
“Gör om och gör rätt!”

En fallstudie om boendes skilda förutsättningar att påverka

den fysiska planeringens utfall.

Niklas Amnell
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Lunds Universitet
Kandidatarbete i samhällsplanering, 15 HP

VT 2022
SGEL36
Handledare: Kadri Kuusk



Abstract

In accordance with Swedish planning law, residents have the right to affect the decisions of

public planning. This is partly done by public consultation, in line with the ideals of

deliberative democracy where people’s suggestions are to be treated equally. On the contrary

to these ideals, earlier research shows that planners tend to dismiss residents' suggestions, on

the basis of what is seen as correct and in accordance with current planning norms. Linking

back to sociological research, this case study aims to examine the relationship between

education and the planning outcome. It does so by examining two public consultation

protocols, originating from two planned densification projects in the town of Malmö,

Sweden. The study shows that planners consider fewer suggestions by residents as relevant in

the consultation process, in the areas where residents have low educational background.

However, no conclusions could be drawn as to why that is. The study's results raise questions

about the relationship between residents' knowledge and the outcome of deliberative

planning.
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Introduktion

Den tjugofemte september år 2021 kunde man i Dagens nyheter läsa om området

Bellevuegården i Malmö. Boende i området var upprörda och man hade börjat dela ut

petitioner. Det talades till och med om en framtida demonstration. Varför var då de boende så

arga? Konflikten stavades förtätning. Meningsmotståndare i frågan, kommunen, uttalade sig i

artikeln där de lovordade planeringsstrategin som en effektiv lösning på de sociala problem

som området upplevdes dras med. Genom att bygga fler bostäder på de redan existerande

flerfamiljshusens innergårdar skulle otryggheten fasas bort. ”Det ska vara mer liv, rörelse och

folk. Det går att bryta segregationen”, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande i Malmö

stads kommunstyrelse år 2021. Men på barrikaderna står de boende, de som upplever sig

missgynnas av kommunens planer på att bygga tätare i området (DN, 2021).

Summeringen ovan erbjuder ett exempel på de konflikter som kan uppstå vid förändrad

markanvändning i ett område. Det kan onekligen upplevas som provokativt när en plats står

inför förändring. Samtidigt är förändring oundvikligt. Förtätning är en strategi som blivit

alltmer vanlig. Mot bakgrunden av rådande bostadsbrist i många av Sveriges kommuner,

samt mål att bygga bort sociala barriärer (Haaland & van den Bosch, 2015) föredrar

kommuner att fylla igen de luckor som tidigare bestått av andra verksamheter eller grönytor

(SKR, 2015). Varje tilltänkt förtätning föregås av en planprocess där intressenter har

möjlighet att tycka till om de förslag vilka kommunen tar fram (Boverket, 2021). Denna

process skall ligga till grund för de beslut vilka kommunen tar, och är ämnade att stärka den

demokratiska planeringen, för och av folket (Eriksson, Fredriksson & Syssner, 2021) då

planeringens ändamål är att förbättra livskvaliteten för alla i den bebyggda miljön (Carmon,

2013). Mot bakgrund av detta faktum, skall medborgare i teorin äga rätten att påverka

planeringsprocessen. Dock stämmer inte alltid teorin överens med verkligheten, och i de

flesta fall tar inte planerarna hänsyn till de boendes åsikter. Detta görs delvist på grund av att

planerarna gör bedömningen att synpunkterna adresserar företeelser bortom det specifika

planförslaget (Fredriksson, 2020). Sociologiska studier pekar på samband mellan låg

utbildning och sämre förutsättningar att orientera sig inom myndigheters regelverk (Lareau,

2015). Denna studie ämnar undersöka om detta samband även stämmer för grupper vilka

orienterar sig inom planprocessen. Studien kommer därav att utifrån två samrådsredogörelser,

vilka har utförts inom två populationer, med låg respektive hög utbildningsnivå att undersöka

om utbildningsnivån inom en population är en faktor som påverkar planprocessens utfall.
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Med avstamp i detta resonemang ämnar studien belysa medborgares reella makt och

förutsättningar i planprocessen i relation till den fysiska planeringens ideal - att ta hänsyn till

och involvera medborgare. Studien kommer att göra detta genom att granska, analysera och

jämföra boendes synpunkter från två samrådsredogörelser. Detta görs i syfte att bidra med

nya perspektiv på människors förutsättningar att påverka förtätning.

Disposition

Uppsatsen består av tre delar, varav den första kommer att presentera studiens bakgrund, dess

syfte och dess teoretiska ansatser. Vidare kommer den första delen att redogöra för det

material som använts i studien samt för hur materialet har behandlats och analyserats. I den

andra delen kommer studiens resultat att presenteras, redogörs för och analyseras. Slutligen

kommer studiens sista del att diskutera resultatet och redogöra för de konsekvenser som detta

får för den svenska planeringen.
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Bakgrund

Studien ämnar undersöka om det finns ett samband mellan låg utbildning och boendes

förutsättningar att påverka planprocesserna i två områden som står inför planerad förtätning.

Den ämnar göra detta genom att granska två samrådsredogörelser och jämföra boendes

synpunkter i relation planerares respons. Denna del ämnar ge en bakgrund till det som studien

kommer att undersöka. Den kommer att göra detta genom att ge en introduktion till den

svenska planeringen samt till de utmaningar och motsättningar vilka återfinns inom området.

Den svenska planeringen

I plan- och bygglagens förarbeten ges ingen definition för vad planering är och innefattar i en

svensk kontext (PBL 2010:900; En enklare plan- och bygglag, 2009). Däremot går det att

finna internationella definitioner. Carmon (2013) definierar begreppet planering som en

aktivitet vars syfte är att förbättra livskvaliteten för alla i den bebyggda miljön1. Planering är

därmed en aktivitet som utförs i syfte att förbättra livskvaliteten hos människor. Plan- och

bygglagens portalparagraf föreskriver att planeringen skall;

“...med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika

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

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”.

Portalparagrafen ämnar vägleda planeringsutövarna (eller i detta sammanhang planerarna) i

lagens i syfte; att tillgodose både enskilda och allmänna intressen, både i samtiden och

framtida generationer. Formuleringen innehåller två dikotomier; enskilda och allmänna

intressen, samt samtida och framtida behov. Lagtexten är i sig en motsägelse, samtidigt som

det är en fingerpekning åt planerarna; att utifrån given situation prioritera olika. Det krävs

därmed en kontextbaserad bedömning utifrån varje gång lagen prövas (Boverket, 2020). Det

är planeringens roll att göra denna bedömning till förmån för både enskilda och allmänna

intressen (Boverket, 2021a). Den svenska planeringen regleras i huvudsak av två lagar; plan

och -bygglagen samt miljöbalken.

1 Min egen översättning av “Planning to Enhance Quality of Life for All in the Built Environment”.
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Kortfattat, så reglerar plan och-bygglagen kommuners och statens förfaranden vid mark och

vatten-exploatering, medan miljöbalken i större utsträckning bör ses som ett juridiskt

ramverk, där mark och vattenanvändning är en del av lagstiftningen (Nyström & Tonell,

2012). Sammantaget så är planeringen en aktivitet vars ändamål att förbättra människors

livskvaliteér i den bebyggda miljön. Med detta avses allmänna, likasåväl enskilda intressen.

Detaljplaner

I plan- och bygglagen står det skrivet att begreppet planläggning syftar till “...arbetet med att

ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser…” (PBL

2010:900). Lagrummet föreskriver fyra modeller utifrån hur planarbete skall utföras

(se tabell 1). Medan regionplaner och översiktsplaner formulerar de mål vilken planeringen

skall eftersträva, så reglerar detaljplanen de förutsättningar vilka aktörer har att utnyttja och

exploatera ett geografiskt avgränsat område. Områdesbestämmelser utgör det verktyg som

kommuner och staten kan använda sig av för att reglera områden vilka inte har planförts,

genom att exempelvis föreskriva normkrav för ett områdes nyttjande. (Nyström & Tonell,

2012). I relation till regionplaner och översiktsplaner är områdesbestämmelser och

detaljplaner tvingande i den bemärkelsen att kommuner inte kan göra avsteg från dess

bestämmelser utan en rättslig prövning. Detaljplaner används för att reglera nybyggnation,

nybyggnations utformning och byggnadsverk för ett visst avgränsat mark och -vattenområde.

En detaljplan skall beskriva gränser för allmänna platser, såsom vägar, gator, torg eller annat

område, som är avsett för privat bruk (Boverket, 2022). Sammantaget så beskriver

detaljplanen hur exempelvis ett hus får se ut, vart det får ligga samt vilka attribut som ska

finnas i och kring huset. Nedan presenteras en typologi för de fyra planmodellerna

(Se tabell 1).
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Tabell 1: Typologi för planmodeller

Begrepp Dokumenttyp Beskrivning

Regionplan Inte Juridiskt bindande Formulerar gemensamma
mål och strategier för
kommuner

Översiktsplan Inte Juridiskt bindande Formulerar mål och
strategier för enskild
kommun

Områdesbestämmelser Juridiskt bindande Formulerar bestämmelser
för hur icke planlagd mark
och vatten inom avgränsat
område får användas.

Detaljplan Juridiskt bindande Formulerar bestämmelser
för mark och vatten inom
avgränsat område.

Plan- och bygglagen föreskriver i 1 kapitel 2 § att det är kommuner som har planmonopol;

det vill säga rätten att avgöra vad ett visst mark- eller vattenområde är lämpligt för (PBL

2010:900). Det är därav kommuner som prövar detaljplaner och avgör om en detaljplan kan

uppföras, ändras eller tas bort. Samtidigt äger kommuner skyldigheten att tillgodose allmänna

och enskilda intressen för samtida och framtida generationer genom sin planeringsverksamhet

(Boverket 2020a). Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som ska se till att kommuner följer

det som plan- och bygglagen samt miljöbalken föreskriver. Vid upprättande, ändring eller

upphävande av detaljplan skall länsstyrelsen ge ett utlåtande där de kommenterar kommunens

planarbete. Länsstyrelsen kan även komma att pröva detaljplanen rättslig om kommunens

förfarande inte är i linje med rådande lagstiftning (Boverket, 2017).
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Att samråda

Kommuner har ett ansvar att informera och involvera berörda intressenter i planarbetet

genom samråd. Plan och -bygglagens femte kapitel, 11-12 §§ föreskriver att kommunen

tillsammans med länsstyrelsen och andra berörda intressenter såsom organisationer,

myndigheter och boende, skall upprätta detaljplaner. Andra kapitel, 12-18a §§ reglerar hur

kommuner ska göra för att berörda intressenter ska kunna granska och ta del av de

detaljplaner vilka kommunen ämnar upprätta och förändra. Allmänheten tillsammans med

myndigheter och länsstyrelsen skall kunna ta del av kommunens planförslag och tycka till om

dessa. Detta görs genom vad som kallas för samråd, där berörda parter bjuds in att delta i

planarbetet (Boverket, 2021b). Samrådet sker i samband med att kommunen har annonserat

upprättandet av en ny detaljplan. Berörda intressenter äger rätten att yttra sig mot eller för de

preliminära planförslag vilka kommunen tagit fram i samband med samrådet (Boverket,

2018).

Därefter äger kommunen återigen skyldigheten att underrätta allmänheten tillsammans med

berörda intressenter om de ämnar anta, förändra eller upphäva planförslaget. Efter samrådets

genomförande tillgängliggörs handlingar vilka redovisar samrådets förfarande samt de

handlingar vilka skall ingå i den eventuellt uppdaterade planförslaget för allmänheten. I detta

steg, vilket benämns som granskning ges berörda sakägare möjligheten att återigen yttra sig

om planhandlingarna och kommunens förfarande.

Återigen skall kommunen tillgängliggöra granskningshandlingarna för de intressenter vilka

involveras i processen tillsammans med allmänheten. Därefter skall kommunfullmäktige eller

kommunens byggnadsnämnd (förutsatt att kommunfullmäktige har gett byggnadsnämnden

sådana mandat) rösta om detaljplanens antagande. Ett antagande skall tillkännages av

kommunen (Boverket, 2021c). Efter tillkännagivande äger de parter vilka yttrat sig i samråds-

och/eller granskningsförfarandet rätten att överklaga detaljplanen förutsatt att detaljplanen

berör dessa parter. Förutsatt att detaljplanen inte har överklagats eller att domstol har dömt

detaljplanen som godtagbar vid överklagande, så träder planen i laga kraft (Boverket,

2020b).
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Tabell 2: Typologi för planprocessen

Fas Planförslag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

1
Kommunen
annonserar
upprättandet
av
detaljplan

Kommunen
bjuder in till
samråd

Presenterar
reviderat
planförslag
baserat på
samrådet

Kommunen
antar
planförslaget

Planförslaget träder i
laga kraft eller
upphävs.

2

Allmänheten
tar ställning
till
planförslaget

Allmänheten
tar ställning
till
planförslaget

Allmänheten
kan juridiskt
pröva
kommunens
förfarande och
detaljplanens
innehåll

3

Kommunen
tar ställning
till respons.

Kommunen
tar ställning
till respons.

Eventuell
prövning,
initierad av
involverade
parter.

Det är denna process (se tabell 2) som benämns som planprocessen och det är vid samråd

eller granskning som medborgarna äger möjligheten att motsätta sig eller komma med

synpunkter till kommunens planförslag (Boverket, 2018). Tabellen redogör för respektive fas

i planprocessen där, fasens förfarande bör läsas utifrån stadierna ett till tre. Exempelvis bör

antagande-fasen läsas från ‘kommunen antar planförslaget’ till ‘eventuell prövning initierad

av involverade parter’.
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Deliberativ planering

Begreppet deliberativ kom på tapeten i samband med den demokratiutredning från år 2000

som argumenterade för ‘en deltagande demokrati med deliberativa kvaliteter’ (Premfors &

Roth, 2004). Utredningen bör betraktas mot den kritik vilket demokratibegreppet hade

mottagit under den senare delen av 1900-talet. Kritiker menade på att medborgares

demokratiska inflytande inte endast skulle begränsas till röstning i samband med val. Den

dåvarande demokratiformen ansågs inte vara utformad för att kunna bemöta det samhälle

vilket i allt högre grad ansågs definieras av antagonism, moralisk oenighet och pluralism

(Pateman, 1970). Kritiker ansåg istället att den dåvarande demokratin var i behov av en

‘makeover’ för att istället i högre utsträckning involvera medborgarna i beslutsfattanden. Det

offentliga meningsutbytet mellan involverade aktörer behövde istället definiera de beslut

vilka skulle komma att påverka allmänheten. Genom att fritt kunna argumentera för sin sak,

skulle medborgarna kunna uppnå konsensus genom att enas i beslutsfattandet (Premfors &

Roth, 2004). Det är mot denna bakgrund som idealen om medborginflytande i samband med

år 2000 demokratiutredning bör betraktas.

Idag förekommer den deliberativa modellen som ett komplement till den deltagande form;

den form vilken karaktäriseras av val till kommun, region och riksdag. Inte minst gällde

denna nya inriktning för kommunerna, vilka i större utsträckning skulle integrera allmänna

och enskilda intressen i sin verksamhet. Medborgardialogen hade blivit ett faktum, inte minst

inom samhällsplaneringen (fjr Forester 1999). Inom ramarna för plan- och

bygglagstiftningen, som föreskriver att berörda aktörer skall äga förutsättningarna att påverka

det som kommunen ämnar att förändra i den fysiska miljön, blev denna nya inriktning mer

tydlig enligt demokratiutredningen (SOU 2000:1). Samrådet är ett exempel på ett verktyg för

att hantera medborgarinflytande. I samrådet äger berörda intressenter rätten att yttra sin sak

och komma med synpunkter till det planförslag vilka kommunen tagit fram. Dessa

synpunkter skall ligga till grund för det belut om allmänna respektive enskilda intressen vilka

kommunen tar (Henecke & Khan, 2002).

Däremot har kritik riktats mot modellen. Kritiker hävdar att tanken om samråd är en god idé,

då den möjliggör medborgarinflytande i teori, men att utfallet i den bebyggda miljön i

slutändan till stor del påverkas av politiska visioner (Eriksson, Fredriksson & Syssner 2021)

och ekonomiska intressen (Holgersen, 2009).
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Vidare framgår det av plan- och bygglagen (2010:900) inte helt tydlig vad ett samråd är och

vad medborgare kan ha åsikter om. Detta medför att vissa åsikter inte bedöms som giltiga

eller relevanta för planförslaget (Fredriksson, 2020). Mot bakgrund av de ideal om lika

förutsättningar att påverka samhället, som den deliberativa modellen föreskriver, bör den

kommunala planeringen i Sverige betraktas.

Malmö stad

Malmö är Sveriges tredje största stad sett till sin befolkning. Staden är belägen i landets

sydvästra del med Köpenhamn som granne - sammanbundna av Öresundsbron (NE, 2022).

Staden präglas i hög grad av den modernistiska planeringens ideal. Med stora delar av staden

byggda under efterkrigstiden (Zalar & Pries, 2022) bor majoriteten av befolkningen i

flerfamiljshus (SCB, 2021). Kommunen har i sin översiktsplan formulerat en övergripande

målsättning för sin markpolitiken, att bygga; “En nära, tät, grön och funktionsblandad stad”.

Denna målsättning bör ses i relation till de problem som staden upplevs dras med;

bostadsbristen, bristen på grönytor samt den rumsliga segregationen (Malmö Stad, 2018).

Under de senaste decennierna har Malmö även sett en befolkningstillväxt, en trend som

prognostiseras att fortsätta under de närmaste decennierna (Malmö Stad, 2022). Som ett

resultat av detta, dras staden med ett underskott på prisvärda bostäder för kommunens

befolkning (Boverket, 2022a). Mot bakgrund av den under 1960- och 70-talet ökade

byggtakten i staden, är Malmö idag rankad som sämst bland tätorter i Sverige i avseende till

invånarnas tillgång till grönytor (Karlsson, 2019). Slutligen karaktäriseras även staden av en

rumslig uppdelning baserat på sociala och ekonomiska faktorer. Boendesegregation definieras

som en uppdelning av människor baserat på deras förutsättningar på bostadsmarknaden, där

ekonomiskt och socialt homogena grupper dras till vissa områden (Salonen, Grander &

Rasmusson, 2019). Som ett svar på dessa problem har kommunen formulerat följande strategi

i sin översiktsplan (Malmö stad, 2018);
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“Staden ska kompletteras och bebyggas tätare, särskilt vid stationsnära lägen och längs

kollektivtrafikstråk. Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort och staden ska läkas

samman, till exempel genom att omvandla vissa infartsleder till stadshuvudgator.

Medborgardialog ska initieras i tidiga skeden vid förändring av den existerande staden.”

Om målet är att skapa en tätare, grönare och mer sammanhållen stad, så består medlet av att

bygga tätare. Citatet ovan speglar de målsättningar vilka kommunen har formulerat för

Malmö, men adderar ytterligare en dimension; att medborgare i ett tidigare skede skall

involveras vid förändringsarbete. Denna målsättning bör ses i relation till den deliberativa

planeringens ideal. Sammantaget så aviserar kommunen om att den mer aktivt kommer att

adressera stadens utmaningar med hjälp av markpolitiken, samtidigt som medborgare

ytterligare kommer att involveras i denna politiska process genom planeringen. Detta görs

genom förtätning. Vad innebär då begreppet förtätning och varför skapar den konflikt?

Förtätning kan ta sig uttryck i form av ombyggnation, sammanbyggnation, nybyggnation och

tillbyggnation i, på, vid eller i anslutning till existerande bebyggelse och bör betraktas som en

samhällsbyggnadsstrategi för att bemöta de utmaningar vilken den urbana formen anses

medföra (OECD, 2012). I Malmö står den rumsliga segregationen och bostadsbristen högt på

åtgärdslistan. Det är med hjälp av bland annat förtätning som Malmö stad planerar att

tillmötesgå dessa problem (Salonen, Grander & Rasmusson, 2019). Planeringsstrategin

skapar konflikt då den tar mark i anspråk som tidigare haft andra ändamål. Som i fallet

Bellevuegården, var de boende upprörda för att nya hus skulle byggas på deras innergårdar.

Förtätning är nödvändigtvis inget ondo - det kan vara något positivt att omvandla ett område.

Det ligger helt enkelt i betraktarens ögon att värdesätta de effekter som planeringsstrategin

medför. Denna uppsats ämnar inte behandla förtätning som varken något negativt eller

positivt, utan konstaterar torrt att det förekommer i kontexten Malmö. Det är boendes

reaktioner på planerad förtätning som kommer att granskas under lupp.
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Syfte och frågeställning

Malmö stad har under de senaste årtiondena approprierat en förtätningsstrategi där ytors

funktion omformuleras i syfte att bemöta stadens utmaningar och behov. I processer där mark

och vattens användning omdefinieras, återfinns planeringsprocessen och mer specifikt

samrådet. Det är genom samrådet som medborgare och andra aktörer ges insyn och

möjligheten att påverka planprocessens utfall i den bebyggda miljön. Tidigare studier har

konstaterat att medborgares synpunkter och viljor i planprocessen ofta blir lågt prioriterade av

planerare. Detta har till stor del att göra med medborgares bristande insyn och kunskaper i

planeringens ramverk (Fredriksson, 2020). Denna studie ämnar undersöka om det finns ett

samband mellan låg utbildning och försämrade förutsättningar att få sin vilja igenom i

planprocessen. Den ämnar göra detta genom att granska den planerade förtätningen av två

områden, vars populationer karaktäriseras av låg respektive hög utbildningsnivå. Detta görs i

syfte att undersöka och jämföra respektive planprocess utfall. Specifikt kommer två

samrådsredogörelser att studeras. Detta görs i syfte att ge upphov till nya perspektiv inom

planeringen. Med avstamp i denna avsiktsförklaring ämnar studien att besvara följande två

frågeställningar;

1. I vilken utsträckning har boendes synpunkter resulterat i förändring?

2. I vilken utsträckning anses boendes synpunkter vara relevanta?

Avgränsningar och begreppsförklaring

Studien ämnar att granska samrådsredogörelser för två planförslag. Planförslagen omfattar

två planområden vilka är situerade i två områden i Malmö stad; Almgården och

Bunkeflostrand. Med detta formulerat, ämnar författaren att tydligare definiera frekvent

förekommande begrepp. Det är mot dessa begrepp som studiens syfte bör betraktas

Boende

Med begreppet boende avses de invånare vilka befolkar respektive stadsdel samt förekommer

i respektive samrådsredogörelse. Den boende är den aktör vilken har formulerat en synpunkt i

samrådsredogörelsen.
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Synpunkter

Begreppet synpunkter syftar till de enskilda åsikter vilka de boende hyser mot planförslaget.

Synpunkterna klassificeras tematiskt och i relation till planerares respons (se avsnittet

Metod).

Utbildningsnivå

Begreppet utbildningsnivå avser andelen invånare som inom givet område genomgått

eftergymnasiala studier. Fördelningen av dessa i respektive område redovisas i tabell 7.

Skilda förutsättningar

Med begreppet skilda förutsättningar avses de inneboende kunskaper och erfarenheter vilka

individen erhåller. Dessa kunskaper och erfarenheter kan variera på både grupp- och

individnivå och är därmed att betraktas som skilda.
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Teoretiskt avsnitt

Studien ämnar undersöka om det finns ett samband mellan låg utbildningsnivå och boendes

förutsättningar att påverka planprocessen. Detta görs genom att granska samrådsredogörelser

från två i två områden som står inför förtätning. Synpunkter formulerade av boende i de två

områdena granskas och jämförs i relation till planerares utlåtanden. Detta avsnitt ämnar

redogöra för studiens teoretiska ansatser.

Planeringens svarta låda

Att teoretisera är att abstrahera verkligen. Det innebär att utifrån ett eller flera givna

perspektiv förklara hur olika fenomen förhåller sig i relation till varandra.

Samrådsredogörelsen kan enligt Fredriksson (2019) liknas med en svart låda; en sådan

maskin vilken dokumenterar ett flygplans rörelse och position under färdväg. Likt flygplanets

svarta låda, har samrådsredogörelsen en jämförbar funktion. Den utgör ett kvitto för de

synpunkter vilka formulerats av sakägare under samrådets förlopp, samt dokumenterar de

ställningstaganden vilka planerare har tagit efter samrådets genomförande. Genom att lyfta på

den svarta lådans lock, menar Fredriksson (2019), går det att undersöka i vilken utsträckning

som planerare gått allmänheten till mötes i deras synpunkter. Genom att granska boendes

synpunkter i relation till planerares bemötanden kan forskaren få en djupare förståelse för de

förhållningssätt som planerare hyser till boendes åsikter. I en till denna liknande studie, har

Fredriksson (2019) undersökt hur den kommunala planeringen förhåller sig till boendes

synpunkter i planprocessen. Detta har författaren gjort genom att koda planerares bemötanden

efter ‘starkt bemötande’, ‘svagt bemötande’ eller ‘avslag’. Koderna bör ses som ett

tillvägagångssätt för att mäta de enskilda synpunkternas utfall; de kan antingen bemötas

starkt, svagt eller avslås av planerarna (Se Tabell 3 och Bilaga 1) .

Tabell 3: Typologi för Fredrikssons koder

Planerares respons i relation till boendes
synpunkter

→ Starkt bemötande

→ Svagt bemötande

→ Avslag
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Med starkt och svagt bemötande avses bemötanden vilka till fullo respektive delvis

tillgodoser boendes förslag och önskemål om förändring av planförslaget. Med ‘avslag’ avses

de enskilda förslag och önskemål från boende vilka inte tillgodoses. Författaren resonerar

som så att planerarna i sin bedömning sorterar boendes synpunkter efter vad de uppfattar som

möjligt, lagligt och politiskt korrekt att genomföra. De av boendes synpunkter vilka faller

utanför dessa normativa bedömningar avslås av planerarna. Studiens resultat visar på att

planerarna i hög grad avslår boendes synpunkter utifrån dessa tre normativa dimensioner.

Fredriksson använder sig även av en fjärde kod som innefattar de synpunkter som faller

utanför planprocessen. Den används för att kategorisera de synpunkter vilka utgörs av frågor

eller synpunkter om företeelser bortom planförslaget. Dessa synpunkter tas inte med i den

slutgiltliga bedömningen och påverkar således inte planförslaget (se modell 12). Det som

Fredriksson (2019) ägnar sig åt i sin studie är att mäta utfallet, det vill säga den fördelning av

irrelevant respektive relevant material samt hur det relevanta materialet bemöts. Det

Fredrikson inte gör är att förklara varför utfallet ser ut som det gör.

2 Modell 2 är utformad av författaren efter Fredrikssons (2020) typologi.
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Kunskap som given faktor

Det finns olika teoretiskt konkurrerande modeller för att undersöka varierande utfall av

planprocessen. Vissa förklaringsmodeller betraktar gruppers antagna ekonomiska intressen

som drivkraften till varierande utfall (Holgersen, 2009; Zalar & Pries, 2022). De ekonomiskt

starka grupperna hittar strategier för att tillgodoräkna sina intressen, vilka ofta står i motsats

till ekonomiskt svaga gruppers intressen. Andra modeller lutar sig åt en mer aktörs-betonad

förklaringsmodell, där personliga relationer mellan politiker, planerar, medborgare och andra

aktörer är avgörande i att förstå hur synpunkter behandlas (Fredriksson 2020). Denna modell

ser till individuella relationer mellan aktörer i planprocessen. Dessa modeller erbjuder

förklaringssätt för att betrakta planeringens utfall på en mikro, respektive makro-nivå. Att

betrakta planeringens utfall som ett resultat ekonomisk antagonism utesluter det faktum att de

individer kan inta ståndpunkter bortom sina ekonomiska intressen. Å andra sidan erbjuder

inte den relationsbaserade modellen en förklaring till hur människors beteenden på gruppnivå

kan utgöra en påverkande faktor på planeringen. Vid undersökandet av hur boende på

gruppnivå kan komma att påverka planeringen, lutar sig istället denna studien mot den

förklaringsmodell där boendes socialt betingade förutsättningar står i centrum, då denna

modell erbjuder ett mellanting i relation till struktur och aktörsperspektivet.

Tidigare forskning (Lareau, 2015; Broady & Börjesson, 2016) har uppmärksammat

människors skilda förutsättningar att röra sig inom institutionella ramverk. Forskningens

teoretiska ansats vilar på synen av människan som en social varelse vilken besitter en rad

kunskaper vilka styr dennes handlanden. För varje given situation vilka föreskriver unika

normativa ramverk handlar aktören utifrån dess latenta kunskaper vilka kan få mer eller

mindre för aktören gynnsamma effekter. Människor handlar helt enkelt utifrån vad de anser är

bäst utifrån given situation baserat på deras tidigare kunskaper och erfarenheter. För att sätta

denna teori i kontext har framförallt utbildningssociologer uppmärksammat barn och

föräldrars skilda förutsättningar att tillgodoräkna sig fördelar i skolans värld. De barn med

föräldrar som har genomfört en högre utbildning har lättare att orientera sig inom skolans

värld till följd av föräldrarnas kunskaper om vilken utbildningsväg som är mest gångbar för

barnet.
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Likväl är det svårare för de föräldrar som inte har genomgått en längre utbildning att

överblicka de många val som skolor och universitet erbjuder, vilket medför att barn till

sådana föräldrar på gruppnivå tenderar att söka sig till mindre prestigefyllda utbildningar

(Broady & Börjesson, 2016).

Ett liknande resonemang går att föra om planprocessen. Denna utgör en arena inom vilka

planerare och i ljuset av denna studie, boende interagerar. Baserat på den boendes tidigare

kunskaper om planprocessen går det att argumentera för att denne har bättre eller sämre

förutsättningar att lämna synpunkter. I likhet med Lareau (2015) argumenterar författaren till

denna studie om medborgardeltagande och förtätning, att utbildningsnivån inom en

population är en indikator för de förutsättningar som individer äger att orientera sig inom ofta

komplexa och motsägelsefulla institutioner. Att ha genomgått en högre utbildning innebär

inte nödvändigtvis att individen i fråga äger kunskaper om något så specifikt som

planprocessen. Däremot visar studier att högutbildade grupper tenderar vara bättre på att söka

information om fenomen bortom deras kunskaper samt förhålla sig kritiskt till informationen

(Samuelsson, 2014). Alla boende, förutsätts inte äga kunskapen om vad som är gångbart att

uttrycka i en planprocess, men vissa grupper tenderar att vara bättre på att veta var man ska

söka information om detta. Detta teoretiska resonemang bör ses i relation till studiens syfte,

att undersöka om boende med skilda utbildningsnivåer har olika förutsättningar att påverka

planprocessen. Detta teoretiska resonemang ligger till grund för studiens utförande vilket

presenteras i nästkommande avsnitt.
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Metod

I detta avsnitt redogörs studiens metod, det vill säga det tillvägagångssätt som använts för att

ta fram de resultat som i ett senare avsnitt presenteras. Avsnittet kommer först att motivera

studiens genomförande för att sedan argumentera för valet av studiematerial. Därefter

kommer avsnittet att redogöra och motivera insamlingen av data, för att slutligen motivera

studiens analysmetod.

Motivering av studie

Generellt för studier av fall, är att ett fall ska utgöras av distinkta gränser; fallet eller fallen

skall tydligt kunna definieras och avgränsas. Och utifrån denna avgränsning skall fallet

analyseras i syfte att belysa processer och förekommande fenomen. En fördel med fallstudien

är att den möjliggör att ett eller få specifika av forskaren definierade fall på djupet belyses.

Däremot kan det vara svårt att definiera den generaliserbarhet som studien av ett eller flera

fall medför. Då syftet är att analysera fallets eller fallens särart och de processer och

företeelser som präglar det eller dem, utgör det en risk att applicera resultaten från fallstudien

på resten av omvärlden (Denscombe, 2016).

Denna studie kan benämnas som en fallstudie; två fall presenteras och jämförs i syfte att

undersöka om utbildningsnivån inom ett område påverkar planprocessens utfall. Metoden

fallstudie har valts för att den tillåter författaren att på djupet granska hur de boende inom två

områden formulerar synpunkter mot förtätning. En nackdel med den valda metoden är att den

medför en oklar generaliserbarhet av studiens resultat. Denna studie har ingen ambition att

producera ett generaliserbart resultat vilket kan appliceras på omvärlden. Istället ämnar

studien endast erbjuda ett nytt perspektiv på den kommunala planeringen, ett perspektiv

bland många andra. Studiens tema är medborgarinflytande vid förtätning. Tidigare studier

(Fredriksson, 2020; Fredriksson, 2019; Eriksson, Fredriksson & Syssner, 2021) på olika

nivåer har genomförts på området, där medborgares synpunkter i relation till politisk makt

har undersökts. Däremot har inga studier till synes undersökt sambanden mellan

utbildningsnivå och planprocessens. Studien ämnar genom denna undersökning bidra med

nya perspektiv på den kommunala planeringen, medborgarinflytande och förtätning.
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Varje förtätning föregås av en gemensam process: planprocessen (Boverket, 2021c). I

planprocessens tidiga skede genomförs samrådet; en lagstadgad företeelse där kommunen

inför upprättandet eller förändringen av en detaljplan måste samla berörda aktörer och

myndigheter vilka skall ges förutsättningar att tycka till och förändra kommunens idéer om

hur vatten och mark skall användas. Efter det genomförda samrådet ska kommunen publicera

en redogörelse för vilka åsikter som tagits emot vid samrådet samt hur kommunen förhåller

sig till dessa åsikter (Boverket, 2021b). Genom att granska kommunens utlåtanden i relation

till allmänhetens åsikter framgår det i vilken utsträckning som kommunen går allmänhetens

förslag till mötes, respektive förkastar dessa (Fredriksson, 2020). Utifrån detta resonemang

blir det i studien av medborgarinflytande intressant att granska material såsom

samrådsredogörelser.

Detaljplanering är en kommunal angelägenhet, där kommunen äger rätten att upprätta och

förändra detaljplaner (Boverket, 2020a). Det är även kommunens juridiska skyldighet att

genomföra samråd med berörda parter (Boverket, 2021b). Utifrån detta resonemang är det

givet att studiens geografiska avgränsningar läggs på kommunal nivå. Ytterligare ett skäl att

förlägga studien på en kommunal nivå är antagandet om att kommunal markpolitik kan skilja

sig mellan kommuner. I relation till andra kommuner är det inte givet Malmö är den enda

kommunen i Sverige som ägnar sig åt förtätning , men kommunen kan antas vara den enda

som utifrån sina egna unika utmaningar och förutsättningar approprierar förtätningsstrategin

på det vis som kommunen gör. Detta resonemang medför nödvändigtvis inte att studiens

resultat bör begränsas till att endast gälla för Malmö kommun, då det mycket väl kan existera

likheter mellan den markpolitik som Malmö för och andra kommuners politik.
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Val av material

Urvalet av materialet för denna studie gjordes ändamålsenligt, mot före undersökningens

utförande, stipulerade krav (se tabell 4). Denna typ av urvalsstrategi benämns även som

subjektiv urvalsmetod (Denscombe, 2016) och medför att forskaren utifrån kända och för

studien lämpade attribut väljer materialet. Malmö har valts som studieområde av flera

anledningar. Primärt bör valet ses i relation till de förutsättningar och utmaningar som

kommunen står inför. Med en formulerad vision om att förtäta staden, samtidigt som invånare

i större utsträckning skall involveras i planeringen utgör kommunen ett givet exempel att

undersöka. Vid tiden då urval av de två samrådsredogörelser genomfördes hade Malmö

kommun arton aktiva detaljplaner vilka antingen var godkända, antagna eller på granskning.

Detaljplaner vilka befann sig i dessa stadier av planprocessen valdes då det är i dessa faser

som samrådsredogörelserna finns tillgängliga. Gällande urvalet från dessa arton planprogram

utgjordes nästa steg av att identifiera vilka planprogram som omfattade områden med låg

respektive hög utbildningsnivå, mätt i andel av invånarna som genomgått eftergymnasial

utbildning. Hänsyn togs även till den omfattningen som förtätningen innebar, det vill säga hur

många nya bostäder och/ eller fastigheter vilka skulle byggas. Dessa kriterier valdes då de

föll i linje med studiens syfte.

Två områden skulle väljas, varav ett där utbildningsnivåerna var lägre och ett respektive

högre i jämförelse med genomsnittet för Malmö. Förtätningens omfattning mättes med hjälp

av antalet nya bostäder respektive andra fastigheter som planförslaget aviserade. Att göra en

sådan bedömning baserat på antalet bostäder respektive andra fastigheter är problematiskt, då

antalet bostäder inte nödvändigtvis behöver spegla förtätningens omfattning. Men i detta sena

stadium av urvalsprocessen kunde slutsatsen dras att de två områdena var de mest lämpade

kandidaterna. De fall som utkristalliserade sig från urvalet var DP 5636 Almgården och DP

5622 Bunkeflostrand. I Almgården är andelen med eftergymnasial utbildning lägre i relation

till både genomsnittet för kommunen samt i jämförelse med Bunkeflostrand där

utbildningsnivån är jämförelsevis högre än genomsnittet för Malmö (se tabell 7) (Malmö

stad, 2022a). Mellan 600 och 650 nya bostäder planeras i Almgården (Malmö Stad 2021)

medan 1000 planeras i Bunkeflostrand (Malmö Stad, 2021a). En fördel med de valda

samråden var att de genomförde i relativ samtid, med endast några månaders mellanrum.

Detta kan betraktas vara stärkande för studiens trovärdighet, då antagande kan göras om att

planerarna utgått från en och samma översiktsplan att förhålla sig till.
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Tabell 4: Kriterier inkluderat material (K)

K1 Planförslag skall vara i någon av faserna granskning, godkänd eller antagen.

K2 Ett planförslag skall omfatta ett område där utbildningsnivån är i jämförelsevis lägre än
genomsnittet för Malmö

K3 Ett planförslag skall omfatta ett område där utbildningsnivån är i jämförelsevis högre än
genomsnittet för Malmö

K4 Planförslaget skall innebära att nya bostäder eller andra fastigheter byggs i största
jämförelsebara utsträckning.

Hantering av data

Samrådsredogörelserna extraherades från Malmö Stads hemsida där de sedan samråden

funnits tillgängliga sedan året 2021 (Malmö stad, 2021; Malmö Stad, 2021a). För att samla in

den önskade datan från de båda redogörelserna genomfördes en kodning av de innehåll som

formulerats av planerare i relation till boendes respons. Med begreppet kodning avser en

kategorisering av materialet utifrån förutbestämda kriterier (Denscombe, 2016). Före

kodningen stipulerades ett antal kriterier för vilken data som skulle inkluderas i kodningen.

Planerares respons sker i relation till sakägares synpunkter, vilket medförde nödvändigheten

att stipulera kriterier för de inkomna synpunkterna, snarare än planerarnas respons. Därav har

kriterierna utformats för att gälla synpunkter, men kodats efter planerares respons (se tabell

5). I samrådsredogörelsen presenteras sakägares synpunkter, det vill säga synpunkter vilka

har formulerats från alla de aktörer vilka deltagit i samrådet. Ur materialet exkluderades

synpunkter som formulerats av myndigheter, företag och hyresvärdar. Detta gjordes mot

bakgrunden av att det inte är deras utsagor som studien ämnar belysa. Utöver utsagor vilka

formulerades av boende inkluderades en hyresgästförenings respektive en

medborgarorganisations utsaga. Detta gjordes utifrån antagandet om att dessa föreningar

representerade de boendes generella intressen, det vill säga de åsikter vilka merparten av de

boende i området hyser.
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Detta är i sig inte ett helt oproblematiskt antagande, då organisationerna utsagor inte

nödvändigtvis kan antas representera boendes röster baserat på det faktum att de aktörer vilka

i organisationerna inte nödvändigtvis behöver äga den lokala kunskap vilka de boende gör.

Efter en genomläsning av materialet kunde det dock konstateras att organisationernas

synpunkter i stor utsträckning var de samma som de övriga boendes. Baserat på detta faktum

inkluderades organisationernas utsagor. I samrådsredogörelserna gjorde planerarna en

distinktion mellan berörda, respektive icke-berörda sakägare. Denna distinktion utfärdades av

planerarna på basis av i vilken grad sakägaren kunde antas påverkas av planförslaget.

Samtliga av de icke-berörda sakägarna var boende i närhet till den plats som respektive

planförslag omfattade, vilket kunde konstateras med en av författaren genomförd

adressökning. De inkomna synpunkter vilka formulerats av de av kommunen klassificerade

icke-berörda sakägare inkluderades i kodningen. Denna inklusion motiveras med att de

icke-berörda sakägarna trots allt var boende i det absoluta närområdet, samt kunde antas ha

intresse av planförslaget, även om kommunen inte gjorde en liknande bedömning. Vidare

formulerades kriteriet att synpunkter vilka var positiva till den tilltänkta förändringen i sin

helhet i respektive område skulle exkluderas från kodningen. Att inkludera positiva

utlåtanden skulle frångå studiens syfte. Nedan presenteras en topologi för inkluderat material.

Tabell 5: Kriterier för inkluderad data (K)

K1 Synpunkter skall vara formulerade av boende eller organisation som representerar

boende.

K2 Synpunkt kan vara formulerad av både sakägare och icke-sakägare.

K3 Synpunkter skall vara delvist eller helt kritiskt formulerade mot rådande planförslag.
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Kodningsmetod

Innehållsanalysen är ett redskap för att behandla ett material genom att kvantifiera dess

innehåll (Denscombe, 2016). Det är ett sätt för forskaren reducera ett omfattande material till

kategorier. Den medför även nackdelen att ofta komplexa relationer kvantifieras och

reduceras till tal, nummer eller ‘koder’. Metoden valdes för att den tillät forskaren att

överblicka stora mängder kvalitativ data. Denna studies empiriska del är strukturerad kring

att presentera planerares ‘kodifierade’ ställningstaganden. Utifrån de i tabell 5 formulerade

kriterier genomfördes en kodning av materialet. Med hänsyn till Fredrikssons (2020) topologi

användes en liknande modell. Planerares respons kodades utifrån fyra förutbestämda

kategorier; starkt bemötande, svagt bemötande, avslag och information. Starkt bemötande

syftar till de tillfällen då planerare helt tillmötesgick boendes enskilda synpunkt, medan svagt

bemötande syftar till de tillfällen då planerare delvist tillgodosåg boendes enskilda synpunkt.

Avslag syftar till de situationer då planerare inte gick de boendes enskilda synpunkter till

mötes. Slutligen syftar koden information till de tillfällen då boendes synpunkter bestod av

frågor och utlåtande utan förslag på åtgärd samt utlåtande som behandlade företeelser bortom

det enskilda planförslaget. Denna på förhand definierade kodning gjordes i linje med det som

studiens teoretiska avsnitt föreskriver (Se Tabell 3 och Bilaga 1). Vid en sådan typ av kodning

är det i stor utsträckning forskaren som definierar vad som hamnar i vilken kategori.

Mot bakgrunden av att kodningsmodellen härstammar från en tidigare studie (Fredriksson,

2020) som med största sannolikhet har studerat andra planförslag än de som studeras i denna

studie, så kan det tyckas vara problematiskt att använda sig av samma ramverk för att koda

materialet. För att tillmötesgå denna problematik konstruerades en övergripande

kodningsmall för vad som kan anses tillhöra vilken kategori (se Bilaga 1) utifrån det material

som denna studie behandlar. Utifrån Fredrikssons teoretiska ansatser kunde kodningsmallen

omformuleras till den kontext som den nu skulle komma att användas i. Mallen förstärktes

med exempel från samrådsredogörelserna i syfte att så konkret som möjligt definiera

koderna. Genom att så konkret som möjligt konstruera mallen, kunde forskaren tydligt

förhålla sig till de boendes utsagor. Vidare kan det trots en tydlig kodningsmall utgöra ett

hinder för forskaren att koda planerares utlåtanden. De boende kunde i sina utsagor formulera

flera frågor, synpunkter och förslag. Utsagorna kunde exempelvis bestå av frågor om en viss

del av planförslaget och förslag på åtgärder mot en annan del.
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Mot dessa utsagor kunde planerarna lämna mer eller mindre utförliga svar, vilka ibland

adresserade alla de synpunkter vilka den boende hade formulerat och ibland endast ett fåtal.

Flera av de svar vilka planerarna formulerade användes vid flera tillfällen för att bemöta flera

av de boendes synpunkter. För att runda denna problematik utgick kodningen från vad

planerarna svarade på, och inte utifrån vad boende hade synpunkter på.

Antalet synpunkter formulerade av de boende i de båda områdena varierade i antal, vilket

resulterade i att även antalet koder varierade. Detta kan antas bero på att det bor fler

människor i Bunkeflostrand vilka kan antas beröras av planförslaget, i jämförelse med antalet

boende i Almgården. I syfte att undvika missvisande information i resultatdelen omvandlades

sedan antalen koder till andelen koder. Detta gjordes för att göra resultatet mer jämförbart (se

tabell 8 och tabell 9).

Analysmetod

Syftet med analysmetoden är att redogöra för de ställningstagande vilka författaren för

studien har gjort i sin presentation av datan (Denscombe, 2016). Mot bakgrund av föregående

avsnitts redogörelse för de koder vilka använts för att kategorisera materialet kommer detta

avsnitt att redogöra för hur kodernas funktion samt förklara dess användning (se tabell 6). För

att besvara den första frågeställningen, omgrupperades det kodade materialet. De fyra

koderna delades in i de två kategorierna ‘tillmötesgående’ och ‘avslag’. Indelningen av

koderna redovisas under rubriken ‘frågeställning 2’ Tabell 6. I denna kategorisering

exkluderas koden information. Detta gjordes för att koden innehåller synpunkter vilka ligger

bortom planförslaget och därav inte kan betraktas utgöra ett av planerarna bedömningsbart

material. Istället inkluderades koderna starkt och svagt bemötande i kategorin

‘tillmötesgående’ och koden ‘avslag’ i kategorin ‘avslag’. Detta gjordes i syfte att mäta i

vilken grad som de relevant synpunkterna i vilken utsträckning som planerarna gick de

boende till mötes.
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För att besvara den andra frågeställningen indelades de fyra koderna i de två kategorierna

‘frågor, oro och påståenden’ och ‘förslag på förändring’. Genom att gruppera koderna kunde

författaren undersöka vilken andel av synpunkterna som föll innanför, respektive utanför

planförslagen. Mot bakgrunden av studiens syfte att undersöka om det finns ett samband

mellan boendes utbildningsnivå och planprocessens utfall, så utgör kategoriseringen ett

försök att undersöka och kvantifiera fenomenet. Detta gjordes med det kodade materialet för

de båda områdena. I Tabell 6 under rubriken ‘frågeställning 1’ redovisas fördelningen av

koder i respektive kategori. Med anledning av att kodningen av de båda

samrådsredogörelserna resulterade i olika mängd koder, omvandlades antalet koder till

andelen koder, i syfter att göra område resultaten ytterligare jämförbara. Detta är inte ett helt

oproblematiskt ställningstagande då det innebär att förvränga det empiriska resultatet, vilket

kan medföra att skillnader mellan data från Almgården och Bunkeflostrand inte i lika stor

utsträckning framträder. Men med hänsyn till undersökningens syfte gjordes detta val.

Tabell 6: Kategorisering av koder

Frågeställning 1 Frågeställning 2

Kategori Inkluderade koder i
kategori

Kategori Inkluderade koder i
kategori

Frågor, oro och
påstående

‘Information’ Tillmötesgående ‘Starkt bemötande’
och ‘Svagt
bemötande’

Förslag på
förändring

‘Starkt bemötande’,
‘Svagt bemötande’
och ‘Avslag’

Avslag ‘Avslag’

Exkluderade koder Exkluderade koder ‘Information’
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Material

Materialet för denna studie består av två samrådsredogörelser samt kompletterande

områdesdata. Den kompletterande områdesdatan består av andelen invånare med

eftergymnasial utbildning i respektive område. Adderat till denna data finns även den

genomsnittliga andelen invånare i Malmö stad som genomgått eftergymnasiala studier. Denna

data redovisas i tabell 7 nedan. Vidar ämnar detta materialavsnitt att ge en inramning till de

samrådsredogörelser vilka kommer att undersökas.

Tabell 7: Utbildningsstatistik (Malmö stad, 2022a)

Almgården Bunkeflostrand Genomsnitt
Malmö

Utbildningsnivå
(20-64 år)

Eftergymnasial 23% 53% 50%

Almgården

Bostadsområdet sträcker sig längs med Agnesfridsvägen och avgränsas av Amiralsgatan i

norr i Malmös östra del. i Områdets södra del klyvs bebyggelsen av Almgårdsgatan som

riktas in från Agnesfridsvägen. Området mynnar i väster ut i Ögårdsparken, ett lummigt

grönområde (Söderin, 2010). I likhet med många andra bostadsområden som byggdes i 1960

och 70-talets städer så är husen positionerade med stora mellanrum, omgärdade av grön- och

rekreationsytor (Hall & Vidén, 2005). Som en del av miljonprogrammet domineras idag

boendeformen av hyresrätter i flerfamiljsbostäder. I relation till kommungenomsnittet är

inkomsterna och utbildningsnivåerna hos de boende lägre (Malmö stad 2021a).

Upplåtelseformen i området är helt dominerat av hyresrätter. Under november 2018 tog

stadsbyggnadsnämnden beslut om att inleda planprocessen för området. Det nya planförslaget

visionerade om uppförandet av ny bebyggelse på tidigare grönytor, parkeringsplatser och

ovanpå befintlig bebyggelse.
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Den föreslog att våningar skulle läggas till på ett antal av flerfamiljshusen, uppförande av

radhus på områdets innergårdar och ny bebyggelse parallellt med Agnesfridsvägen och söder

om Almgårdsgatan. Totalt skulle projektet resultera i mellan 600-650 nya bostäder, varav

majoriteten skulle utgöras av flerfamiljshus med blandad upplåtelseform. Ett antal radhus och

en förskola fanns även med i planen. Därtill skulle dessutom kontor, vårdcentral och

detaljhandel tillkomma, men i ett senare skede. Inne i området planerades det även för så

gröna stråk, det vill säga färdvägar avsedda för gång och cykel. På sikt föreslog även

kommunen att omvandla intilliggande Agnesfridsvägen till en gata bättre anpassad för cykel

och gångtrafikanter (Malmö stad, 2021).

Bunkeflostrand

Söder om Öresundsbrons fäste sträcker sig Bunkeflostrand, en stadsdel i Malmös allra

sydligaste delar. Trots järnvägsspårets hårda avgränsning i nord övergår stadsdelen mjukt i

böljande åkrar i sydöst. Söderut ligger den mindre stadsdelen Klagshamn, och i väster breder

långsmala Öresund ut sig med fri sikt till grannlandet Danmark. Bunkeflostrand domineras av

låg bebyggelse, ofta i formen  enfamiljshus - i många fall villa med egen trädgård.

De flesta husen byggdes under 1960- och 1990-talen, men en hel del flerfamiljshus har

tillkommit under de senaste åren (Malmö stad, 2022b). I stadsdelen finns för tiden av denna

studie ett litet centrum med mataffär och några mindre butiker. Här finns stora grönytor att

tillgå, fler än i jämförelse med resten av Malmö. Utbildningsnivåerna är högre i jämförelse

med resten av kommunen (Malmö stad, 2022a). I stadsdelens nordöstra hörn, precis intill

järnvägen och granne med ett natura2000-område planerar kommunen att bygga vad som

förutspås bli cirka 1000 nya bostäder. Merparten av de planerade bostäderna är tilltänkta att

bli flerfamiljshus, medan cirka åttio stycken förväntas bli radhus. Ett antal av dessa planerade

flerfamiljshus kommer att utmana höjdnormen i stadsdelen. De är planerade att bli 4-5

våningar höga. I planförslaget går det att läsa att man med förtätningen vill uppnå en mer

blandad bebyggelse och bygga bort det som benämns vara barriäreffekter. På platsen där man

planerar att bygga finns idag vad som enligt boende benämns som en äng och en mindre

damm. Området avgränsas av järnvägen i norr och öster och en bilväg i väster. I söder finns

angränsande villabebyggelse (Malmö stad, 2021a)
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Resultatanalys

I föregående del har studiens bakgrund, frågeställning, teori och metod presenterats. Denna

del ämnar redogöra för och analysera det material som behandlats inom ramarna för denna

studie. Den kommer att börja med att presentera det material som kommer att användas för

att besvara den första frågeställningen. Den kommer först att redogöra för och analysera fallet

Almgården och sedermera fallet Bunkeflostrand. Avsnittet kommer därefter att presenterad

och analysera det material vilket kommer att användas för att besvara studiens andra

frågeställning. Även här kommer avsnittet redogöra för det insamlade materialet från

områdena Almgården, respektive Bunkeflostrand.

I vilken utsträckning har boendes synpunkter resulterat i förändring?

Studiens syfte har delvist i likhet med Fredrikssons studie (2020) varit att undersöka i vilken

utsträckning som boendes synpunkter har resulterat i ett förändrat planförslag. De båda

områdena Almgården och Bunkeflostrand valdes avsiktligt delvis för att de enligt

planförslagen skall omfattas av förtätning. Denna förtätning bör ses i relation till de

utmaningar och förutsättningar vilka staden har. Denna studie bör betraktas mot bakgrunden

av kommunens formulerade mål om att förtäta staden i syfte att tillgodose den allt mer

växande befolkningen med bostäder samt att bygga bort de fysiska barriärer vilket enligt

kommunen har segregerande effekter. Samtidigt har kommunen formulerat målet om att

ytterligare involvera dess invånare i den kommunala fysiska planeringen. Det är även i

relation till dessa utmaningar och denna målsättning som studien bör betraktas. Resultatet

från studien kommer att presenteras i form av koder, vilka utgör en kvantifiering av de

boendes synpunkter i relation till planerarnas respons. Detta avsnitt ämnar redogöra för

fördelningen av koder i de båda områdena samt exemplifiera dessa koder i syfte att tydliggöra

dess innebörd. Därefter kommer avsnittet att presentera och jämföra fördelningen av koder i

de olika områdena i syfte att undersöka hur väl planerarna går de boende till mötes.
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Almgården

Som redogjort för i avsnittets övergripande beskrivning, har det formulerats planer om att

Almgården ska genomgå förtätning. Området, med sina gräsmattsbeklädda innergårdar

bedömts vara lämpade för ytterligare bebyggelse (Malmö stad 2021). Genom att bygga nya

hus och en förskola i och bredvid området vill kommunen göra plats för fler boende och en

mer blandad upplåtelseform. Mot planförslaget har boende haft synpunkter i olika avseenden

- synpunkter vilka planerare i olika grad har bemött eller avfärdat. De synpunkter vilka

planerna har bemött starkt har i vissa fall handlat om att den boende inte anser att den visuella

planbeskrivningen har varit tillräckligt utförligt genomförd. Ett sådant exempel på ett starkt

bemötande redovisas nedan, där den boende påpekar att att den så kallade ‘modellskissen’

inte tillräckligt utförligt redovisar byggnaders höjd, följt av en uppmaning att åtgärda detta

problem.

Synpunkt från boende:

Redovisad ”modellskiss” redovisar inte höjdskillnaderna mellan gata och befintlig

bebyggelse. Här tappas mer än en våningshöjd och många soltimmar bort. Modellen har

tappat väsentlig information. Detta blir ännu svårare att tyda när detaljplanen saknar

användbara höjder

I sammanhang för denna enskilda synpunkt tillmötesgår planerarna den boende genom att

skriftligt intyga om att planen har uppdaterats med höjdskillnader. Andra boende ger förslag

på att planförslaget inte ska tillåta att fönster uppförs på de planerade husen ut mot

Agnesfridsvägen, då detta skulle medföra ökad insyn för de boende som bor på andra sidan

vägen. Här går planerarna de boende delvist till mötes genom att i planen lägga till

bestämmelser om att en trädallé skall uppföras mellan husen för att minska insynen. Denna

typ av respons kodades som ett ‘svagt bemötande’.

Synpunkt från boende:

I det fall det uppförs byggnader omedelbart väster om Agnesfridsvägen bör fönster inte tillåts

på den östra fasaden i de planerade nya byggnaderna
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En del av de boendes synpunkter kodades som ‘avslag’ efter planerares bemötande. En

boende framförde exempelvis synpunkten att trafikbullerutredningen vilken låg till grund för

planförslagen inte hade genomförts på ett korrekt vis. Utredningen, menade den boende, tog

inte hänsyn till den intilliggande villabebyggelsen, vilket enligt den boende utgjorde starka

skäl nog för att utredningen skulle göras om innan planförslaget kunde antas.

Synpunkt från boende:

Med anledning av avsaknad av trafikbullerutredning som tar hänsyn till förhållanden i

kvarteret X och intilliggande bebyggelse i villaområdet öster om Agnesfridsvägen begär vi att

planarbetet skall göras om genom att sådan trafikbullerutredning genomförs samt vidare att

konsekvenserna beaktas och tas med i beslutsunderlaget innan vidare beslut i planfrågan

fattas.

Planerarna var däremot av en anna åsikt, och menade på att trafikbullerutredningen var

tillräckligt väl utförd och att den prognostiserade trafikökningen i området inte skulle påverka

boende i villakvarteret. Citaten ovan utgör exempel på hur synpunkter mot planförslaget

kunde formuleras av de boende i området. Synpunkterna kunde röra sig om att den boende

bad planerarna att förtydliga materialet i planförslaget, till att boende motsatte sig att fönster

skulle byggas på en viss husfasad. Boende kunde även ha synpunkter på det utredningar vilka

låg till grund för planförslaget och kräva att dessa skulle göras om. Planerarna i sin tur kunde

i olika utsträckning bemöta, respektive avslå de boendes synpunkter. Sett till den andel koder

vilka presenteras i tabell 8, så tenderade planerarna i högst grad avslå de boendes synpunkter.

De bemötanden vilka de boende fick bestod i högst grad av svaga bemötanden, det vill säga

av författaren till denna studie tolkade kompromisser mellan boendes och planerares viljor.

Vidare var endast en liten del av de bemötanden som boende fick ‘starka bemötanden’.

Samlat resultat indikerar att planerarna i högst grad inte har tillgodosett de boendes

synpunkter om förtätningen av Almgården. Andelen bemötanden säger något om om hur

planerarna har bedömt boendes synpunkter i denna specifika samrådsprocess, men inte så

mycket om hur planeringen i Malmö förhåller sig till boendeinflytande vid förtätningsprojekt.

Det är först vid ett samlat resultat som sådana slutsatser kan dras.
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Bunkeflostrand

I likhet med Bellevuegården, som nämndes i studiens inledande skede, har det förekommit

konflikter mellan Malmö stad, som vill förtäta och Bunkeflostrand-borna som vill bevara de

närliggande omgivningarna som de är. Redan 2017 framtogs ett förslag om att bebygga en

tomt precis vid öresundsbrons södra fäste, söder om järnvägen. Dessa planer fick dock slopas

till följd av det i ett senare skede konstaterade djurliv som fanns på platsen. Det var den

fridlysta grönfläckiga paddan som satte stopp för processen (Thomasson, 2021). Men strax

därpå, under året 2018 satte kommunen igång med att smida planer för att förtäta den

intilliggande tomt - den tomt som denna studie kom att handla om. I planförslaget går det att

läsa att kommunen planerar för 1000 nya bostäder på det som av boende i

samrådsredogörelsen kallas för ängen. Angående detta planförslag har boende haft

synpunkter - ofta synpunkter vilka bottnar i att planprocessen för ‘ängen’ borde läggas ner

(Malmö stad, 2021a). Men det finns nyanser - alla bunkeflostrandborna är inte negativt

inställda till planförslaget. Vissa har synpunkter om specifika delar av planförslaget, medan

andra fördömer allt. En av de som haft specifika synpunkter är den boende som som föreslog

att den planerade bilvägen till planområdet skulle göras om till en gång-och cykelväg istället.

Boende fick gehör för synpunkter och planerna omgestaltade plankartan efter den boendes

önskemål.

Synpunkt från boende:

Den planerade bilvägen mellan gata X och planområdet bör dessutom inte genomföras utan

för att inte belasta det tidigare villaområdet bör den istället genomföras som en

gång/cykelväg.

Ett annat exempel på en boende som fick ett bemötande, om i alla fall svagt, var den eller de

boende som formulerade önskemålet om att en sjö för dagvattenhantering skulle anläggas på

planområdet. I sjön, menade den boende skulle man konstruera en ö, där häckande fåglar

kunde vistas. I sitt svar gick planerarna den boende till mötes genom att addera dennes

förslag till den uppdaterade kartan. Den boende önskade även att en så kallad ekodukt skulle

anläggas över den närliggande gatan, en typ av viadukt avsedd för djur. På den punkten gick

däremot inte planerarna den boende till mötes, utan motiverade sitt avslag med att det var

osäkert i vilken utsträckning som denna ekodukt skulle komma att användas.
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Denna synpunkt kodades som ett svagt bemötande då den innehöll en kompromiss mellan

planerarnas och den boendes viljor.

Synpunk från boende:

En större damm för fördröjning med en ö i för att skydda häckande fåglar borde också

anläggas, dessutom borde en Ekodukt över Kalkbrottsgatan 44 (54) byggas så att kommunen

kan leva upp till sina tidigare uttalade intentioner om sammanhängande grönstråk.

Det fanns även synpunkter formulerade av boende som planerarna inte gick till mötes. Ett

exempel på en sådan är den synpunkt vilken presenteras nedan. Boende anser att de radhus

vilka bland annat planeras byggas på planområdet kommer att medföra en betydande

miljöpåverkan. Därav önskar den boende att dessa radhus inte ska byggas, en synpunkt vilket

planerarna inte går till mötes, utan avslår med motiveringen att radhusen inte har en sådan

miljöpåverkan vilket den boende påstår.

Synpunkt från boende:

Vi säger även bestämt nej till byggrätten för de 10 radhusen som placerats i parkstråket. Vi

förutsätter att förslaget omarbetas med hänsyn till Bunkeflostrands framtid och den

betydande miljöpåverkan som förslaget innebär.

Som redovisat ovan kunde de synpunkter vilka föll under koderna ‘starkt bemötande’, ‘svagt

bemötande’ och ‘avslag’ behandla teman såsom skiftet från en bilväg till en gång- och

cykelväg i anslutning till planområdet, anläggandet av en damm för dagvattenhantering, samt

stoppandet av bygget av radhus på planområdet. Syftet med denna studie har dels varit att

undersöka i vilken utsträckning som planerarna går de boende till mötes i deras synpunkter.

Genom att koda planerarnas förhållnings i relation till de boendes synpunkter, kunde studien

konkludera att planerarna i störst utsträckning gav avslag på de boendes synpunkter. I likhet

med den statistik vilken tabell 8 presenterar så kunde knappt en tredjedel av synpunkterna

kodas som bemötanden, varav de flesta av var svaga bemötanden. Resultatet bör ses i relation

till det
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Sammanvägt resultat

För att besvara den första frågeställningen har studien undersöka samrådsredogörelser från

planförslag i områdena Almgården och Bunkeflostrand. Denna undersökning har gjorts

genom användandet av en kodningsmetod vilken utifrån tre förutbestämda kriterier har

använts för att klassificera boendes synpunkter i relation till planerares respons. Genom att

granska samråden utifrån dessa koder har studien kunnat konkludera att planerares

bemötande skiljer sig mellan områdena. Sett till andelen av materialet som kodats som

avslag, så är det jämförelsevis lika mellan områdena. Planerarna har helt enkelt i nästan lika

stor utsträckning gett avslag på de boendes synpunkter i respektive område. Sett till

bemötanden så skiljer det sig däremot mellan områdena. Planerarna tenderar enligt statistiken

att i större utsträckning tillmötesgå de boende i Bunkeflostrand, än i jämförelse med

Almgårdsbornas synpunkter, där planerarna i större utsträckning tenderar att kompromissa.

Tabell 8: Svar 1

(Antal) Stark bemötande
(antal)

Svagt Bemötande
(antal)

Avslag
(antal)

Bunkeflostrand 14% (10) 23% (16) 63% (44)

Almgården 7% (3) 33% (14) 60% (26)

35



I vilken utsträckning anses boendes synpunkter vara relevanta?

Tidigare studier har undersökt kopplingar mellan utbildningsnivåer och individers förmåga

att orientera sig inom institutionella ramverk. Denna studiens syfte har varit att undersöka om

det finns ett samband mellan utbildningsnivåer och planeringsprocessens utfall. Närmare

bestämt har två områden, Almgården och Bunkeflostrand, intagit scenen för studiens

strålkastarljus. De båda områdena utgör ur en demografisk synvinkel, två poler på ett spektra

i avseende till utbildningsnivå. På detta utgör kommunens genomsnitt en mittpunkt. Medan

Almgården har en lägre andel boende vilka i jämförelse med resten av Malmö, har genomgått

en eftergymnasial utbildning så visar statistiken på att invånarna i Bunkeflostrand i högre

utsträckning har genomgått en eftergymnasial utbildning (se tabell 7).

Almgården

Planförslaget för Almgården föreslog att bostäder skulle byggas på tidigare grönytor,

parkeringsplatser och ovanpå befintliga byggnationer. En förskola skulle även byggas i mitten

av området. Området utgör, enligt kommunens beskrivning, en lämplig plats att förtäta.

Denna planerade förtätning möttes av motstånd i olika former och grad av de boende. De

boende hade varierande synpunkter, vilka i olika utsträckning omfattade planförslaget. Vissa

synpunkter var formulerade som förslag på åtgärder och vissa som frågor och påståenden.

Boende kunde till exempel anmärka på att planförslaget skulle innebära att ett antal befintliga

träd i området skulle försvinna och föreslog att planen skulle innehålla krav på nyplantering.

Synpunkt från boende:

Under de senaste decennierna har minst 50 stora stamträd försvunnit från området p.g.a.

sjukdomar. Inga återplanteringar har skett, vare sig på fastigheten eller på gatumark.

Föreslagna byggrätter innebär att ytterligare ett antal stora stamträd försvinner. Planen bör

innehålla skarpa föreskrifter om ersättningsplanteringar och nyplanteringar.

Önskemål om minsta möjliga avstånd mellan huskroppar framfördes även. Den boende

argumenterade för att utrymmet mellan husen skulle ändras från vad som enligt planen anges
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vara åtta meter till tjugo meter, vilket den boende hävdar är i enlighet med Boverkets

byggregler.

Synpunkt från boende:

Byggrätterna tillåter nya hus så nära som 8 meter ifrån befintlig bebyggelse. Till detta finns

ingen saklig grund, minsta avstånd kan vara 20 meter. BBR:s nu gällande bestämmelser om

tillgång till direkt solljus ska tillämpas på befintlig bebyggelse i ett sådant här sammanhang.

Även argument för att helt avstyra planprocessen framfördes av boende. Boende i det till

Almgården angränsande villakvarteret motsätta sig byggandet i sin helhet då det skulle

medföra en försämrad boendemiljö.

Synpunkt från boende:

Som ägare till fastigheterna X och Y i Malmö motsätter vi oss föreslagen detaljplan för

Almgården. Att placera så stora byggnader nära Agnesfridsvägen skulle medföra väsentliga

försämringar av våra boendemiljöer.

Citaten som presenteras ovan utgör synpunkter vilka av planerarna har bedömts vara

väsentliga i det avseende att de fått motta en enskild bedömning och motivering om varför

synpunkterna är mer eller mindre lämpliga att tillmötesgå. Synpunkterna kunde röra sig inom

ett brett spektrum där vissa boende accepterar förtätningen medan andra förkastade

planförslaget helt och hållet. Boende kunde exempelvis ha synpunkter på hur planerare skulle

kompensera för förlorade ekologiska värden. De kunde även framföra synpunkter på

byggnadernas positionering men även motsätta sig hela planprocessen då den skulle innebära

en försämrad boendemiljö. Synpunkter vilka klassificerades inte röra planförslaget eller vara

formulerade som frågor förekom även i materialet. De boende kunde formulera frågor

rörande de tekniska bedömningar vilka utförts i samband med planförslagets förarbeten. Ett

sådant exempel på en fråga, är då en boende undrar om förtätning av området är lämpligt med

hänseende till att farligt gods får transporteras på den intilliggande Agnesfridsvägen.
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Synpunkt från boende:

På Agnesfridsvägen är det tillåtet att framföra ”Farligt gods transporter” i båda

riktningarna mellan Amiralsgatan och Jägersrovägen. Då får man väl inte bygga bostadshus

så nära Agnesfridsvägen som det framgår av Dp5636. Konsekvenser för boendes säkerhet

och hälsa bör beaktas

Boende uttryckte även oro för att man enligt planförslaget planerade att bygga bostäder

ovanpå befintliga byggnationer i området. Den boende uttrycker oro för den tekniska

bedömning som har utförts på fastigheterna.

Synpunkt från boende:

Har några funderingar ang byggnationen på Almgården. Jag bor i trappa X och det är

planerat att bl a detta hus ska byggas på 2 våningar. Jag vill inte detta och hoppas verkligen

ni har kollat alla sprickor i väggar bl a i källaren så det är ok att bygga två våningar till

Slutligen formulerade även boende synpunkter vilka rörde sig bortom planprocessen. Boende

kunde exempelvis ställa frågor om eventuella förändringar av hyressättningen i området

förutsatt att planförslaget skulle bli verklighet.

Synpunkt från Boende:

Om hela bygget ska vara i 10 år får man någon reducering av hyran? Det blir inget roligt att

leva med i så många år som ni säkert förstår.

Citaten ovan exemplifierar de olika synpunkter vilka de boende kunde ha. Dessa synpunkter

förenas i det att de rörde sig bortom planförslaget. De formuleras som frågor om

planförslagets innehåll eller som förslag på åtgärder på sådan som inte omfattades i

planförslaget. Det kunde i fallet Almgården röra sig inom spektrat för vad som anses vara en

felaktig teknisk bedömning till frågor om reducerad hyra. Sammantaget så uttryckte sig de

boende i olika mån precist och sakligt om förslaget, varav vissa kom med förslag på åtgärder,

medan andra förkastade planförslaget helt. Vissa kom med frågor om planförslaget medan

andra ställde frågor vilka var riktade mot företeelser utanför planförslaget. Rörande andelen

av synpunkter vilka var förslag på åtgärder respektive de synpunkter vilka var formulerade

som frågor eller rörde företeelser bortom planförslaget så presenteras en fördelning av dessa i

tabell 9.
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Tabellen visar på en relativt jämn fördelning mellan synpunkter som rör sig inom

planförslaget och synpunkter som rör sig utanför planförslaget. I sig säger inte resultatet så

mycket, varken om Almgården eller om planeringsprocessen. Det är i jämförelsen med det

resultat som presenteras i nästkommande avsnitt som synpunkterna från almgårdsborna får en

mening och kan kontextualiseras.

Bunkeflostrand

På den av boende kallad äng vilket utgjorde det området för planförslaget i Bunkeflostrand så

föreslogs nybyggnation i form av 1000 nya bostäder. Mark skulle anläggas för att skapa

gröna stråk mellan byggnaderna och hus så höga som fyra till fem våningar skulle uppföras.

Platsen utgjorde enligt kommunens beskrivning en lämplig plats att förtäta för att tillgodose

växande behov av bostäder. De boende hade varierande synpunkter, vilka i olika utsträckning

omfattade planförslaget. Vissa synpunkter var formulerade som förslag på åtgärder och vissa

som frågor och påståenden. Synpunkter vilka kodades som förslag på åtgärder kunde

exempelvis innefatta av boende formulerade uppmaningar om att med bakgrund av

förutsedda tyngre trafikflöden i området göra om planförslaget.

Synpunkt från boende:

Planförslaget har en exploateringsgrad som skall ge möjlighet för cirka 3500 boende och ge

plats för över 1000 bilar. En förtätning som innebär en stor påfrestning på trafiknätet samt

stora negativa konsekvenser för samtliga boende i närområdet. Gör om och gör rätt!! Och

minska exploateringsgraden.

Det kunde även röra sig om att boende hade synpunkter på hur planerarna hade visualiserad

området i planritningen. I detta enskilda fall rör det sig om att boende uppmärksammar

planerare om att en viss markplätt inte kan beskrivas som grönområde då markplätten utgör

en bullervall till intilliggande motorväg.
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Synpunkt från boende:

Enligt detaljplanen för fastigheten Limhamn 155:355 planeras grönområde norr om

planerade byggnader. Denna yta består av ljudvall mot motorvägen och därför kan man inte

betrakta detta som grönområde för boende i området.

Boende kunde även anmärka på att i närheten till planområdet inte finns några ytor för

rekreation, något som den boende anser borde tas hänsyn till i planförslaget. Den boende

uppmanar sedermera planerarna att tillsätta en utredning om boendes inom planområdet

tillgång till rekreationsyta.

Synpunkt från boende:

I norra och nordvästra Bunkeflostrand finns inget parkområde, inga tillgängliga

fotbollsplaner (för allmänheten), inga aktivitetsområden (tennisbanor etc) och knappt några

lekplatser. Det som finns är ett grönområde som nu planerar bebyggas. Inga dylika

aktivitetsområden är planerade inom Dp 5622. En utredning om aktivitetsområden borde

göras innan en detaljplan kan antas.

Citaten ovan speglar de olika nyanser vilka synpunkterna kan ta sig uttryck i. Efter att ha läst

igenom samtliga av de boendes synpunkter uppfattade författaren att en majoritet av dessa

ställde sig kritiskt till förtätningen av planområdet. Ett av citaten ovan uttryckte oro för att

trafiksituationen i området skulle förvärras och uppmanade planerarna att göra om

planförslaget, medan en annan boende poängterade att planerarna vid genomförandet av

plankartan hade gjort en felbedömning av en visst markområde. En boende krävde även att en

utredning om boende tillgång till rekreationsyta inom planområdet skulle genomföras innan

planförslaget kunde antas. Citaten presenterade och redogjorda för ovan, utgör exempel på de

typer av synpunkter vilka enligt kodningen utgjorde förslag på åtgärder, vilka efter

planerarnas bemötande, sedermera fick olika utfall. Samrådsredogörelsen innehöll även

synpunkter vilka av planerarna tolkades röra sig utanför detaljplaneringen eller vilka bestod

av frågor om planförslaget. Det kunde exempelvis röra sig om konstateranden av uppfattade

problem vilka i högre grad skulle prioriteras före byggnationen av bostäder. Boenden ansåg

att samhällsservice i högre grad skulle prioriteras, något som enligt planerarna inte rörde

planförslaget.
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Synpunkt från boende:

Sedan finns här en rad andra problem som man inte tar hänsyn till som vård och omsorg,

skola och aktiviteter för barn och ungdomar.

De boende kunde även i sina utlåtanden ställa frågor till planerarna om hur planförslaget

uppfattades av andra myndigheter. I denna specifika synpunkt undrar den boende kring i

vilket fall räddningstjänsten anser att de byggnationer vilka i planförslaget föreslås utgör ett

hinder med avseende till framkomlighet.

Synpunkt från boende:

Det som även slår mig är hur Räddningstjänsten resonerar kring detta?

Boende kunde även ställa frågor kring om det inte fanns mer lämpliga platser att förtäta i

närområdet.

Synpunkt från boende:

Varför bygger man inte ut Bunkeflostrand söder-/österut (mot Klagshamn till)?

Som redovisat ovan kunde de synpunkter vilka föll utanför detaljplaneringen och

planförslaget argumentera för att kommunen i högre grad skulle prioritera samhällsservice

snarare än att förtäta. Dessutom lyfte boende frågor om de framkomlighet som planförslaget

skulle medföra samt i vilket fall lämpliga områden fanns att förtäta, snarare än det för

planförslaget berörda området. Även om det förekom en stor spridning bland de företeelser i

planförslaget vilka de boende hade åsikter om, så förenas synpunkterna i att de antingen inte

berörda det nämnda planförslaget eller förhöll sig frågande kring specifika detaljer i

planförslaget. Ovan har synpunkter från samrådsredogörelsen redovisas vilka antingen utgör

ett förslag på förändring i planförslaget eller uttrycker en fråga eller ger förslag på åtgärder

vilka rör företeelser bortom planförslaget. Rörande fördelningen av dessa synpunkter så

presenteras en fördelning av dessa i tabell 9. Rörande den presenterade fördelningen så

illustrerar statistiken att en majoritet, nästan tre fjärdedelar av de inkomna synpunkterna vid

samrådet kunde klassificeras som förslag på förändring inom ramarna för planförslaget.

Endast en mindre del av synpunkterna utgjordes därmed av frågor eller synpunkter bortom

detaljplanen.
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I sig självt säger inte denna statistik mycket, utan bör ses i relation till den fördelning av

koder vilka förekom i samrådsredogörelsen för planförslaget Almgården. En jämförelse av

den statistiken kommer att genomföras i nästkommande avsnitt.

Sammanvägt resultat

Denna studies syfte har delvist varit att jämföra boendes förutsättningar att orientera sig inom

planeringens normativa ramverk. De fall vilken studien har valt att studera, har varit

Almgården och Bunkeflostrand, varav två planförslag vilka har föreslagit förtätning av de

båda områdena har utgjort studiens undersökningsmaterial. Studien har gjort detta genom att

utföra en innehållsanalys där boendes synpunkter har kodats i relation till planerares respons.

Synpunkter vilka av planerarna har bedömts vara förslag på förändring av respektive

planförslag har tillskrivits en kod, medan synpunkter vilka formuleras som frågor om

respektive planförslag eller utgjort synpunkter rörande företeelser bortom planförslagen har

kodats som något annat. Syftet med detta avsnitt är att jämföra resultatet för dessa två

områden. Mot bakgrunden av att områdena valdes för att kunna representera människors

skilda förutsättningar med avseende till eftergymnasial utbildningsnivå, så bör även resultatet

av kodningen betraktas utifrån detta. I Almgården har, i jämförelse med genomsnittet för

Malmö stad, en lägre andel av invånarna en eftergymnasial utbildning, medan

bunkeflostrandborna i jämförelse med genomsnittet för staden har en högre andel invånare

med eftergymnasial utbildning. Studien har hittills bedrivit tesen om att utbildningsnivån

inom en population är en given faktor när det kommer till populationens förutsättningar att

påverka planprocessen. Denna tes har förts mot bakgrunden av att människor med en högre

utbildning på gruppnivå tenderar att bättre kunna orientera sig inom sociala institutioner -

institutioner vilken även planprocessen tillhör. Med avseende till studiens resultat som visar

att bunkeflostrandborna, utifrån föreskrivet material, tenderar att vara bättre på att avgöra

vilka synpunkter som faller inom planprocessen, i jämförelse med de boende på Almgården

så bekräftas tesen. Resultatet visar på att i det område med högre jämförelsevis högre

utbildningsnivåer, är man även bättre på att avgöra vilka synpunkter som platsar inom

planprocessen.
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Tabell 9: Svar 2

(Antal) Frågor, oro och synpunkter
bortom planförslagen

Förslag på förändring inom
ramarna för planförslaget

Almgården 48% (40) 52% (43)

Bunkeflostrand 28% (27) 72% (70)
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Diskussion och Slutsats

Denna studie tog sitt avstamp i en konflikt och konflikten stavades förtätning. Boende i

Bellevuegården var upprörda över kommunens planer att bebygga områdets innergårdar.

Kommunen å andra sidan, såg de planerade husen som en lösning på stadens problem;

bostadsbrist och upplevd socioekonomisk segregation. Denna studie har kommit att studera

fler fall då boende varit arga, oroliga och frustrerade på kommunen och deras planer om att

bygga nytt, men då genom forumet samråd. Samrådet är den arena där berörda intressenter i

skrift får tycka till om kommunens planer på att förändra mark- och vattenanvändningen

inom ett specifikt område. Tidigare studier (Fredriksson, 2019) har konstaterat att det inte är

självklart att kommunens invånare kan och får tycka till om allt i ett planförslag - de

synpunkter som inte passar mallen om vad som är möjligt, lagligt och politiskt lämpligt

sorteras bort eller får avslag. Den boendes kunskaper om hur synpunkterna ska formuleras

för att dessa skall tillgodoräknas blir därav av stor vikt. Denna studies ändamål har varit att

undersöka om andelen invånare i ett område som genomgått eftergymnasiala utbildning har

ett samband med planeringens utfall. Detta, mot bakgrund av tidigare studier som undersökt

hur olika grupper vilka karaktäriseras av varierande utbildningsgrad orienterar sig inom

institutionella ramverk (Lareau, 2015). Med planeringens utfall har studien syftat till de olika

former av mottaganden som de boendes synpunkter har kunnat få. Det är mot denna

bakgrund som studien har undersökt två områden vilka karaktäriseras av låg respektive hög

utbildningsnivå (se tabell 7) för att granska i vilken utsträckning som de boendes synpunkter

har kunnat tillgodoräknas som giltiga av planerarna. Detta avsnitt har som ändamål att

resonera kring vad studiens resultat har för innebörd för den svenska planeringen.

Två frågeställningar formulerades i studiens inledande del, vilka senare besvarades i dess

senare del. Med hänseende till den första frågeställningen, sett till andelen av de inkomna

synpunkterna som bemöttes, respektive fick avslag i de två områdena så är det relativt lika (se

tabell 8). Detta visar på ett någorlunda liknande förhållningssätt från planerarnas sida, där de

tillmötesgår vissa synpunkter, men avslår de flesta. Sett till svaga, respektive starka

bemötanden för de båda områdena så tenderade planerarna vilka bedömde Almgårdsbornas

synpunkter att i högre grad kompromissa. Gemensamma lösningar hittades, vilka kunde

tillgodose planerarnas vilja, och i någorlunda mån även den boendes. Detta bör ses i relation

till resultatet från Bunkeflostrand där planerarna i högre utsträckning gick på de boendes

förslag till mötes. Det kan finns många förklaringar till detta.
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En sådan förklaring skulle exempelvis kunna vara att bunkeflostrandborna kom med fler

specifika önskemål vilka var lättare för planerarna bemöta. Studiens teoretiska ansats skulle

kunna förklara detta fenomen med att bunkeflostrandborna generellt sett är mer välutbildade

och därför är bättre på att få sin vilja igenom. Utifrån det faktum att det bunkeflostrandborna

vid flera tillfällen använde sig av juridiska hänvisningar när de argumenterade för sin sak,

skulle det kunna utgöra en indikator för att de ägde mer kunskaper om planprocessen, i

jämförelse med Almgårdsborna. Med hänseende till resultatet för den andra frågeställningen,

visar siffrorna på att Almgårdsborna i jämförelse med invånarna i Bunkeflostrand i högre

utsträckning formulerar synpunkter vilka faller utanför planförslaget. Detta var något som

författaren till denna studie noterade. Detta faktum bekräftar även teorin om att

utbildningsnivån inom en population är något som påverkar gruppens förutsättningar att få

sin vilja igenom i planprocessen. Vidare, är dessa förklaringar endast spekulativa. Ytterligare

forskning behövs för att undersöka studieområdet. Studiens val av samrådsredogörelser vilar

på områdesstatistik för områdena, något som nödvändigtvis inte behöver speglas i boendes

deltagande i samrådet. Forskning tyder exempelvis på att äldre män är den vanligast

förekommande demografiska gruppen som deltar vid samråd (Faith-ell et al., 2010). En väg

framåt för framtida forskning hade kunnat vara att gå ner på individnivå för att betrakta

utbildningsnivåer och sedan jämföra med de resultat som framförs.

Vidare så tycks resultatet gällande den första frågeställningen visa på att planerare inte går de

boende till mötes i vidare stor utsträckning (se tabell 9). Däremot redovisar inte resultatet

synpunkternas innehåll. Ett bemötande från planerarna kan vara av andra orsaker än just det

att den boende kom med förslaget. Ett exempel på detta, hämtat från materialet var att

länsstyrelsen gjorde ett utlåtande om att ett av de hus som man planerade att bygga ovanpå i

Almgården, hade kulturvärden. Detta tog planerarna hänsyn till i sin bedömning. Då andra

boende önskade att planerarna inte skulle inkludera påbyggnationerna i plankartan, så fick de

tekniskt sett sin vilja igenom, men av andra anledningar än sin klaga. Det kan även ha funnits

andra, exempelvis politiska aktörer, vars medverkan inte redovisats i redogörelsen.

Alternativt kan flera boende kunnat ha synpunkt om samma företeelse, vilket resulterat i att

resultatet kan tolkas missvisande. Om tre synpunkter handlade om omvandlandet av en bilväg

till en cykelbana, vilket det gjorde i fallet Bunkeflostrand, och planerarna gick de boende till

mötes på denna punkt, så redovisar resultatet detta som tre starka bemötanden. Även om det

för de tre boende kunde utgöra tre starka bemötanden, krävdes det endast ett beslut från

planerarnas sida.
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Vidare är samrådet endast en del av planprocessen, vilken medför en viss osäkerhet kring vad

utfallet faktiskt kan bli i slutändan. Planförslaget kan efter granskningsfasen ändras avsevärt

till de boendes fördelar eller förtret. Den slutligen antagna detaljplanen kan även överklagas

(Boverket, 2021b). Att konkludera denna studie med att boendes kunskaper är något som

genom planprocessen formar landskapet, är därmed en överdrift och en mycket osäker

konklusion. Däremot går det att påstå att boendes åsikter i varierande utsträckning har

påverkat planförslaget i samrådsfasen. Resultatet från denna studie, med hänseende till

frågeställning ett och två bör därav betraktas med en form av skepsis. Däremot öppnar

resultatet upp för nya studier inom samma ämne, studier som även tar hänsyn till

synpunkternas innehåll och de boendes individuella kunskaper.

Men sett till resultatet från denna studie, med hänsyn till den andra frågeställningen och den

andel av synpunkterna som landade utanför planprocessen, så utgör dessa en avgörande

faktor i boendes kollektiva förutsättningar att förändra planförslaget. Om hälften av

synpunkterna betraktas som irrelevanta för planförslaget eller formuleras som frågor, bedöms

inte dessa av planerarna. De utgör felkällor i den ekvation vilka planerarna utför. Visserligen

är utfallet för de båda områdena lika, med hänseende till resultatet för frågeställning 1, men

en väsentligt större andel av synpunkterna vilka bedöms falla utanför planförslaget tillhör

Almgårdsborna. Givet den fiktiva situation där Almgårdsborna i större utsträckning ägde

informationen och kunskapen om hur de skulle kunna klaga på planförslaget, så kanske

utfallet, med hänsyn till avslag, respektive bemötande kanske sett annorlunda ut. Sett till

antalet synpunkter formulerade av Almgårdens invånare, så ‘försvinner’ hälften av dessa i

processen. De betraktas som irrelevanta och därmed inte utgöra något potentiellt underlag för

förändring. Detta bör ses i relation till de synpunkter vilka formulerats av Bunkeflostrands

invånare, där endast lite mer än en fjärdedel ‘försvinner’. Sett till antalet synpunkter i studien

som rör sig inom planförslaget och faktiskt får bemötande är skillnaderna stora mellan

områdena.

Slutsatsen från denna studies resultat är att boendes skilda kunskaper bör ses som en given

faktor i deras förutsättningar att påverka planeringen. Däremot går det inte att utesluta andra

faktorer som påverkar den slutgiltiga detaljplanen. Studiens resultat tyder inte nödvändigtvis

på att de finns ett samband mellan låg utbildningsnivå och låga förutsättningar att påverka

planprocessen. Däremot tyder den på att kunskaperna om planprocessen varierar mellan

områdenas invånare och att detta speglas i samrådsredogörelsen.
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Det område där en mindre andel av befolkningen hade genomgått en eftergymnasial

utbildning var även det område där synpunktslämnarna i högst utsträckning hade åsikter om

sådant som föll utanför planprocessen. Ur ett större samhällsperspektiv, väcker detta frågor

om hur kommuner arbetar för att tillmötesgå denna problematik, där medborgare inte äger

kunskapen om vad de kan och inte kan ha synpunkter om. Om målsättningen med den

deliberativa planeringen är att öppna upp för medborgarinflytande, genom att exempelvis

bjuda in till samråd, så bör det vara av intresse för planerarna och kommunen att vidare

definiera vad för typer av synpunkter de vill ha av de boende. Malmö stad vill förtäta

samtidigt som de ytterligare vill involvera Malmöborna. Därav borde det vara av intresse för

dessa att ytterligare undersöka förutsättningarna att nå ut med information om planprocessen

till Malmöborna. De behöver veta hur det ska formulera sig för att kunna be kommunen att

göra om och göra rätt i sitt planarbete.
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Appendix

Bilaga 1: Kodningsmall

Avvisa eller tillmötesgå?
Förutsätter att det formuleras en konkret begäran eller ett konkret förslag

Kod Indelning av
kod

Kriterium Exempel Typologi

Tillmötesgå Svagt
tillmötesgående

Kompromiss mellan
kommun och
boendes vilja

Kommunen
kommer att förtäta
men tar hänsyn till
den klagandes
åsikter om ökad
insikt genom att
plantera en
trädallé.

Ett svar på
en begäran

eller ett
förslag

Starkt
tillmötesgående:

Kommunen följer
boendes linje

Kommunen tar
hänsyn till den
klagandes förslag
om att flytta
infartsleden från
ett bostadsområde.

Avvisa Avvisa idé På grund av;
Möjlighet
Laglighet
Lämplighet
(se figur selektivt
avvisande)

Kommunen tar inte
hänsyn till den
klagandes förslag
om att anlägga en
park istället för att
bygga radhus.

Informativt
svar

Informativt svar Varken bifallande
eller avvisande.
Används när boende
uttrycker oro,
ifrågasättande, fråga
eller
problematisering
utan krav eller
förslag i relation till
DP.

Kommunen
meddelar att en
bullerutredning har
gjorts vilken
bedömer att
boende i området
inte kommer att
påverkas av
ytterligare
trafikflöden.

Ett svar på
en fråga
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