar på att 

engagera och föra dialog med medborgarna (Intervju: Eskilstuna). 

5.4 Förändrade roller 

Länsstyrelsen anser att planprocessen tidigare var, och i många kommuner 

fortfarande är, en tung process. Förr så pustade kommunernas tjänstemän ut efter 

den tunga processen och sköt upp arbetet med översiktsplanen i tio år. Egentligen 

är det själva uppskjutandet av processen som bidrar till att arbetet blir så tungt. 

För det första eftersom politikerna varje gång måste informeras för att vilja ge 

resurser till arbetet och för det andra eftersom det på tio år händer mycket med en 

kommuns utveckling. Om översiktsplaneringen istället innebär en kontinuerlig 

process så vet politikerna vad det handlar om och då behöver inte processen bli 

lika tung. En ökad kunskap bland politiker kan även leda till att de blir mer 

benägna att inta en aktiv roll i översiktsplaneringen och även att de kan stå för 

planen när den är antagen. Länsstyrelsen tror även att konflikter mellan 

tjänstemän och politiker kan förhindras genom att planen diskuteras oftare, blir 

viktigare och mer styrande och i och med det lättare att engagera sig i. Av samma 

anledning tror Länsstyrelsen att planprocessen blir mer demokratisk (Intervju: 

Länsstyrelsen Södermanland). Att använda sig av en digitaliserad översiktsplan är 

något som Länsstyrelsen tror gynnar relationen mellan kommunen och 

medborgarna. I och med att planen blir mer lättillgänglig och även mer 

lättförståelig. Däremot är Länsstyrelsen noga med att poängtera att tillgänglighet i 

sig inte räcker utan att översiktsplanen fortfarande måste diskuteras såväl i samråd 

som på mötesplatser (Intervju: Länsstyrelsen Uppland). 

Samtliga respondenter var överens om att översiktsplanen måste vara så pass 

långsiktig att den håller över mandatperioderna. Länsstyrelsen anser detta på 

grund av att det annars blir svårt att behålla den vision som tjänstemän och 

politiker har ställt sig bakom. Tanken med översiktsplanen är att den ska vara en 

långsiktig vision och för att uppnå detta är det viktigt att kommunerna har en 

planeringshorisont att arbeta efter. Länsstyrelsen menar på att frågor som berör 

markanvändning bör vara långsiktiga och politiskt gränsöverskridande. 
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Översiktsplanen är en produkt som fastställs av politikerna men som traditionellt 

har varit så politisk att den har blivit kortsiktig vilket har bidragit till att den fort 

blivit inaktuell. Länsstyrelsen menar på att en översiktsplan som inte håller över 

mandatperioderna inte är ekonomiskt hållbar (Intervju: Länsstyrelsen 

Södermanland). I Länsstyrelsens rapport om rullande översiktsplanering i 

storstadsmiljö skrivs följande om Malmös fördelar: 

 

”En fördel när det gäller den politiska förankringen är att Malmö under en lång följd 

av år visat en stor politisk stabilitet och att blocken varit någorlunda överens om 

grundläggande utvecklingsfrågor för Malmö, vilket naturligtvis underlättar 

möjligheterna att bedriva en robust översiktsplanering som står sig över tiden.” 

(Länsstyrelsen, 2010:10) 

 

I en rapport från Länsstyrelsen beskrivs det hur ställningstagandet kring 

kommunernas översiktsplaners aktualitet kan leda till omarbetning av planen men 

även till att förslag till nya utredningar uppkommer. Här kan med andra ord 

beslutstillfällen utnyttjas för att få politiska ställningstaganden om en ny plan eller 

utredning, vilket ger politikerna en deltagande roll i planeringsarbetet. I Malmö 

togs till exempel även ställning till det framtida arbetet med översiktsplaneringen i 

samband med att den tidigare planen aktualitetsprövades (Länsstyrelsen, 2010:7). 

5.5 Medborgardeltagande 

Både Malmö och Eskilstuna har vid arbetet med den nya översiktsplanen arbetat 

för att få planen mer lättillgänglig och därmed även få fler invånare att engagera 

sig (Intervju: Malmö, Eskilstuna). Malmö har uttalat arbetat för att nå och 

engagera en yngre generation medborgare. Kommunen tror att det är många som 

intresserar sig för stadsplanering men att det finns en fara i att göra planerna för 

komplicerade och för tunga. Här är tanken att den digitala kartfunktionen kan 

intressera och förhoppningsvis engagera fler yngre människor i framtida 

planeringsprojekt. Kommunen har även satsat på att synas mer ute på staden 

genom till exempel annonspelare och dylikt. En tjänsteman på kommunen tror 

dock att det är svårt att få människor att engagera sig eftersom översiktsplanen är 

så abstrakt samt har så långsiktiga och storskaliga visioner. Medborgare tenderar 

att engagera sig i mer konkreta planer som detaljplaner och handlingsprogram, 

som till exempel rör det egna bostadsområdet. Kommunen har även sett tendenser 

till att det främst är äldre människor som engagerar sig. Under samrådet för nya 

översiktsplanen inkom dock betydligt fler samrådsförslag än tidigare och en större 
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blandning i åldrar bland de som skickat in synpunkter kunde identifieras (Intervju: 

Malmö). 

Översiktsplanen behandlar ofta visioner om hållbarhet och ökad tillväxt och det är 

det få medborgare som har något emot, för det är även så att medborgare tenderar 

att engagera sig när de är emot något. Att däremot bli bättre på att engagera 

människor vid arbete med fördjupningar och tillägg tror Malmö mer på. Vid 

arbete med till exempel utredningen, Dialog-PM för Rosengård, bedrevs 

medborgardialoger, något som kommunen ser en nytta i att ägna mer tid åt i 

framtiden. Varje Dialog-PM genomgår även ett samråd där medborgarna får vara 

med och tycka till. Malmö stad att detta är en bra början till större 

medborgarinflytande då det är lättare att engagera medborgare i mer konkreta 

utredningar (Dialog-PM) som sedan ligger till grund för översiktsplanen (Intervju: 

Malmö). 

Eskilstuna har aktivt arbetat för att få in mycket åsikter från medborgare under 

arbetet med översiktsplanen. De tjänstemän som tidigare har arbetat med 

översiktsplaneringen insåg att få känner till hur planeringssystemet ser ut, vad en 

översiktsplan är samt att och var samtliga planer ställs ut. För att öka medvetandet 

och kunskapen om planering har man försökt att synas så mycket som möjligt. 

Kommunen har bland annat rört sig ute i staden, på köpcentrum, på 

demokraticenter, i bibliotek, på mötesplatser och på skolor. Liksom i Malmö har 

man bilden av att det mest är äldre som engagerar sig i frågor gällande 

stadsplanering och därför har kommunen drivit ett projekt tillsammans med 

Mälardalens högskola. Syftet med projektet var att undersöka hur man når ut till 

ungdomar i åldern 16-19 år. Projektet resulterade bland annat i att kommunen har 

börjat använda sig av sociala medier och då främst Facebook, där kommunen har 

en egen sida. På Facebook läggs information om olika projekt ut för att 

användarna ska ha möjlighet att föra dialog. Facebook har även fungerat som en 

kanal för marknadsföring inför samrådet och utställningen av översiktsplanen. 

Kommunen har dock lagt märke till att medborgarna har en tendens att diskutera 

mer konkreta frågor även på sociala medier vilket bidragit till att de långsiktiga 

frågor som översiktsplanen tar upp undviks. Så här i efterhand säger kommunen 

att det är svårt att följa upp hur medvetna Eskilstunaborna är om översiktsplanen 

eller vad satsningarna resulterat i mer. Att samrådet inneburit en betydligt större 

del synpunkter än vad som förutspåtts måste dock ses som en god indikator på att 

kommunen lyckats (Intervju: Eskilstuna). 

Länsstyrelsen tror att det kan vara lättare att bedriva medborgardialoger i en 

kommun som bedriver en rullande översiktsplanering. Länsstyrelsens syn på 

rullande översiktsplanering innebär att planen arbetas fram genom tillägg, 
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fördjupningar och utredningar som vid antagande av den nya översiktsplanen 

ställs ut på samråd för att sedan plockas in i planen. Vilket skulle göra det enklare 

att föra medborgardialoger då dessa tillägg, fördjupningar och utredningar rör mer 

konkreta frågor än vad översiktsplanen gör och därför är mer hanterbara för 

medborgare. Länsstyrelsen menar också att en kontinuerlig process naturligtvis 

även gynnar medborgarinflytande i och med att de steg i planeringsprocessen som 

kräver att allmänheten ska få tillfälle att delta med synpunkter sker kontinuerligt 

istället för en gång var tionde år (Intervju: Länsstyrelsen Uppland). 



35 
 

6 Analys och problematisering av rullande översiktsplanering 

I följande avsnitt analyseras Eskilstunas, Malmös samt Länsstyrelsens 

erfarenheter av rullande översiktsplanering. Analysen är uppdelad efter rubriker 

som berör uppsatsens frågeställningar. Rubriken ”Förändrad karaktär” har dock 

lagts till i efterhand på grund av en genomgående diskussion vid samtliga 

intervjuer. Den sista delen av analysen syftar till att redogöra för den rullande 

planeringens kopplingar till de planeringsteorier som presenterades under 

teorikapitlet och bygger på granskning av dokument samt på genomförda 

intervjuer. 

6.1 Nya krav 

Den nya plan- och bygglagen ställer inga nya krav på att kommunernas 

översiktsplaner ska aktualitetprövas, då dessa krav har funnit sedan år 1996. 

Däremot ska kommunernas översiktsplaner ha en starkare koppling till regionala 

och nationella mål vilket i sin tur ställer krav på en aktuell översiktsplan, något 

som få kommuner i dagsläget har (Boverket, 2012c). Därför innebär en ändring i 

nya plan- och bygglagen att Länsstyrelsen en gång per mandatperiod ska leverera 

synpunkter på översiktsplanens koppling till dessa mål till kommunerna. I övrigt 

har man i nya plan- och bygglagen försökt att göra det lättare att bedriva en 

rullande översiktsplanering genom att förenkla tillvägagångssättet vid fördjupning 

av översiktsplanen då endast en viss del av kommunen berörs. Genom att skriva 

en kungörelse om att handlingarna till översiktsplanen finns ute för granskning 

istället för att ställa ut dessa, blir inte kommunernas arbete lika tungt. Att 

Länsstyrelsens synpunkter och redogörelser tillhandahålls kommunen i ett tidigt 

skede av planprocessen var något som samtliga respondenter ansåg vara 

underlättande. För kommunerna innebär detta en möjlighet att arbeta fram en plan 

utifrån Länsstyrelsens synpunkter istället för att börja med planarbetet för att 

sedan få invändningar från Länsstyrelsen och behöva arbeta om planen. 

I en tid när samhällsförändringar sker i en allt snabbare takt är det inte längre 

möjligt att vara en konkurrenskraftig kommun samtidigt som man förlitar sig på 

en inaktuell översiktsplan. De planerare som arbetar med rullande 

översiktsplanering var överens om att det nya arbetssättet snarare kom sig av 

fördelarna i att ha en aktuell plan än att de upplevde krav på sig från plan- och 

bygglagen. Kommunerna ansåg att det är viktigt med en aktuell översiktsplan för 

att locka till sig nya exploatörer. En inaktuell plan kan leda till att kommunen 

saknar eller har inaktuella riktlinjer för till exempel ett område som efterfrågas av 

en ny exploatör och därför missar chansen att locka till sig denna. 
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Därmed inte sagt att det krävs andra och kanske även mer resurser än vad 

översiktsplaneringen tidigare har krävt. Länsstyrelsen menar att kommunerna 

måste hitta verktyg för hur en rullande översiktsplanering ska fungera för den 

specifika kommunen. Naturligtvis kan inte alla kommuner bedriva en rullande 

översiktsplanering på exakt samma sätt i och med att alla kommuner har olika 

förutsättningar, behov och resurser. En kommun som kämpar för sin existens har 

knappast samma förutsättningar som en kommun som har ett högt 

exploateringstryck vad gäller att utföra ett kontinuerligt arbete med 

översiktsplanen. 

Från intervjuerna framkommer det att den nya lagen snarare ses som en 

anpassning till verkligheten som lagkrav på kommunerna. Den nya plan- och 

bygglagen underlättar samt uppmanar till en rullande översiktsplanering vilket är 

av stor vikt för hur kommunerna bör arbeta med tanke på dagens 

samhällsförändringar. Däremot kan det, genom intervjuerna, även tolkas som att 

kommunerna är osäkra på vilka krav som ställs på dem. Därför är det av stor vikt 

att sprida kunskapen om att lagen är till för att underlätta. Detta för att kommuner 

inte ska vara rädda för att bedriva en rullande översiktsplanering utan istället se 

nyttan av det. 

6.3 Förändrade roller 

Vid samtliga intervjuer har det framkommit en tilltro om att rullande 

översiktsplanering skulle ha en positiv effekt på relationerna mellan planerare, 

politiker och medborgare. Anledningen tycks vara att arbetet med 

översiktsplaneringen och planprocessen skulle ske mer kontinuerligt vilket 

inbjuder till kontinuerliga kontakter med samtliga parter. Det har även kommit 

fram att detta är något som eftertraktas och att det i dagsläget finns en distans 

mellan dessa parter som försvårar processen. Framförallt uppfattas denna distans 

handla om brist på kunskap och ett lågt intresse för planeringsfrågor, något som 

nämns i den kommunikativa planeringsteorin. Vad gäller bristen på kunskap 

upplever planerarna att många inte vet att kommunen har en översiktsplan eller 

vad den är till för. När så är fallet är det svårt att få medborgare att engagera sig i 

arbetet med den. Kommunerna vittnar även om att denna okunskap, i värsta fall, 

även gäller politiker och att arbetet med översiktsplanen därför ofta blir trögstartat 

då det inleds med att försöka få med sig politikerna på nytt. Anledningarna till den 

här okunskapen kan vara mer än en inaktuell översiktsplan. Okunskapen hos 

politiker kan bero på att politiker till och från byts ut samt att kommunerna är 

dåliga på att marknadsföra sin översiktsplan. I slutändan kan dock båda dessa 

problem hänvisas till att översiktsplaneringen inte är en kontinuerlig process. 

Skulle arbetet med översiktsplaneringen ske rullande skulle troligtvis en nyvald 

politiker hamna direkt i processen och därmed få kunskap om den direkt. Vad 
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gäller marknadsföring så finns det fler tillvägagångssätt än endast en rullande 

översiktsplanering men en sådan skulle åtminstone bidra till att översiktsplanering 

ständigt är en aktuell fråga. Det här var något som kom upp under flertalet av 

intervjuerna där planerarna menade att medvetenheten ökar genom att 

medborgarna ser översiktsplaneringen som en ständig process. En översiktsplan 

som uppdateras en gång var tionde år håller varken medborgare och politiker 

uppdaterade om hur kommunen ställer sig i olika frågor, vad man står för eller vad 

en översiktsplan är. Dessutom kan den sätta kommunen i kniviga situationer när 

exploatörer och företag vill etablera sig i kommunen. 

Vad gäller bristen på intresse för planeringsfrågor handlar även det om 

marknadsföring. Planerarna på kommunerna hade bilden av att det främst är äldre 

människor som intresserar sig för planeringsfrågor och att det dessa intresserar sig 

för är specifika fall som rör det egna närområdet. Kommunerna ser en fördel i att 

engagera yngre invånare då det är dessa som kommer att påverkas av 

översiktsplanens långsiktiga frågor. Det har ovan nämnts hur kommunerna har 

använt sig av digitala karttjänster samt närvarat i sociala medier för att locka en 

yngre invånare att engagera sig. Det är nog ändå viktigt att börja tidigare, för hur 

ska invånarna hitta den där karttjänsten eller den där Facebook-sidan? Båda 

referenskommunerna berättade om hur de satsat på att förse annonspelare med 

budskap med tanken att dessa skulle fungera som inbjudande och 

marknadsförande för översiktsplanen. Det här är en god tanke men får det 

ungdomar att besöka sin kommuns hemsida eller Facebook? Eskilstuna kommun 

har arbetat med att synas på tillställningar, på mötesplatser och kanske framförallt 

på skolor och har, som indikator, sett på ett högt antal synpunkter på 

översiktsplanen. För att verkligen engagera ungdomar för planeringsfrågor och sin 

egen framtid i kommunen är det viktigt att planerare kommer ut på skolorna för 

att hålla i olika workshops och/eller projekt. Om man lyckas engagera bara en del 

av skoleleverna så kommer det antagligen att få positiva effekter på framtiden. 

Vad är då nyttan av dessa förändrade roller mellan planerare, politiker och 

medborgare? I både Malmö och Eskilstuna har politikerna haft en mer närvarande 

roll i arbetet med de nya översiktsplanerna. Kommunerna beskriver även vikten 

av att hela kommunen kan ställa sig bakom översiktsplanen. Något som leder till 

att man undviker konflikter både med exploatörer, företag samt medborgare. För 

att sammanfatta de nya rollerna som den rullande översiktsplaneringen innebär 

kan man först och främst konstatera att politikerna får en mer aktiv roll i 

översiktsplaneringen då arbetet ständigt är på agendan. Relationerna mellan 

politiker och planerare ses också som bättre då dessa arbetar närmare varandra. I 

Eskilstuna har man till exempel skickat veckobrev till kommunpolitikerna för att 

hålla en kontinuerlig kontakt. Den rullande översiktsplaneringen samt den allt mer 
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komplexa samhällsutvecklingen, där allt fler aktörer är inblandade i planprocessen 

ger planeraren en roll som projektledare, medlare och marknadsförare snarare än 

en roll som expert. Något som naturligtvis sätter stor press på planeraren som bör 

ha många färdigheter. Vad gäller medborgarna så är det svårast att svara på vilken 

roll de får i den rullande översiktsplaneringen. En kontinuerlig översiktsplanering 

kan leda till en mer aktiv roll som medborgare då kunskap sprids genom att frågan 

är ständigt aktuell i media. Medborgarnas roll avgörs dock till stor del av den 

enskilda kommunens ambitioner. Om det ligger i kommunens intresse så kan 

däremot relationerna mellan politiker, planerare och medborgare förbättras och 

medborgarna ges en mer aktiv och deltagande roll i processen. 

6.2 Medborgardeltagande 

Samtliga kommuntjänstemän har utryckt en vilja att arbeta mer med 

medborgardeltagande i och med den rullande översiktsplaneringen. 

Tjänstemännen beskriver hur de ser att en kontinuerlig arbetsprocess även kan 

bidra till en kontinuerlig process av medborgardeltagande. Men stämmer detta 

verkligen? Gynnar en kontinuerlig översiktsplanering verkligen 

medborgardeltagande? Eller har medborgardeltagande mest blivit ett uttryck i ett 

marknadsförande syfte? 

Samtliga respondenter är överens om att en kontinuerlig översiktsplanering, där 

invånarna kan se att planen förändras, ger kunskap och kan väcka ett intresse för 

processen. Länsstyrelsen menar även att en plan som aktualitetsprövas och visar 

sig ha inaktuella områden öppnar upp för en mer konkret dialog kring det 

specifika området. Detta skulle då underlätta för en dialog med de medborgare 

som berörs eller intresseras av det specifika området. Kommunerna har tidigare 

nämnt att det är svårt att engagera medborgare i breda översiktsfrågor. Här skulle 

då en rullande översiktsplanering, där man utreder ett specifikt område eller en 

konkret fråga vid olika tillfällen, lättare engagera medborgare och därmed 

underlätta för medborgardeltagande i planeringsprocessen. Malmö kommun har 

arbetat på liknande sätt med några av sina Dialog-PM (kap. 5.3). Ett exempel är 

arbetet med Dialog-PM för Rosengård där kommunen såg en fördel i att engagera 

boende i området redan tidigt i processen. I slutändan är tanken att dessa Dialog-

PM ska handläggas som samrådsmaterial till översiktsplanen. Därmed bedrivs 

medborgardialoger på en konkret och områdesspecifik nivå för att sedan 

sammanställas i översiktsplanen. 

Vilka för- och nackdelar finns det med medborgardeltagande i arbetet med 

rullande översiktsplanering? Även här har samtliga respondenter varit överens om 

att ambitionen är att hela kommunen ska stå bakom översiktsplanen, politiker, 

planerare och medborgare. En kommun där invånarna känner sig delaktiga anses 
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vara bra för demokratin. I dagsläget finns det en klyfta mellan politikernas retorik 

och hur det praktiska arbetet ser ut gällande medborgardeltagande. Ofta är både 

planerare och politiker positiva till medborgardeltagande samtidigt som de anser 

att det är svårt att genomföra medborgardialoger utan att ineffektivisera 

planeringsprocessen. Med andra ord anses medborgardeltagande vara bra för 

demokratin med inte för planeringsprocessens effektivitet. Det här synsättet kan 

sannerligen hänvisas till den rationella planeringsteorin där det ansågs att 

medborgarnas röster blev hörda genom förtroendevalda politiker. Den 

kommunikativa planeringsteorin menar dock på att förtroendevalda politiker 

saknar den lokala kännedom och kunskap som en medborgare har om sitt 

närområde. Det här är något som några av respondenterna nämnde som en fördel 

av att ta vara på medborgarnas kunskap om specifika ämnen eller områden tidigt i 

planeringsprocessen. Är rullande planering en modell som bättre kan förena 

medborgarinflytande med effektivitet? 

Eskilstuna, som har arbetat aktivt med medborgardeltagande i planprocessen, är 

medvetna om att mycket tid och pengar har lagts på arbetet men tänker sig att 

dessa kommer att betalas tillbaka i efterhand. Kommunen har redan sett en 

indikator i det ökade antalet synpunkter men hoppas också att kommunens 

invånare har fått mer kunskap om översiktsplanering så att de blir lättare att 

engagera i framtiden. Att föra medborgardialoger kräver dock även resurser i form 

av den breda kunskap som planeraren behöver för att kunna stödja medborgare 

och föreningar att veta hur de kan vara med och påverka. Eskilstuna vittnar om att 

medborgardeltagandet delvis har inneburit kunskapsspridning om översiktsplanen 

samt om hur man som medborgare kan påverka. 

Även om samtliga respondenter har ett intresse av att föra medborgardialoger 

under planprocessen kan man fråga sig vad detta innebär för den färdiga planen i 

slutändan? Är det så att processen är viktigare än resultatet? Här är det viktigt att 

utvärdera både planen och planprocessen för att försäkra sig om att planen speglar 

de beslut som fattats under processens gång. Huruvida den rullande 

översiktsplaneringen gynnar medborgardeltagande beror på hur kommunen väljer 

att lägga upp arbetet med översiktsplaneringen. Malmö och Eskilstuna har vid 

arbetet med de nya översiktsplanerna arbetat med olika typer av 

medborgardeltagande som nu ska utvärderas för att undersöka hur de båda 

kommunerna ska arbeta vidare med detta. Den rullande översiktsplaneringen 

underlättar för att arbeta med medborgardeltagande, men i slutändan är upp till 

kommunerna att på egen hand välja arbetssätt samt nivå på medborgardeltagande. 
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6.4 Förändrad karaktär 

Redan under den första intervjun diskuterades huruvida en översiktsplan bör ha 

för avsikt att hålla över mandatperioderna och i så fall vad det får för fördelar 

respektive nackdelar för planen. Samtliga respondenter ansåg att det måste vara en 

strävan att planen håller och därför har kommunerna arbetat över partigränserna 

under planprocessen. Diskussionen har då rört sig mot huruvida en sådan 

översiktsplan kan komma att bli objektiv eller kanske till och med ”neutral”. 

Ingen av respondenterna har haft något egentligt svar på den frågan mer än att det 

inte är ekonomiskt hållbart att ett maktskifte skulle innebära en totalt omgjord 

översiktsplan. 

Under utbildningen på Samhällsplanerarprogrammet har lärarna återkommande 

lärt ut kritiskt tänkande och att se bakom alla fina ord, inte minst vid granskning 

av översiktsplaner. Vad vill kommunerna egentligen få ut av en översiktsplan? I 

plan- och bygglagen står det att översiktsplanen ska vara vägledande, något som 

kommunerna vittnar om fallerar vid en föråldrad översiktsplan. Kan en 

översiktsplan vara så pass objektiv att ett maktskifte inte skulle innebära en 

omgjord plan och samtidigt vara vägledande för kommunens mark- och 

vattenanvändning? Är utveckling på väg mot att översiktsplanen snarare blir en 

vision än ett planeringsdokument? Där översiktsplanen snarare belyser en önskad 

framtid än en verklig? 

Både Malmö och Eskilstuna menar att samtidigt som arbetet med översiktsplanen 

har blivit en rullande process så har planen blivit ett mer strategiskt dokument. 

Trots att planen till stor del omfattar kommunens visioner så innehåller den även 

strategier som beskriver hur kommunen ska arbeta för att nå dessa visioner. 

Länsstyrelsen understryker också att översiktsplanen måste vara långsiktig och 

visionär för att hålla över tiden men att det är viktigt att kommunerna ser 

översiktsplaneringen längs en planeringshorisont. När ska målen och visionerna 

nås? I en sådan kontext blir även arbetet inför skapandet av en översiktsplan, men 

även utvärdering av planen, en viktig del av processen. 

Något som är intressant är att Länsstyrelsen beskriver den traditionella 

översiktsplanen som en politisk produkt medan politiker beskriver den som en 

tjänstemannaprodukt. Båda menar även att detta är något som är på väg att 

förändras. Detta gör förstås att det är svårt att tolka vilken förändrad karaktär som 

översiktsplanen är på väg mot. Däremot kan avsnittet om förändrade roller, där 

samtliga parter antas få en mer aktiv roll, tolkas som att detta även borde speglas i 

översiktsplanen. Det vill säga att planen bör bli en produkt av flera aktörers 

arbete. Med andra ord kan översiktsplanernas karaktär säkerligen komma att 

ändras. Även i det här fallet beror karaktären dock sannerligen på hur kommunen 
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väljer att lägga upp arbetet i och med att översiktsplanerna har kommit att ha mer 

varierat innehåll och olika inriktning. Här blir förmodligen Länsstyrelsens roll att 

beakta att planen fortfarande är vägledande, något som med säkerhet kommer bli 

svårare än innan. 

6.5 Teoretiska kopplingar till rullande översiktsplanering 

Länsstyrelsen beskriver den traditionella översiktsplanen som en politisk produkt 

på samma vis som den rationella planeringsteorin beskriver planprocessen. Det 

vill säga att politikerna sätter upp mål för planeringen, planerarna gör planer som 

motsvarar målen och slutligen fattar politikerna beslut om planen. Den traditionen 

tillsammans med Planverkets vägledande bok Boken om översiktsplan, 1987, som 

baserades på ett flerårigt pilotprojekt med ett antal testkommuner för hur en 

översiktsplan skulle se ut, bidrog till att de flesta kommuners planer var lika och 

ofta även kortsiktiga. Översiktsplanerna var omfattande eftersom de hade många 

krav på innehåll. Det ledde i sin tur till att planerna ofta blev till ”hyllvärmare” 

efter att de antagits. Istället för att fungera som ett vägledande dokument för hela 

kommunen var de formulerade så att endast ”experter” kunde förstå innehållet. 

Det här kan kopplas till rationalismen där planerna var så tekniskt och juridiskt 

utformande att läsaren behövde ha kunskap inom dessa ämnen för att förstå dess 

innehåll. Vad gäller planprocessen kan även den traditionellt beskrivas som 

rationell där man följt vissa delsteg för att slutligen nå en problemlösning 

(översiktsplan). En process som inte längre är optimal i ett samhälle med snabba 

förändringar. 

I och med den rullande översiktsplaneringen, där arbetet med planen sker 

kontinuerligt, är inte den linjära modellen längre användbar. Istället blir 

planprocessen en fortlöpande process. En process som kan liknas med den 

cirkulerande planeringsmodellen där olika tillägg, fördjupningar och 

översiktsplanen i sig kan ses som konstanta delbeslut. Liksom vid den linjära 

planeringsmodellen syftar den cirkulerande planeringsmodellen till 

problemlösning. Skillnaden är att planeringsprocessen ses som fortlöpande och att 

antagandet av en översiktsplan inte innebär att översiktsplaneringen är över. I och 

med att samhället förändras så kommer även översiktsplanen att behöva förändras 

och nya problem kommer konstant att uppstå. 

Malmös arbete med Dialog-PM är ett tydligt exempel som kan appliceras på den 

cirkulerade planeringsmodellen. Dialog-PM omfattar utredningar för olika 

geografiska områden eller för frågor som behöver lösas. Dialog-PM fungerar 

sedan som samrådsunderlag vid arbetet med översynen av översiktsplanen. Med 

andra ord kan arbetet liknas vid den cirkulerande planeringsmodellens 

planeringsprocess där det första steget innebär en problemanalys. 
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Problemanalysen handlar om att identifiera ett problem i form av ett område eller 

en fråga som behöver utredas, med ett Dialog-PM. I Dialog-PM:et analyseras 

alternativa lösningar för frågan eller området. Utredningen innehåller även en 

konsekvensbeskrivning där olika alternativ ställs mot varandra. Slutligen går 

Dialog-PM:et ut på samråd och lösningen för problemet presenteras i 

översiktsplanen. När den aktuella översiktsplanen är antagen börjar processen om 

med nya utredningar i form av Dialog-PM. 

Den cirkulerande planeringsmodellen kännetecknas av begrepp som flexibilitet, 

av brett deltagande, av upprepning samt av cykliska processer istället för linjära 

och hierarkiska. Malmö stad har insett att storskaliga satsningar som följer en 

linjär planeringsprocess inte längre är gångbart. Istället tror kommunen på 

småskaliga och mer flexibla lösningar. På stadsbyggnadskontoret eftersträvar man 

ett brett deltagande och man samarbetar gärna med andra förvaltningar, staten, 

näringsliv, intresseorganisationer och andra aktörer. Kommunen tror att 

sammanförandet av olika kompetenser kan uppnå en hållbar och långsiktig 

framtidsutveckling. Något som även Länsstyrelsen försöker sprida till 

kommunerna. Här menar man att de tidigare översiktsplanerna, som följde en 

linjär planprocess, ofta blev kortsiktiga och ofta var inaktuella redan när de skulle 

antas eftersom arbetet pågått så länge och varit så tungt. Något som givetvis inte 

är ekonomiskt hållbart. 

Både i den kommunikativa planeringsteorin och i teorin om den cykliska 

planeringsmodellen läggs stort fokus på utvärdering av arbetsprocessen och själva 

planen. Utvärderingen är också något som både Malmö och Eskilstuna lägger stor 

vikt vid. Till exempel vill de båda kommunerna utvärdera om planens mål nås, att 

översiktsplanen fungerar som det vägledande dokument som tanken är samt för att 

upptäcka om planen behöver justeras. Kommunerna vill även utveckla system för 

att utvärderingen ska bli ett kontinuerligt inslag i planeringsprocessen. Det är 

viktigt att båda processen och planen utvärderas så att relationerna mellan olika 

intressegrupper samt hur dessa har involverats i planeringen följs upp. 

Vad gäller den kommunikativa planeringsteorin kännetecknas den främst av 

interaktion och av att planens mål kan förändras efter hand. Som ovan nämnts är 

samtliga intervjuade, tjänstemän som politiker, intresserade av att integrera 

medborgare i arbetet med översiktsplaneringen. Eskilstuna har vid arbetet med 

nya översiktsplanen lagt stora resurser på att informera och integrera medborgare i 

yngre åldrar. Malmö har använt sig av medborgardeltagande vid ett antal Dialog-

PM. I den nya översiktsplanen skriver Malmö att de vill engagera fler medborgare 

i planprocessen genom att skapa mötesplatser för interaktion. Medborgarnas 

deltagande och deras områdeskunskaper är en viktig resurs för en långsiktig 

översiktsplanering. Samtliga respondenter är medvetna om att nya strategier krävs 



43 
 

för att lyckas integrera medborgarna. Det blir även viktigare med samarbeten med 

andra förvaltningar i och med att planeraren inte längre har en roll som expert 

utan snarare som en medlare för att integrera samtliga intressenter. 

Den kommunikativa planeringsteorin och den cykliska planeringsmodellen 

påminner mycket om varandra. Dels kan dessa ses som en reaktion på den linjära 

och hierarkiska planeringsprocessen där man insett att samhället är för komplext 

för att planeraren ska fungera som en expert i samtliga frågor. Istället inser båda 

teorierna betydelsen i att integrera de ”riktiga” experterna oavsett om det rör sig 

om tjänstemän, medborgare, föreningar eller andra aktörer. De båda teorierna 

förespråkar även flexibilitet och de anser att en plans mål kan komma att ändras 

under processens gång och inser därför vikten av att göra ordentliga utredningar 

som sedan kan stå till grund för den slutliga planen. Det finns en förståelse i att 

planeringsarbetet inte är klart bara för att en plan är antagen utan att 

planeringsarbetet är konstant och oändligt. Något som även samtliga respondenter 

har insett och därför vill arbeta för istället för mot. Det här arbetssättet kan liknas 

vid den kommunikativa planeringsteorins samt den cirkulerande 

planeringsmodellens syn på en plans mål. Både teorierna säger nämligen att en 

plans mål kan komma att ändras över tiden om det behövs och samma sak gäller 

den rullande översiktsplaneringen. Om en utredning av en fråga visar på något 

som går emot en tidigare vision kan planens mål ändras i en aktualitetsprövning. 

Som nämnts ovan har denna rationella planeringsteori traditionellt innefattat 

tydliga maktrelationer där politikerna har agerat beslutsfattare och planerarna 

experter. Då optimering och effektivisering är viktiga delar av den rationella 

planeringen uteslöts medborgarna till stor del då dessa ansågs ineffektivisera 

processen. Istället ansågs de förtroendevalda politikerna vara tillräckliga för att 

representera medborgarnas åsikter. Sedan dess har samhället genomgått 

förändringar i såväl politik som ekonomi vilket har påverkat styrelsesättet på både 

central och lokal nivå. Till exempel är inte staten längre den enda försörjaren för 

kollektiva tjänster utan även företag, instanser och andra grupper har denna roll. 

Detta sätter press på en samverkan mellan staten och marknaden men även mellan 

offentliga sektorn och medborgare. Byråkratiska former av politiskt maktutövande 

ersätts av interaktiva former där flera aktörer delar på makten (Khakee, 2000:138-

140). 

En viktig del inom den kommunikativa teorin är att planeraren bör känna till att 

det fortfarande finns maktrelationer även inom en allomfattande diskurs. 

Planeraren måste därför lära sig att se hur dessa maktrelationer ter sig för att i sin 

tur utmana dessa och lyfta individens medverkan i planprocessen. Detta lägger ett 

stort ansvar på planeraren och får en att ifrågasätta hur mycket makt planeraren 

egentligen har? Trots att planeraren har en stark och medlande roll är det 
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politikerna som i slutändan fattar besluten. Den kommunikativa teorin menar att 

planeraren har stor makt när det gäller att konstruera problem och informera 

intressenter, men vad gör detta för den slutgiltiga planen? I slutändan kan dessa 

maktrelationer bara bekämpas om även politikerna själva ser nyttan i ett brett 

deltagande. Politikerna måste själva se nyttan i att integrera medborgare, utnyttja 

deras kunskap och få fler att stå bakom den antagna planen. Det här är något som 

samtliga respondenter uttryckligen verkar göra. 
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7 Enköping kommun och rullande översiktsplanering 

Det här avsnittet börjar med en beskrivande bakgrund till fallet Enköping där 

förutsättningar till att bedriva en rullande översiktsplanering presenteras. Sedan 

följer en kort redovisning av material från intervjuerna med Enköping kommuns 

samhällsplanerare och kommunalråd. Redovisningen berör tankar kring kraven 

från den nya plan- och bygglagen, funderingar kring nya arbetsmetoder samt 

problematisering av dessa metoder. Avslutningsvis redogörs för egna tankar om 

hur Enköpings kommun kan arbeta med rullande översiktsplanering. Den här 

redogörelsen bygger på analys av materialet från hur Eskilstuna och Malmö 

bedriver rullande översiktsplanering, Enköpings tankar om hur de vill arbeta 

samt material från olika planeringsdokument. 

7.1 Bakgrund Enköping kommun 

Enköpings kommun är belägen i Uppsala län och i mitten av Mälardalen (se figur 

7.1). Kommunen har en yta på cirka 1300 km
2
 och har cirka 40 000 invånare i 

kommunen varpå 21 000 bor i centralorten. Enköpings kommun består av 

centralorten Enköping samt de sju mindre orterna Örsundsbro, Hummelsta, 

Grillby, Fjärdhundra, Lillkyrka, Haga och Ryssbo. Under 2000-talet har 

kommunens befolkning ökat med omkring 1000 personer. Av kommunens 

invånare är det ungefär en tredjedel av de yrkesverksamma som pendlar till en 

annan kommun (Nationalencyklopedin, 2013). 

I Enköpings kommun ansvarar kommunstyrelsen för det politiska upprättandet av 

översiktsplanen och detaljplaner för antagande av kommunfullmäktige. Det är 

även på kommunstyrelsekontoret som de tjänstemän som arbetar med översikts- 

och detaljplaner finns (Enköpings kommun, 2013). 

I dagsläget arbetar kommunen med att revidera det nya planförslaget till en ny 

översiktsplan som under våren 2012 har varit ute på samråd. Den nuvarande 

översiktsplanen är från år 2000, antogs av kommunfullmäktige år 2001 och 

aktualitetsförklarades år 2006. Kommunen har även fyra fördjupningar av 

översiktsplanen som är antagna under åren 1992-2009 och behandlar tätorten 

Enköping samt orterna Hummelsta, Grillby och Örsundsbro. Sedan några år 

tillbaka har kommunen en karttjänst som består av en Enköpingskarta och en 

byggkarta där den första innehåller kommunens verksamheter medan den andra 

omfattar detaljplaner, fördjupade översiktsplaner, strandskydd, naturreservat, 

landskapsbildsskydd och fornlämningar (Enköpings kommun, 2013). 

Medelvärdet på valdeltagandet i kommunen har gått från att ligga under rikets år 

2002 till att ligga över rikets år 2010. En ökning på dryga fem procentenheter kan 
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urskiljas på åtta år. Med andra ord kan ett ökat valdeltagande påvisas i 

kommunen. Den här utvecklingen kan ses som en indikator på ett växande 

intresse för att påverka bland kommunens medborgare (SCB, 2011). 

Tabell 7.1 Valdeltagande kommunval. Källa: Statistiska Centralbyrån, 2011 

År Enköpings kommun Hela Riket 

2002 77,50% 77,90% 

2006 79,40% 79,40% 

2010 82,20% 81,60% 

 

Kommunen har en ambition att utveckla nya metoder för medborgardeltagande. 

Medborgardeltagandet ska utvecklas genom att skapa mötesplatser där 

medborgare ska kunna vara med och påverka. Kommunen har tidigare genomfört 

två projekt där man bedrivit medborgardialoger (Enköping, 2013). Ytterligare en 

ambition är att, under nästa mandatperiod, börja arbeta med en rullande 

översiktsplanering (Intervju: Enköpings Utvecklingschef). 

Figur 7.1 Karta över Enköpings lokalisering. Källa: National Geographics, 2013 
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7.2 Enköping kommuns tankar om rullande översiktsplanering 

De som arbetar med översiktsplaneringen i Enköping hade höga förväntningar på 

förändringar när den nya plan- och bygglagen kom. De kände sig lovade en 

enklare planprocess där olika skeden skulle plockas bort för att förenkla och 

förkorta processen. Istället såg de endast en förenkling av planprocessen på 

detaljplanesidan. Att Länsstyrelsens redovisade synpunkter kommer i ett tidigare 

skede ses dock som en positiv förändring då kommunen hamnar i ett bättre 

utgångsläge. Istället för att skriva planen och sedan få synpunkter på regionala 

och nationella mål kan dessa synpunkter komma i ett tidigare skede och förhindra 

dubbelt arbete för kommunen. Kommunens översiktsplanerare ser de nya kraven 

som något oklara vilket, tillsammans med att nya översiktsplanen är så gott som 

klar, är en anledning till att kommunen inte har börjat arbeta med en rullande 

översiktsplanering. Däremot har kommuntjänstemännen många tankar om hur 

man vill att planeringen i kommunen ska se ut framöver (Intervju: Enköpings 

Utvecklingschef). 

Kommunen har bland annat en önskan om att arbeta med medborgardeltagande. 

Något som man tror sig ha större möjlighet att bedriva vid en rullande 

översiktsplanering. Kommunen ser en stor vinst i att vara ute och synas mer 

vardagligt där folk rör sig för att öka medvetenheten. Något som skulle innebära 

att kommunens utveckling blev ett återkommande och naturligt inslag i alla 

sammanhang. Kommunens utvecklingschef tror även att en rullande 

översiktsplanering skulle innebära närmre relationer mellan olika intressenter. I 

dagsläget upplevs att de måste dra igång en jätteprocess inför ett arbete med en ny 

översiktsplan. Arbetet måste tilldelas resurser, både i form av pengar och i 

arbetskraft. Om översiktsplaneringen var rullande skulle översiktsplaneringens 

ständiga aktualitet kunna bidra till större förståelse för planprocessen både bland 

politiker och medborgare (Intervju: Enköpings Utvecklingschef). 

 

”Sen är det pedagogiskt om man ser att översiktsplanen förändras också. Ser att 

man kan vara med och påverka.” (Enköpings Utvecklingschef) 

 

Enköpings kommunalråd tror att kommunen måste ha en betydligt närmare dialog 

med sina medborgare när det gäller planeringsfrågor. I och med att Enköpings 

kommun består av många småorter är det viktigt att ta vara på den kunskap och de 

idéer som de boende i de olika orterna har. Kommunalrådet ser en stor fördel i att 

engagera de som vistas i en ort både som invånare, som förening och som del av 

näringsliv. Kommunens roll blir här att fungera som medlare för att sammanföra 
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olika parter. Vad gäller relationerna mellan tjänstemän och politiker så anser 

politikerna att översiktsplanen till stor del är en tjänstemannaprodukt, vilket den 

ska vara. Däremot vore det bra om politikerna vore mer insatta i 

planeringsprocessen (Intervju: Enköpings kommunalråd). 

7.3 Hur ska Enköping kommun jobba? 

Enköpings kommun har för avsikt att, vid nästa mandatperiod, börja arbeta aktivt 

med rullande översiktsplanering. Kommunen har även ett stort intresse för att 

bedriva medborgardialoger och anser att dessa två arbetsmetoder hänger samman 

och kan dra fördel av varandra. En av Enköpings största fördelar är att politikerna 

ställer sig bakom dessa arbetsmetoder och vill börja arbeta enligt arbetssätten. En 

annan fördel är att även medborgarna verkar intresserade av att påverka. Ovan 

visas hur kommunens valdeltagande har ökat under de senaste mandatperioderna. 

Både tjänstemän och politiker bekräftar även att aktörer och medborgare i 

kommunen visat på ett stort intresse att påverka samt att gemensamt skapa en 

framtidsvision. 

När Eskilstuna kommun började arbeta med nya översiktsplanen använda de sig 

av en kostnadsanalys för att lyfta fram fördelarna med att göra planeringen 

rullande. Vid intervjun med Enköpings kommunalråd uppfattades att politikerna i 

Enköping redan såg fördelarna i att arbeta kontinuerligt med översiktsplaneringen 

men det kan ändå vara bra att ha dessa nedskrivna för att under arbetets gång 

påminna sig om varför man valt det arbetssättet samt för det framtida arbetet. Här 

kan översiktsplanerare tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott 

analysera fördelarna med att föra en rullande översiktsplanering i en 

kostnadsanalys. Exempel på sådana fördelar kan vara värdet av att samla alla 

strategiska dokument som rör kommunen i en plan, betydelsen av att ha en 

långsiktig plan för att undvika kortsiktiga beslut samt att utveckla en struktur för 

hur arbetet med översiktsplanen ska se ut. Enköpings kommunalråd nämnde själv 

fördelen i att översiktsplanen blir det vägledande dokument som det bör vara 

istället för att endast agera ”hyllvärmare”. Kommunalrådet belyste även risken i 

att sakna långsiktiga riktlinjer för exploatering inom kommun gentemot olika 

exploateringsaktörer, så som byggherrar. I en relativt liten kommun som 

Enköping, där man dessutom valt att satsa mycket på företagande, är det viktigt 

att man har långsiktiga mål för hur kommunen ska utvecklas. 

Nästa steg i processen mot en rullande översiktsplanering bör vara att strukturera 

arbetet. Tidigare har det nämnts hur arbetet blir en tung process som till en början 

handlar om att beviljas resurser. Eskilstuna kommun menar att det är viktigt att 

tidigt diskutera vem som har ansvar för vad, hur mycket tid som de olika 

inblandade ska lägga på arbetet samt att skapa olika arbetsgrupper. Det är viktigt 
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att alla vet sina roller genom hela processen samt vad som förväntas på dem. I det 

här skedet är det även viktigt att strukturera upp arbetet med en tidsplan för att 

visa hur arbetsprocessen ska se ut under en mandatperiod. Exempel på detta är 

Malmös tidsplan (figur 5.1) där arbetet med nya utredningar startar direkt efter det 

att den nya översiktsplanen antagits. Beslut för vilka utredningar som bör göras 

samt hur arbetsgången ska se ut fattas i samband med antagandet av 

översiktsplanen. Arbetet med dessa utredningar pågår under två år och går sedan 

ut på samråd. Resultatet från samrådet sammanställs sedan samtidigt som 

miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras. Under mandatperiodens fjärde år ställs 

det nya förslaget ut för att sedan antas samma år som det är dags för nyval. 

Enköpings kommuns tidsplan behöver inte se ut på samma sätt som Malmös men 

däremot bör en tidsplan göras för att få större klarhet i vilka resurser som kommer 

att krävas. 

Att Enköping är en, till ytan, stor kommun med stor landsbygd och många 

småorter borde utnyttjas. I en rapport från Boverket beskrivs översiktsplanens roll 

för landsbygdsutvecklingen. Boverket skriver om vikten av att kommunen 

tillsammans med aktörer och medborgare på orten arbetar för en gemensam 

utveckling gällande infrastruktur, service och tillväxt. Genom att samverka med 

de som har kunskap om orten kan planeringen utgå från ortens egna värden och 

förstärka det unika med en specifik ort (Boverket, 2011:14-15). Här kunde den 

rullande översiktsplaneringen bedrivas genom att utredningar för kommunens 

småorter genomfördes under en mandatperiod. Det här är något som kommunens 

samhällsplanerare varit inne på och tanken är då att byta ut de nuvarande 

fördjupningarna för kommunens orter mot ortsanalyser. Ortsanalyserna ska inte 

vara lika omfattande som de tidigare fördjupningarna istället ska fokus ligga på 

att, tillsammans med invånarna, skapa en gemensam framtidsbild för orten som 

alla kan ställa sig bakom. Att göra en fördjupning av översiktsplanen enligt plan- 

och bygglagen är omfattande, istället borde tid och resurser läggas på att göra 

ortsanalyser för samtliga orter och satsa på att föra medborgardialoger för att hitta 

en gemensam framtidsbild. Ortsanalyserna kan sedan läggas in i översiktsplanen 

och därmed ersätta de inaktuella fördjupningarna. Som ovan nämnts består 

Enköpings kommun av sju mindre orter där en stor andel av kommunens invånare 

är bosatta (nästan hälften av kommunens invånare bor utanför centralorten). Det 

innebär att genomförandet kommer att ta tid och resurser, trots att de inte kommer 

vara lika omfattande som fördjupningarna. Om ortsanalyserna dessutom ska 

arbetas fram genom medborgardialoger kommer stora resurser gå åt till det. 

Därför är det viktigt att kommunen i förväg tar ställning till olika frågor som till 

exempel vad man vill få ut av ortsanalyserna samt hur omfattande de bör vara. 

Hur mycket resurser kan avläggas för varje ort? 
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Det är även viktigt att i förväg fundera över hur medborgardialogerna bör se ut 

samt vad man vill få ut av dessa. Vilka på orten bör kontaktas? Näringsidkare, 

intressegrupper, olika aktörer? Hur ska invånarna nås? Hur ska man lyckas hitta 

ett bra urval på deltagare så att allas röster blir representerade så att alla på orten 

kan ställa sig bakom den slutliga framtidsvisionen? Hur och vart ska 

medborgardialogerna föras? Alla dessa frågor är viktiga att diskutera innan en 

medborgardialog förs. 

För att sedan få in ortsanalyserna i översiktsplanen är det viktigt att planen är 

utformad så att det enkelt kan beskrivas vilka delar av planen som är nya och inte. 

Boverkets redogör för hur många kommuner som arbetat med en rullande 

översiktsplanering har delat upp översiktsplanen i olika avsnitt. Anledningen till 

detta är för att underlätta för framtida revidering i planens olika avsnitt. Boverket 

skriver även om hur en strategisk och aktuell översiktsplan borde vara upplagd. 

Till exempel bör översiktsplanen inte vara för detaljerad utan snarare ange 

spelregler för kommunens framtida planering. Planen bör vara långsiktig och 

knyta an till andra kommunala strategier. Kommunen bör, vid arbetet med 

översiktsplanen, samverka med olika aktörer men även med grannkommuner för 

att samordna sin planering. Planens innehåll bör kopplas till regionala 

utvecklingsprogram. Slutligen skriver Boverket att planen bör delas upp i fakta 

och planförslag, där fakta-avsnittet kontinuerligt kan uppdateras (Boverket, 

2011:7). Alla dessa synpunkter bör tas till vara på vid utformningen av en ny 

översiktsplan. I fallet Enköping är det viktigt att utforma översiktsplanen så att det 

tydligt framgår vad som är reviderat genom exempelvis en inledande del som 

beskriver detta.   

Något som diskuterades under intervjun med Enköpings utvecklingschef var hur 

man ska lyckas behålla det kommunövergripande helhetsgreppet över planen. 

Länsstyrelsen menar att helhetsgreppet inte behöver tas varje gång men att det 

efter ett tag kommer att krävas en större kraftansträngning om fokus tidigare har 

berört olika områden eller frågor under olika mandatperioder. I Malmö ser 

planerarna en fara i att alla utredningar kan innebära att det så småningom blir 

svårt att se sambanden mellan dessa och den kommunövergripande 

översiktsplanen. En lösning kan vara att använda sig av 

miljökonsekvensbeskrivning som alltid ska innehålla planens omfattande 

påverkan. I Malmös tidsplan, för arbetet under en mandatperiod, har man lagt upp 

det så att miljökonsekvensbeskrivningen uppdateras samtidigt som resultatet från 

samrådet sammanställs. Här kan miljökonsekvensbeskrivningen fungera som 

verktyg för att ge planen ett helhetsgrepp trots att utredningarna och 

ortsanalyserna syftar till olika områden eller frågor under olika mandatperioder. 
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Både Eskilstuna och Malmö har satsat på en digitaliserad översiktsplan i form av 

en karttjänst som visar riktlinjer och riksintressen men även planeringsstrategier. I 

Malmö är anledningen till karttjänsten att göra översiktsplanen mer tillgänglig. 

Även i Eskilstuna är tillgängligheten en anledning till digitaliseringen, men här 

handlade det främst om att kommunens kartmaterial behövde samlas och 

uppdateras. Som ovan nämnts har Enköpings kommun redan en relativt 

omfattande digitalisering av sitt kartmaterial. På grund av detta bör inga resurser i 

dagsläget läggas på en digitaliserad översiktsplan i form av en karta. Vid sådana 

här resursfrågor kan kommunens storlek problematiseras. Att skapa en 

digitaliserad översiktsplan med karttjänst kräver naturligtvis resurser, resurser som 

i dagsläget kan läggas på annat. I Boverkets rapport om Plan- och bygglagen i 

praktiken medger man även att nya plan- och bygglagen är resurskrävande, inte 

minst vad gäller den rullande översiktsplaneringen (Boverket, 2012c:14-17). I en 

relativt liten kommun, som Enköping, blir resursfrågan ett hinder mot att bedriva 

rullande översiktsplanering. Till exempel så är utvecklingschefen, som är den 

nuvarande projektledaren för arbetet med översiktsplanen, dessutom 

statistikansvarig samt arbetar med övriga översiktliga planeringsfrågor. Därför 

menar denne på att en rullande översiktsplanering skulle kräva att kommunen var 

en till (Intervju: Enköpings Utvecklingschef). 

Under tiden som arbetet fortgår är det viktigt att synliggöra arbetet samt att hålla 

en fortsatt nära diskussion med politikerna så att de vet vad som är på gång. 

Många, inte minst politiker, kan uppleva att arbetet med en översiktsplan tar 

väldigt lång tid. I Eskilstuna har samhällsplaneraren skickat ut veckobrev till 

ledningsgruppen som i sin tur återkopplar till politikerna. Den här rapporteringen 

har setts som lyckad både på grund av att politikerna görs medvetna om hur 

arbetet ligger till tidsmässigt (kommer resurserna att räcka?) samt vad som i 

dagsläget utreds. Om Enköpings kommun väljer att arbeta med 

medborgardialoger bör även politikerna vara en del av dessa. 

Vid intervjun med Enköpings kommunalråd kom det fram att Enköpings kommun 

har en relativt jämn fördelning av mandat (Intervju Enköpings kommunalråd). 

Därför är det viktigt att kommunen fortsätter ha en bred politisk diskussion om 

frågor angående översiktsplaneringen. Som ovan nämnts krävs det att 

översiktsplanen är så långsiktig att den håller över mandatperioderna för att 

bedriva en hållbar planering. För att försäkra sig om att översiktsplanen blir så 

långsiktig är det viktigt att överenskommelser förs över partigränserna. 

Slutligen är det viktigt att kommunen utvärderar både arbetsprocessen och den 

slutliga översiktsplanen. Detta för att undersöka hur lyckad processen har varit 

samt om planens innehåll stämmer överens med de utredningar som arbetats med 
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under processen. Har arbetat gått till som kommunen från början hade tänkt sig? 

Har fördelarna som, i ett tidigt skede identifierades, stämt överens med 

verkligheten? Om man arbetar med medborgardialoger, hur har arbetet med dessa 

gått? Har man nått de deltagare som man velat och har urvalet varit väl 

representerande? Det kan även vara av intresse att utvärdera hur deltagare vid 

medborgardialogerna har upplevt arbetsprocessen och huruvida de känner sig 

delaktiga. Sen är det även minst lika viktigt att utvärdera den slutgiltiga planens 

innehåll i relation till ortsanalysernas. Att utvärdera arbetet är en väsentlig del av 

arbetsprocessen och kan vara avgörande för hur arbetet läggas upp under den 

nästkommande mandatperioden. 
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8 Slutsats 

I dagens samhälle är det av stor vikt att kommunernas översiktsplaner är aktuella 

och långsiktiga. En aktuell översiktsplan är viktig för att tillmötesgå konkurrensen 

från andra kommuner. Även för att säkerställa medborgare god service, locka 

exploatörer samt för att bedriva en hållbar planering. Med andra ord är en rullande 

översiktsplanering viktig för en kommuns konkurrenskraft och utveckling. De 

intervjuade kommuntjänstemännen ansåg att kraven från plan- och bygglagen, 

gällande rullande översiktsplanering, var otydliga och de delgav att de var osäkra 

på vilka krav som ställdes på kommunerna. Efter granskning av olika 

planeringsdokument samt intervjuer med Länsstyrelsen i Sörmland och Uppland 

är min tolkning att det inte ställs några nya krav på kommunerna gällande att 

bedriva rullande översiktsplanering. Min uppfattning är snarare att nya plan- och 

bygglagen är en anpassning till den verklighet som planeringen i dag innebär i 

kommuner runt om i Sverige. Nya plan- och bygglagen har som drivkraft att 

underlätta och uppmuntra kommunerna att bedriva en rullande översiktsplanering. 

Studien har dock visat på en potentiell fara i att det inte finns en bättre kontakt 

mellan Länsstyrelse och kommun. Osäkerheten i kraven på rullande 

översiktsplanering bör inte vara det som hindrar kommunerna att utvecklas som 

de behöver. 

Som ovan nämns kan den rullande översiktsplaneringen främja en närmare 

relation mellan olika intressenter än vad som i dagsläget existerar. Det är däremot 

upp till varje kommun att utnyttja denna effekt. Vad gäller intressenternas roller 

finns möjligheten till att politiker och medborgare ges en mer aktiv och engagerad 

roll genom planprocessen. Detta medan planerarens roll blir att medla mellan 

olika intressenter, sprida information och marknadsföra planprocessen. Även vad 

gäller intressenternas förändrade roller är det dock upp till kommunerna själva att 

utnyttja de fördelar som den rullande översiktsplaneringen medför. 

Det samma gäller även möjligheterna till medborgardeltagande. Samtliga 

respondenter har visat intresse av att arbeta med medborgardeltagande och ser en 

större möjlighet till detta i och med den rullande översiktsplaneringen. I slutändan 

är det dock även här upp till varje kommun att avsätta resurser för att arbeta med 

medborgardeltagande. Respondenterna ser att medborgardeltagandet gynnas i den 

mån att översiktsplanen kontinuerligt ändras och att planeringen därmed blir ett 

ständigt återkommande ämne. En annan fördel med rullande översiktsplaneringen 

är att det är lättare att engagera medborgare i utredningar som gäller specifika 

områden istället för översiktsplanens långsiktiga frågor. Något som 

kommuntjänstemännen har erfarenheter av. 
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Jag har ovan beskrivit hur den traditionella planeringen har gått från en 

byråkratiskt och linjär processen mot en kontinuerlig och interaktiv process. Den 

rullande översiktsplaneringen kan kopplas både till den kommunikativa 

planeringsteorin och till den cykliska planeringsmodellen då dessa påminner om 

varandra. Jag skulle däremot främst koppla den rullande översiktsplaneringen till 

den cirkulerande planeringsmodellen. Detta då planprocessen är utformad enligt 

en cirkulerande och upprepande process. En annan anledning är att 

medborgardeltagande är en stor del av den kommunikativa planeringsteorin 

samtidigt som medborgardeltagandet inte nödvändigtvis är en effekt av rullande 

översiktsplanering. Sammanfattningsvis kan man säga att planeringen har gått 

från en rationell till en flexibel process. 

Vad gäller Enköping så har kommunen både styrkor och svagheter mot att bedriva 

en rullande översiktsplanering. Enköpings styrkor är främst att både politiker och 

tjänstemän redan ser fördelarna i att bedriva en rullande översiktsplanering samt i 

att föra medborgardialog. En styrka som underlättar då Enköpings tjänstemän 

besparas en tung process av att bevisa fördelarna i det nya arbetssättet för 

politikerna. Ytterligare en styrka är att kommunen redan har många tankar 

angående hur arbetssättet ska läggas upp under den kommande mandatperioden. 

Kommunens svagheter är definitivt resursfrågan. Som ovan nämnts kräver 

genomförandet av medborgardialoger resurser både i tid och i pengar. I dagsläget 

har kommunen en projektledare som är ansvarig för översiktsplaneringen. Därför 

kan en nackdel vara att den här enda översiktsplaneraren inte har tid att sköta sina 

övriga arbetsuppgifter och samtidigt kontinuerligt arbeta med översiktsplanen. 

Min slutsats är dock att Enköpings kommun har goda möjligheter att bedriva en 

rullande översiktsplanering, så länge kommunen gör upp en plan för hur arbetet 

bör genomföras, utnyttjar de resurser som finns och tar till vara på de fördelar 

man har i kommunen. 

8.1 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om en rullande översiktsplanering 

verkligen gynnar medborgardeltagande i längden. Här skulle man i framtiden 

kunna undersöka huruvida en aktuell plan verkligen gör medborgare mer 

medvetna om processen och framförallt om de blir mer delaktiga i den. Finns det i 

så fall en risk att vissa grupper gynnas mer än andra? Finns samma problem som 

tidigare kvar, det vill säga att vissa starkare grupper kommer till tals? Ovan har en 

kritik mot den kommunikativa planeringen behandlat hur planprocessen 

ineffektiviseras av medborgardeltagande. Kan rullande planering lättare 

sammanföra medborgardeltagande med effektivitet? 
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Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka vad den nya plan- och 

bygglagen, och då framförallt begreppet rullande översiktsplanering, i längden gör 

för översiktsplanernas karaktär. Kommer översiktsplanerna snarare innehålla 

framtidsvisioner än fungera som ett vägledande dokument? Kommer de att belysa 

en önskad framtid snarare än en önskad framtid? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide Malmös och Eskilstunas samhällsplanerare 

1. Beskriv din roll i arbetet med kommunens ÖP. 

2. Hur har ni lagt upp arbetet kring ÖP? 

3. Har ni använt er av olika fokusgrupper? 

4. Hur många deltar under processen? 

5. Vilka nya krav ställs på kommunen vid arbete med rullande 

översiktsplanering i och med nya PBL? 

6. Hur arbetar kommunen för att tillgodose dessa krav? 

7. Hur skulle du vilja beskriva skillnaden i planprocessen innan nya PBL 

jämfört med nu? 

8. Krävs andra resurser än innan? Mer/Mindre? Vilka resurser? 

9. Hur ser arbetsprocessen ut under en mandatperiod? 

10. Har ni valt tidpunkt för aktualitetsprövning? I så fall när? Hur kommer det 

sig? 

11. Har relationen mellan olika parter (politiker – planerare – medborgare) 

förändrats? I så fall, på vilket sätt? 

12. Har möjligheterna till medborgarinflytande förändrats? I så fall, på vilket 

sätt? 

13. Hur arbetar ni med medborgarinflytande? 

14. Är det så att man planerar för längre tid och kanske mer neutralt för att 

slippa stora förändringar vid aktualitetsprövningen? 

15. Finns det i så fall några risker med detta? Finns det några möjligheter? 
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Bilaga 2: Intervjuguide Länsstyrelsen 

1. Vad är din roll i arbetet med kommuner i länets översiktsplanering? 

2. Vilka nya krav ställs på kommunerna gällande rullande översiktsplanering 

i och med nya PBL? 

3. Hur ska den nya lagen underlätta för en rullande översiktsplanering? 

4. Hur är det tänkt att det praktiskt ska fungera med en rullande 

översiktsplaneringen? 

5. Kan översiktsplaneringen vara rullande och fortfarande ha en 

kommunövergripande helhetssyn?  

6. Vad ser ni på Länsstyrelsen för nackdelar respektive fördelar med en 

rullande översiktsplanering? 

7. Hur ser materialet ut som länsstyrelsen förser kommunerna med? Hur 

omfattande är det? Skiljer det sig från Länsstyrelser i olika län? 

8. Har ni delat ut ett sådant material till någon kommun i länet? 

9. Hur tänker ni kring en digitaliserad ÖP? Förenklas planprocessen av det? 

10. Ser du någon förändrad relation mellan planerare och politiker i och med 

rullande översiktsplanering? 

11. Tror du att medborgardeltagande kan gynnas av en rullande 

översiktsplanering? På vilket sätt? 

12. Finns det en risk för att översiktsplanen blir ”neutral” för att man vill att 

den ska hålla över mandatperioderna? 

13. Tror du att det kan underlätta för kommunerna om de samarbetar med 

varandra angående vissa delar i ÖP? 
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Bilaga 3: Intervjuguide Enköping kommuns Utvecklingschef 

1. Hur har det tidigare arbetet med ÖP sett ut? 

2. Hur många har varit delaktiga i processen? 

3. Vilka nya krav ställs på kommunen för rullande översiktsplanering enligt 

nya PBL? 

4. Hur ska Enköping, utifrån dessa krav, kunna arbeta med rullande 

översiktsplanering? 

5. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar? 

6. Tror du att andra resurser kommer att krävas? Vilken typ av resurser? 

7. Vad anser du är Enköpings styrkor respektive svagheter vid arbete med 

rullande översiktsplanering? 

8. Hur tänker du dig att den nya planprocessen ska se ut? 

9. Hur tänker du dig att arbetsprocessen under en mandatperiod ser ut? 

10. Tror du att rullande översiktsplanering skulle förändra relationerna mellan 

olika parter (politiker – planerare – medborgare)? I så fall, på vilket sätt? 

11. Tror du att möjligheterna till medborgarinflytande förändrats? I så fall, på 

vilket sätt? 

12. Boverket trycker på att samverkan inom regionen är bra för rullande 

översiktsplanering i och med att det inte blir lika mycket arbete för den 

enskilda kommunen. Tror du att ett samarbete med andra kommuner skulle 

underlätta för kommunen? 

13. Både Eskilstuna och Malmö har satsat på en digital karttjänst. Hur tänker 

du kring det? Tror du att det underlättar? 
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Bilaga 4: Intervjuguide Enköping kommuns kommunalråd 

14. Vad har din roll varit i arbetet med nya ÖP? 

15. Hur viktig är ÖP i det politiska beslutsfattandet? Är den vägledande? 

16. Hur vill politikerna att den översiktliga planeringen ska fungera? 

17. På vilket sätt ska ÖP användas för att nå invånare? 

18. Hur tänker du dig att Enköping skulle kunna arbeta med rullande 

översiktsplanering? 

19. Tror du att en rullande översiktsplanering skulle göra ÖP mer vägledande 

vid beslutsfattande? 

20. Ser du fördelar/nackdelar att arbeta med rullande översiktsplanering? 

21. Känner du att ÖP är så bred politiskt att den inte automatiskt behöver bytas 

ut? Eller är den för politiskt vinklad att den kommer att behöva bytas ut? 

22. Vad är riskerna/möjligheterna med detta? 

23. Hur får ÖP så politiskt bred så att majoriteten är nöjd? 

24. Tror du att ett nytt arbetssätt skulle kunna förändra relationerna mellan 

politiker, planerare och medborgare? På vilket sätt? 


