
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

Kommunala tjänstemän och politikers attityder 
till översiktsplanen  

En utvärdering av översiktsplanen som verktyg 

 David Labba & Ivan Levoshko   

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Samhällsplanering 

Samhällsplanerarprogrammet 
 
 

Handledare: Henry Grew 
Examinator: Jakob Nobuoka 

Bitr. examinator: Petra Norlund 
 



 

 
ii 

 

 

 



 

 
iii 

Förord 

Efter tre år på Högskolan i Gävle avslutar vi med en rapport i form av ett 

slutgiltigt examensarbete. Detta arbete omfattar en kandidatexamen inom 

samhällsplanering, 15 högskolepoäng, vid Akademin för teknik och miljö, 

Högskolan i Gävle.  

Valet av ämne i examensarbetet uppstod genom erfarenheter från tidigare 

kurser och eget intresse för fysisk planering. Vår uppfattning innan studien var 

att översiktsplanen är ett viktigt verktyg som inte utnyttjas till fullo. Det 

medförde att vi ville undersöka översiktsplanen som vägledande verktyg för 

kommunal utveckling. 

Vi vill ge ett stort tack till alla som har besvarat enkäten och de två 

intervjudeltagarna. Studien hade inte kunnat genomföras utan er. Vi vill även 

tacka våran handledare Henry Grew, som har väglett oss under arbetets gång. 

Även ett tack till Högskolan i Gävle och alla våra lärare som gett oss goda 

förutsättningar till kommande arbetsliv. 

Slutligen vill vi ta tillfället i akt och tacka alla våra nära och kära som har stöttat 

och hjälpt till under arbetets gång och våra tre år vid Högskolan i Gävle. 

 

Gävle, maj 2018 

David Labba & Ivan Levoshko  
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Sammanfattning 

Enligt svensk lagstiftning måste samtliga kommuner i Sverige ha en aktuell 

översiktsplan. Översiktsplanen omfattar många aspekter och är det verktyget 

som ska vägleda den kommunala samhällsutvecklingen på ett hållbart sätt. 

Översiktsplanen är ett viktigt dokument eftersom det omfattar alla mark- och 

vattenområden i kommunen och används som underlag i beslutsfattande och 

senare planering. Syftet med denna studie har varit att analysera 

översiktsplanens roll i samhällsutvecklingen och dess påverkan. En kvantitativ 

metod används för att genomföra denna studie. Intervjuer och en 

litteraturstudie har varit grunden för en enkätundersökning. Enkäten har 

skickats ut till sakkunniga politiker och tjänstemän i svenska kommuner för att 

analysera och utvärdera uppfattningen om hur översiktsplanen bör fungera och 

användas. Översiktsplanen uppfattas som ett viktigt dokument och används ofta 

i kommunen av både tjänstemän och politiker. Översiktsplanen strävar efter att 

utveckla samhället hållbart, dock framgår det att sociala faktorer får minst 

utrymme eftersom att riktlinjerna är vaga. Det behövs bättre samordning och 

mer kunskap om planering och social hållbarhet för att översiktsplanen ska 

kunna vara ett definitivt verktyg för hållbar utveckling eller så måste det finnas 

en tydligare avgränsning för vilka delar översiktsplanen ska behandla. 

Uppfattningen om översiktsplanens tidshorisont är att den ska vara kortare (5-

15 år) med utblick mot 50 år. Slutligen framkommer det att översiktsplanen 

skulle uppskattas med en tydligare teknisk inriktning för att kunna underlätta 

för plan- och byggprocessens kostnadsberäkningar. 

Nyckelord: Översiktsplan, hållbar planering, kommunal planering, 

övergripande planering. 
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Abstract 

According to Swedish legislation, all municipalities in Sweden must have a 

current master plan. The master plan (översiktsplan) encompasses many aspects 

and is a tool that guide municipal development in a sustainable way. The master 

plan is an important document because it encompasses all land and water areas 

in the municipality and is used as a basis for decision making and further 

planning. The aim of this study has been to analyze the role and impact of the 

master plan for municipal development. A quantitative method has been used 

in this study. Interviews and a literature review has been the basis to develop a 

survey that has been sent to politicians and municipal officials in Sweden's 

municipalities. The survey has been analyzed and evaluated to understand how 

the master plan should function and be used according to politicians and 

municipal officials. The master plan is perceived as an important tool for 

longterm planning and is often used in the municipality by officials and 

politicians. The master plan strives to develop a sustainable society, thought the 

social aspect gets least attention because of poor coordination and guidance. 

There is a need for better coordination and more knowledge of planning and 

social sustainability in order for the master plan to be a reliable tool for 

sustainable development, or it has to a better delimitation the parts that the 

master plan should process. The view of the master plan is that it needs to be 

shorter (5-15 years) with a 50-year outlook. It appears that the master plan 

should have a more technical focus in order to facilitate for cost estimates and 

the planning process. 

Keywords: Master plan, sustainable development, municipal planning, 

comprehensive planning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund     

Enligt den svenska lagstiftningen Plan-och bygglagen (2010:900) måste samtliga 

kommuner i Sverige ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska omfatta 

alla vatten- och markområden i kommunen och verkar som ett vägledande verktyg 

som visar politikens viljeriktning för kommunens samhällsutveckling. 

Översiktsplanen kombinerar expertis med allmänna åsikter och är ett av de viktigaste 

plandokumenten i svensk planering för hållbar utveckling (Nyström & Tonell, 2012). 

Den omfattar många aspekter av markanvändning som exempelvis planering för ny 

exploatering, värdefulla områden, omvärldsanalyser, trafik och 

infrastrukturplanering samt sociala aspekter som folkhälsa, barnperspektiv och 

mycket mer. 

Innan Plan- och bygglagen infördes saknades ett övergripande planverktyg för svenska 

kommuner (Nyström & Tonell, 2012). De svenska kommunerna är ursprungligen 

baserade på den tidigare sockenindelningen och har varit flera tusen stycken. 

Sammanslagningar har pågått i omgångar från 1950-talet. Efter den senaste 

kommunindelningsreformen som inleddes på 1960-talet fram till mitten på 1970-talet 

sammanslogs de då ca 1000 kommunerna till 290 kommuner. Sammanslagningarna 

var ett resultat av urbaniseringen och den minskade befolkningen i 

landsbygdskommuner. De ekonomiska förutsättningarna försämrades och gjorde det 

svårare för de mindre kommunerna att driva skola och omsorg. Urbaniseringen hade 

en kraftig effekt och behovet av samordning mellan fysisk planering och 

sektorsinriktning erfordrades. 1987 ersattes Byggnadslagen av Plan- och bygglagen 

och samtidigt kom kravet på strategisk ÖP i samtliga svenska kommuner (Nyström 

och Tonell, 2012). I och med den nya lagen, plan och bygglagen decentraliserades 

planeringen och gick över till privatiserad planering med större makt åt markägare 

och företagare (Eckerberg & Khakee, 1992). 

Översiktsplanens omfattning, process och användning har diskuterats och granskats i 

flera studier. Larssons (2014) kandidatarbete undersökte översiktsplanens roll som 

vägledande verktyg för samhällsutvecklingen. Studien genererade en slutsats om att 

riktlinjer och ställningstaganden var vaga. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska 

översiktsplanen vara vägledande för den kommunala planeringen. Larsson (2014) 

menar att översiktsplanen brister i att vägleda samhällsplaneringen om otydliga och 

vaga avsikter presenteras. Enligt Larsson (2014) är inte översiktsplanen ett vägledande 

verktyg om avsikterna kan tolkas olika. Nyström och Tonell (2012) belyser att 

anledningen till de vaga avsikterna i översiktsplanen beror på flera faktorer. Den ska 

bland annat vara aktuell under en längre tidshorisont och inte känslig för oförutsedda 

händelser i planprocessen och de snabba förändringarna i omvärlden. 
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Tydliga och definierade översiktsplaner kännetecknas dessutom att vara 

resurskrävande. Det finns även marknadsfördelar med en vagare översiktsplan menar 

Nyström och Tonell (2012) eftersom kommuner då har en högre förhandlingsposition 

medan en tydligare och mer praktisk översiktsplan ger fördelar åt företag och 

markägare som utnyttjar översiktsplanen för att generera ekonomisk vinst genom att 

ställa specifika krav och hot om nedläggning. Fördelen med en högre detaljeringsgrad 

är att bland annat bygglovsärenden effektiviseras (Nyström & Tonell, 2012).  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men kommunernas planmonopol gör 

dokumentet till en mycket viktig viljeinriktning för efterföljande detaljplaner och 

riktlinjer. Det är i översiktsplanen som allmänhetens inflytande spelar stor roll och 

som det då finns möjlighet till påverkan på samhällsutvecklingen (Nyström och 

Tonell, 2012). I Sverige är planen det enda långsiktiga planverktyget för 

samhällsutveckling, däremot sträcker sig den inte oftast längre än 10-20 år som även 

Persson (2013) menar är en lämplig tidshorisont. I och med en värld som är i konstant 

förändring och ett skört klimat är det därför av intresse att utvärdera översiktsplaners 

tidshorisont utifrån tjänstemän och politikers erfarenheter.  

Översiktsplanens betydelse och kvalitet kan diskuteras och ifrågasättas. I Syssner och 

Olausson (2016) studie visade det sig att översiktsplanen i krympande kommuner inte 

förhåller sig till den lokala demografiska strukturen utan planerar efter de rådande 

expansiva stadsplanetrenderna. Den verkar som ett kommersiellt dokument med 

säljande koncept istället för att ange en egen realistisk strategi för framtiden och hur 

konsekvenserna ska problematiseras och lösas. Eftersom översiktsplaneringen brister 

i flera delar är det viktigt att se över hur politiker och tjänstemän arbetar med 

översiktlig planering. En färdig ÖP är ett genomarbetat och innehållsrikt dokument 

som finns i kommunen och ska vara kommunens verktyg för fortsatt arbete med 

samhällsutvecklingen/planeringen. Det är därför viktigt att utvärdera och analysera 

var den brister för att utveckla styrinstrumentet. 

1.2 Syfte, mål och frågeställning 

Denna studies syfte har varit att utvärdera översiktsplanens roll som styrande 

planverktyg i en ständigt förändrande värld utifrån tjänstemän och politikers 

perspektiv inom kommunal samhällsbyggnadssektor från både minskande och 

växande kommuner. Målet med undersökningen har varit att granska om 

översiktsplanen är ett användbart och trovärdigt verktyg för effektiv och hållbar 

planering. För att planen ska anses vara ett användbart verktyg bör den respekteras 

och användas kontinuerligt som beslutsunderlag för samhällets vägledning mot både 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  



 

 
3 

I studiens sammanhang är den ett effektivt verktyg om kommunala planerare, 

politiker och övriga tjänstemän använder planen regelbundet i sitt arbete och att 

planen används vid beslutsfattande och ställningstagande. Tyngdpunkten ligger på att 

utvärdera de brister som framkommer av studien och analysera insamlade data för att 

peka ut vad som kan effektivisera och utveckla översiktsplanen som planverktyg. 

Utifrån syftet har en huvudfråga och tre delfrågor formulerats: 

1.2.1 Frågeställning 

Huvudfråga: 

 Hur uppfattar tjänstemän och politiker översiktsplanen som ett vägledande 

verktyg för samhällsutvecklingen? 

Delfrågor: 

 Vilken inställning och uppfattning finns det för översiktsplanen som ett 

verktyg för hållbar utveckling? 

 Hur uppfattar kommunala tjänstemän och politiker översiktsplanens visioner 

och ställningstaganden? 

 Vad skulle kunna göra översiktsplanen mer funktionell enligt tjänstemän och 

politiker? 

1.3 Avgränsning             

I denna studie har översiktsplanen som verktyg analyserats genom en 

enkätundersökning och litteraturgranskning. Grupper som svarat på 

enkätundersökningen är planerare, politiker och övriga kommunala tjänstemän som 

kommer i kontakt med översiktsplanen. Politiker som kontaktats är kommunalråd 

och politiker från byggnadsnämnden eller motsvarande nämnder som bedriver 

fysiskplanering. Studien har undersökt hur planen används som ett verktyg för 

utvecklingen i kommunen och om det är ett effektivt verktyg för att planera 

utvecklingen i kommunen på kort- och lång sikt. Studien avgränsar sig till kommunala 

tjänstemän och politikers uppfattning om översiktsplanen. I studien har även deltagare 

från minskande kommuner sorterats ut för att undersöka om litteraturstudiens teorier 

uppfattas av dessa tjänstemän och politiker med. Planerare består av 

samhällsplanerare, detaljplanerare och planarkitekter och andra som arbetar med 

planer. Övriga tjänstemän är förvaltningschefer, kommunchefer och 

bygglovshandläggare och andra inom kommunal samhällsbyggnad.            
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2 Litteraturstudie 

Syftet med att redovisa tidigare studier inom ämnet är att uppmärksamma att det finns 

frågetecken och utrymme för förbättring kring översiktsplanen som verktyg. Det är 

ett brett verktyg för den långsiktiga planeringen i Sveriges kommuner och omfattar 

många grenar inom planeringen. Det finns ett antal studier om översiktsplanens 

funktion och effektivitet. I detta kapitel redovisas relevanta studier som denna 

undersökning behandlar. Under sista rubriken “Definition av en bra översiktsplan”  

ska resultatet mätas emot för att konkretisera om den kan anses vara ett effektiviserat 

vägledande verktyg. En del av litteraturstudien kommer även att undersöka komplexa 

frågor för att få reda vilken uppfattning som finns om planverktygets olika delar. 

2.1 Vaghet i översiktsplanen 

Larsson (2014) har undersökt översiktsplanens effektivitet genom att granska om 

detaljplaner följer målen som är uppsatta i översiktsplanen. Larsson (2014) har 

studerat sex kommuner med olika storlek och geografiskt läge. Syftet med studien har 

varit att se över om kommuner använder översiktsplanen på rätt sätt eller om det 

endast uppförs i och med krav från svensk lagstiftning. Frågeställningar som Larsson 

(2014) har utgått ifrån är om planen är ett fungerande verktyg som ger goda riktlinjer 

i fortsatt planarbete, använder sig kommunen av dessa riktlinjer och vilka är 

argumenten för de ställningstaganden som har gjorts. Resultatet i studien visar att 

detaljplaner följer översiktsplanen i fem fall av sex. Den syftar till att vara ett effektivt 

verktyg däremot beskriver Larsson (2014) att planen ofta har vaga formuleringar i 

sina riktlinjer och mål. Det gör att det i vissa fall är en tolkningsfråga i hur detaljplaner 

ska förhålla sig till översiktsplanen. Diffusa mål och riktlinjer kan anses göra en plan 

effektiv eftersom det är öppet för tolkning och enkelt att förvränga riktlinjerna för 

detaljplanens syfte. Resultatet skulle dock bli mer pålitligt om studien hade innefattat 

mer data och flera kommuner (Larsson, 2014). Mueller och Hersperger (2015) 

argumenterar för att en prioritering av strategier och tillvägagångssätt i en plan skulle 

ge en tydligare förklaring av vad kommunen prioriterar, eftersom översiktsplanering 

brukar bestå av vaga mål. Det skulle underlätta och effektivisera det fortsatta 

planarbetet menar Mueller och Hersperger (2015). Det kan dock vara en faktor som 

gör att planer inte kan vara aktuella under en längre tid. 
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2.2 Innehållsrikare ÖP efterfrågas 

Enligt Thellbro, Stjernström, Sandström och Lidestav (2017) saknar kommuners 

översiktsplaner information om skog- och ägarförhållanden. De menar att 

samhällsplanering skulle bli mer hållbar om de två faktorerna fanns med i 

översiktsplanens innehåll. Studien visar att det finns ett samband mellan skogsskövling 

och ägare. Det är därför viktigt att kartlägga skogens förhållande och ägarinformation 

för att kunna erbjuda goda sociala, ekologiska och ekonomiska förhållanden till 

kommunens invånare. Studien tar fram en GIS metod som ska kunna användas för att 

implementera en ytterligare aspekt i den hållbara planeringen. Thellbro et al. (2017) 

menar att markägare som inte är registrerad i samma kommun vars mark tillhör har 

en mer kommersiell syn på deras mark medan inhemska ägare värderar marken högre 

och är mer för den rekreativa funktionen. Det finns även samband mellan skogsföretag 

och staten varav staten oftast har ett bevarande syfte medan skogsföretag har ett 

ekonomiskt syfte. Det problematiska mellan dessa parter är att skogsföretag kräver 

skogsmark i retur när deras mark ska säljas till staten. I mindre kommuner har skogen 

ett viktigt ekonomiskt värde och många livnär sig på skogsbruk. Ur ett socialt 

perspektiv är den mest värdefulla skogen den artrika och tätorts nära, dock är det 

denna typ som har högst exploateringsgrad. Implementering av ägarförhållanden och 

skogsinformation skulle ge bättre förutsättning för en mer hållbar planering och 

balanserar markspekulationerna (Thellbro et al., 2017).  

2.3 Ekologisk hållbarhet får störst utrymme i planer 

Nilsson (2001) har undersökt olika scenarion och dilemman som kan uppkomma som 

planerare i kommun. Genom relevant litteratur och semistrukturerade intervjuer 

med 15 svenska planerare undersöktes hur det bli när ekologiska, ekonomiska och 

sociala aspekter ställs mot varandra. Med en kvalitativ metod har Nilsson (2001) 

försökt tolka planerares erfarenheter. Relevant för denna studie är hur Nilsson (2001) 

behandlar avvägningen mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det visade 

sig att planerare tenderar att ha ett större intresse för ekologisk hållbarhet än 

ekonomisk och social hållbarhet. Ett argument för att ekologiska aspekten får mest 

utrymme är att den anses mest fysisk påtaglig eftersom det finns många metoder att 

mäta den. Nilsson (2001) diskuterar även översiktsplanens tidshorisont och kommer 

fram till att planerarna uppfattar det svårt att kombinera långsiktiga och kortsiktiga 

mål i ÖP. Nilsson (2001) nämner att det är komplext att planera för långsiktig 

ekologisk hållbarhet när ekonomiska beslut oftast är kortsiktiga. En annan komplex 

faktor i planeringen är hur tjänstemän, politiker och allmänhetens åsikter och 

kunskaper ska länkas samman för att åstadkomma en hållbar planering (Nilsson, 

2001). 
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2.4 Social hållbarhet får minst utrymme i planeringen 

Englid (2017) har studerat hur kommuner integrerar social hållbarhet i den 

kommunala planeringen och vilka hinder kommunala tjänstemän upplever i 

integreringen. Metoden har varit en kvalitativ fallstudie mellan fyra kommuner. 

Genom semistrukturerade intervjuer med planerare bedömer Englid (2017) vad 

social hållbarhet innefattar som begrepp och hur det fungerar som verktyg i 

planeringen. Resultatet visade att kommuner arbetar med social hållbarhet på olika 

sätt. De verktyg som används mest i kommunen är medborgardialog, 

hållbarhetsbedömning (social hållbarhet inkluderat) och olika typer av 

tillgänglighetsanalyser. Verktygen används för att komma fram till en helhetssyn kring 

hållbarhetsfrågor. Det största hindret för arbetet med social hållbarhet är att det ofta 

prioriteras bort och andra frågor får mer utrymme. Englid (2017) nämner att dålig 

samordning, bristande kunskap och avsaknad av tydliga riktlinjer är faktorer som 

försvårar den sociala integreringen i kommunal planering. I Englids (2017) studie går 

det att bedöma att konkreta mål i sociala hållbarhetsfrågor ger ett bättre underlag för 

att kunna arbeta med integreringen av social hållbarhet i kommunal planering. Även 

Larsson och Jalakas (2008) tar upp diffusa uttryck och termer i översiktsplanen. 

Larsson och Jalakas (2008) menar att sociala aspekter har hög generaliseringsgrad i 

översiktsplanen. Ett problem är att människor delas in i sociala kategorier/grupper 

som definieras utifrån normer och allmänna värderingar. Sociala frågor blir därför 

väldigt abstrakta i översiktsplanen.  

2.5 Balanserad hållbar planering 

Hållbar utveckling myntades 1987 i rapporten Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future. I rapporten framgår det att sociala, 

ekologiska och ekonomiska faktorer är sammanlänkade som det klassiska citatet talar 

för: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Harlem Brundtland, 

1987. s.41) 

Det var denna rapport som blev startskottet för den hållbara utvecklingen och låg till 

grund för de beslut som fattades i Rio De Janeiro 1992 (Boverket, 2017a). Det var 

under denna konferens som handlingsprogrammet Agenda 21 uppfördes med hållbara 

mål och riktlinjer för den fortsatta utvecklingen. Varje medlemsland i FN skulle utgå 

från lokala förutsättningar och programmets mål var att utrota fattigdomen och 

miljöhoten (Boverket, 2017a). FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 ledde till att 

hållbar utveckling skulle bli en ledande faktor för FN och medlemsländernas fortsatta 

arbete. Under FN:s möte i Rio De Janerio 2012 låg fokus på hållbar produktion och 

konsumtion genererade den internationella termen Grön ekonomi.  
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Vid samma konferens (Rio+20) startades Processen som ledde till sjutton Globala 

hållbarhetsmål (http://www.globalamalen.se/)  som antogs september 2015 i New 

York och kallas för Post 2015-agendan (Boverket, 2017a). Efter mötet i Johannesburg 

2002 tog Sverige fram nationella strategier för hållbar utveckling med övergripande 

och långsiktiga mål. För att uppnå målen krävs det att ekonomisk tillväxt, social 

sammanhållning och miljöskydd samverkar (Boverket, 2017a). Hållbar utveckling är 

idag lagstadgat i svensk lagstiftning och är en svensk grundlag (SFS, 1974:152, 1 kap. 

2§). I Plan och bygglagen (2010:900) ges en “tydligare” definition av vad som innebär 

hållbar samhällsutveckling:  

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

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

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” (Plan- 

och bygglagen, 2010:900, 1 kap. 1§).  

För att främja den långsiktiga hållbara livsmiljöer för denna och kommande 

generationer finns Miljöbalken (1998:808) som reglerar vad plan- och byggprojekt 

måste förhålla sig till för samhällsutvecklingen sker hållbart: 

“Miljöbalken skall tillämpas så att 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 

föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås.” (Miljöbalken, 1998:808, 1 Kap. 1§).” 

Även om det finns lagrum och reglering för att främja en hållbar utveckling hävdar 

Hildingson & Andersson (2012) att begreppet är vagt och därför svårt att göra fysiska 

åtgärder som genererar ett hållbart samhälle. Enligt Persson (2013) är den hållbara 

utveckling generell och saknar definition och konkreta tillvägagångssätt för att 

samhällsutvecklingen kan betraktas som hållbar. En anledning till att kommuner inte 

vill fördjupa sig i definition av hållbarhet beror enligt Persson (2013) på att 

översiktsplanen ska gå igenom. Giddings, Hopwood och O’Brien (2002) belyser att 

diskursen kring hållbar utveckling riskerar att urvattna uttryckets betydelse eftersom 

att olika tolkningar av begreppet inte ifrågasätts och som småningom saknar 

kredibilitet.  
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Det saknas en konkret och tydlig helhetssyn för vad hållbar utveckling är även om 

kommuner hänvisar till Brundtlandrapporten fattas det återkommande strategier mot 

hållbar utveckling. Persson (2013) nämner att en anledning kan vara att Sverige saknar 

en nationell institution för hållbar samhällsutveckling och det innebär att kommuner 

arbetar självständigt i översiktsplaneringen och den hållbara utvecklingen. Persson 

(2013) menar att hållbar utveckling har implementerat uttrycket i redan existerande 

planering och det innebär att den befintliga planeringen och de åtgärder som har 

gjorts, blivit hållbara som standard. I Keskitalo och Liljenfeldt (2012) studie visade 

det sig att den kommunalpolitiska diskursen angående den hållbara utvecklingen är 

begränsad. Det beror på att hållbara visioner, mål och prioriteringar är osäkra. Det 

finns även en efterfrågan efter enkla fastställda hållbarhetsprinciper. Persson (2013) 

påstår att det idag saknas återkommande strategier för hållbar utveckling, dock har 

Boverket (2017b) tagit fram riktlinjer för hur översiktlig planering kan utveckla 

hållbara samhällen. Enligt Boverket (2017b) har översiktsplanen en central roll i den 

hållbara utvecklingen. Boverket (2017b) menar att översiktsplanen ska ge riktlinjer 

för mark- och vattenanvändningen med hänsyn till allmänna intressen, nationella och 

regionala mål. Hållbar utveckling innefattar en god balans mellan sociala, ekonomiska 

och ekologiska faktorer (Brundtland, 1987).  
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2.6 Missvisande översiktsplaner i minskande kommuner 

I Syssner och Olaussons (2016) studie framgår det att krympande kommuners 

översiktsplaner inte behandlar den rådande befolkningsminskningen som sker. Den 

fokuserar istället på tillväxt och kommersiella inriktningar så kallade “selling points” 

och inte strategier att hantera konsekvenserna i och med den selektiva 

befolkningsminskningen. Enligt Fjertorp (2013) så är de gemensamma 

konsekvenserna ekonomiska och att det sker en växelverkan mellan effekterna. 

Stigande befolkningssiffror leder till ett större investeringsbehov som innebär att 

skuldsättningen per kommuninvånare ökar (t.ex. byggande av fler bostäder). I 

fallande befolkningssiffror ökar istället kostnadsnivåerna per invånare och 

investeringsnivåerna lägre. Det påverkar de kontinuerliga utbetalningarna till de 

offentliga tjänsterna och följden blir då högre skattesatser och avgiftsnivåer för 

befolkningen (Fjertorp, 2013). Syssner och Olausson (2016) nämner att kommuner 

som krymper får svårt att locka till sig investerare och invånare om de relateras till 

utflyttning och stagnation. Kommuner undviker därför att tala om den krympande 

processen eftersom den stjälper mer än hjälper. Enligt Syssner och Olausson (2016) 

är den demografiska utvecklingen i kommuner en av de mest styrande funktionerna i 

samhällsutvecklingen och är därför den viktigaste aspekten att behandla. 

Översiktsplanen är idag obligatorisk för alla svenska kommuner så att förutsättningar 

att använda dokumentet för diskurs om den demografiska utvecklingen finns. Det 

saknas däremot kompetens i minskande kommuner att hantera dessa problem. Planen 

grundar sig på kunskapsunderlag och analys av kommunens demografiska utveckling 

skulle stärka plantraditionerna (Syssner & Olausson, 2016). Skapar kommuner 

översiktsplaner utifrån sina förutsättningar eller utifrån en orealistisk vision i 

marknadsföringssyfte? Dokumentet ska vara politiskt förankrat och genereras utifrån 

ett samhälleligt engagemang som är lagstadgat. Diskussioner angående demografisk 

utveckling måste därför genomföras. Enligt Syssner och Olausson (2016) är 

diskussionen vital eftersom det påverkar samhällets utformning.  Detta kan dock till 

stor del bero på propositionen för den nya plan- och bygglagen (Prop. 2009/10:170), 

då det framgick att planering ska ske i situationer för tillväxt och expansion. 
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2.7 Bristande planering i minskande kommuner 

Enligt Nilsson (2001) kan planerare i mindre kommuner ha svårt att veta vilken roll 

de bör inta i olika planeringssammanhang. I större kommuner finns det specialister 

inom flera områden som kan hjälpas åt så att objektet utvärderas från flera synvinklar. 

I mindre kommuner finns det även mindre ekonomiska resurser vilket gör det svårt 

för tjänstemännen att bedriva en bra medborgardialog och driva stora 

planeringsprocesser. Planerare i de små kommunerna måste ha en bred kompetens 

eftersom det saknas personal och planerarna måste arbeta över många 

kunskapsområden. Planerare har varierande och många arbetsuppgifter som 

övergripande planering ner till detaljerad bygglovsgranskning (Nilsson, 2001). 

2.8 Allt svårare med översiktsplanering i minskande 

kommuner             

Bjärstig et al. (2018) gjorde en studie för att undersöka den hållbara utvecklingen 

bland 15 av Sveriges fjällkommuner. Genom att skicka ut e-post med frågeformulär 

till de utvalda kommunerna fick de reda på om översiktsplanen är ett verktyg för 

hållbar utveckling inom ekonomi, sociologi och ekologi. Eftersom det är lagstiftat om 

att översiktsplanen ska sträva mot hållbar utveckling menar många i studien att 

potential finns och att den skulle kunna bli ett effektivare landskapsplaneringsverktyg. 

Studien visade att endast 4 av de 13 svarande hade uppdaterat sin ÖP de senaste fyra 

åren (Bjärstig et al., 2018). Enligt lag (Plan- och bygglagen, 2010:900) ska planen 

aktualiseras med revideringar en gång per mandatperiod. I Bjärstig et al. (2018) studie 

visades att många översiktsplaner aktualitetsförklaras trots att den anses föråldrad och 

därmed inte tas på allvar. Majoriteten av kommunerna hade 15 år eller äldre 

översiktsplaner. Den låga prioriteringen för översiktsplanearbetet beror enligt 

Bjärstig et al. (2018) på personalbrist och finansiellt underskott. Bristerna i processen 

minskar planens inflytande och begränsar det allmänna deltagandet, planeringens 

omfattning och att planens riktlinjer inte följs och genomförs. För att förbättra 

översiktsplanen krävs tydligare information, ett ökat medborgardeltagande och 

markägarintresse (Bjärstig et a., 2018)  
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2.9 Kommunikation i planering är viktigt 

I samhällsplanering är medborgardialog vitalt för legitimitet i planer och program. 

Däremot är den svenska representativa demokratin hotad. Sedan 1970-talet har ett 

stagnerande politiskt intresse och deltagande pågått i svenska kommuner (Montin & 

Granberg, 2013). Detta medför att det blir allt svårare att förankra åsikter och ta 

beslut som förespråkas av allmänheten. Inflytande från allmänheten i planeringen är 

viktigt för att det ska ske hållbart (Montin & Granberg, 2013). Enligt Montin och 

Granberg (2013) är partiers politik svår att bedriva på lokal/kommunal nivå. 

Politiken är toppstyrd och därmed har kommunala invånare lågt förtroende för de 

kommunala politikerna och de lokala problemen som kommuner står inför. Antalet 

medlemmar i politiska partier har minskat under en lång tid (Montin & Granberg, 

2013). I och med det låga partideltagandet så behöver inflytande från allmänheten tas 

in på annat sätt. Vilken metod är då mest lämplig? Enligt Larsson och Jalakas (2008) 

studie framgår det att enkätundersökningar kan vara en effektiv metoden för att nå ut 

till många och få med många olika gruppers åsikter. Det är dock en fördel att 

kombinera metoder för ett bredare inflytande (Larsson och Jalakas, 2008). 

2.10 Komplikationer med dåligt samarbete och oenighet i 

planering 

Flera statliga demokratiutredningar har upprättats för att se över 

samhällsutvecklingen. Den representativa demokratin blir påverkad och 

direktdemokrati kan uppkomma i vissa beslut (SOU 2000:1). Debatten mellan den 

representativa- och deltagandedemokrati förankras i partiers ideologier och 

värderingar. Den representativa demokratin ses som elitisk och toppstyrd, medan 

deltagardemokrati inkluderar människor och ger möjligheten att påverka mellan valen 

(SOU 2016:5). Anledningen till att den representativa demokratin utövas är att den 

är mer praktisk och gör att det blir en effektivare beslutsprocess som går snabbt 

gentemot deltagardemokrati. Därför är det intressant att undersöka hur överens 

politiker och planerare är gällande översiktsplanens innehåll, ställningstaganden och 

visioner. Det är vitalt med ett bra samarbete för att ta del av flera källor för kunskap 

och inflytande. Att ha en bra dialog med yngre människor och grupper som annars 

inte brukar delta hjälper översiktsplanen att nå de nationella målen som finns för att 

uppnå en hållbar planering (Boverket, 2017c). 

Enligt Montin och Granberg (2013) finns det vissa saker som gör att det inte blir några 

större satsningar på medborgardialog. Det kan från vissa håll uppfattas som att den 

representativa demokratin är hotad om det kommer in synpunkter direkt från 

allmänheten på ett samrådsmöte. Det ska vara partierna som framför allmänhetens 

åsikter, annars kan medborgare drivas av ett egenintresse vilket kan göra att 

allmänintresset kan skadas. 
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Förtroendevalda och förvaltningar anser att de kan skaffa sig kunskap och legitimitet 

på andra sätt. Intresset för samrådsmöten är lågt och två anledningar till detta menar 

Montin och Granberg (2013) är ett allmänt lågt politiskt intresse och brist på tid hos 

medborgare. Montin och Granberg (2013) belyser att samrådsmöten anses ha allmänt 

lågt deltagande. Uppfattningen om medborgardialog är att det är en ”skendemokrati”, 

eftersom medborgarna bjuds in för att delta i redan fastställda projekt (Montin & 

Granberg 2013). Dåligt utförda dialoger kan skapa en större splittring i kommunen, 

om medborgarna känner att deras synpunkter inte har bemötts kan det göra att det 

blir svårare att bedriva dialog i framtiden. Samrådsmöten har länge varit en standard 

att bedriva en dialog, studien ska undersöka vilka metoder politiker och tjänstemän 

tycker är bäst för att bedriva en dialog med medborgarna. Healey (1997) beskriver 

att en kontinuerlig dialog med allmänheten kan fungera som en läroprocess för 

medborgarna och kan utvecklas till att fler blir insatta i planeringsfrågor och deltar. 

Den kommunikativa planeringen bygger på att hitta en samsyn mellan olika 

planeringsfrågor. Det kan göra att fler minoritetsgruppers synsätt kommer fram och 

kan ge perspektiv från flera håll och kan skapa ett starkare socialt kapital.  

Utifrån Nilssons (2001) resultat är även planerarnas och politikernas relationer 

komplicerade och otydliga. Det kan finnas motsättningar från olika yrkesgrupper mot 

det politiska styret. Planerare tar ansvar genom att samordna en dialog och anser att 

det är bättre att bedriva samråd med medborgare utan politiker eftersom dem framför 

en tydlig politisk agenda. Det ideala är att politikers beslut har i beaktande planerares 

rekommendationer och expertis för att planering ska ske hållbart (Nilsson, 2001). 

Om så inte är fallet kan planeringen då anses som att vara rationell?  

2.11 Är dagens planering rationell eller kommunikativ? 

Faludi (2000) har granskat om övergripande strategiska planer presterar det som 

planerna syftar till. En grundfråga i Faludis (2000) studie har varit om 

politiker/beslutsfattare blir influerade av de strategiska planerna i sina kommande 

beslut. Politiker kan även definieras som beslutsfattare eftersom de avgör i slutändan 

om vad som anses vara gynnande för allmänheten och beslutar därmed om framtagna 

planer ska följas eller inte (Faludi, 2000). Politiska maktskiften kan leda till att 

kommunala övergripande planer blir inaktuell om politiska samarbeten är dåliga. 

Faludi (2000) menar om politiker är mer överens angående strategisk 

samhällsplanering blir planer mer effektiva och förbli aktuella under en längre 

tidshorisont. Rådberg (2014) belyser att en trend inom stadsplanering idag är 

förtätning (tätt och högt) i innerstadskärnor eftersom det anses vara mer hållbart än 

andra planideal. Rådberg (2014) belyser dock att förtätningen inte hejdar outnyttjad 

markexploateringen utan städer fortsätter att expandera horisontellt ut från 

stadskärnan och som följd blir planeringen misslyckad.  
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Detta kan vara ett bevis att översiktsplanen inte förhåller sig till verkligheten utan 

följer hållbarhetstrender inom samhällsplanering. Kan dagens planering kallas för 

kommunikativ eller är den rationell i och med politiker eller tjänstemännens makt. 

Enligt Healey (2006) misslyckades den rationella planeringen och anledningen var att 

medborgarintresset inte fick någon plats i den rationella modellen. Den 

kommunikativa planeringen involverar medborgardeltagande och är en viktig 

ingrediens i plan och bygglagstiftningen. Healey (2006) belyser att planeringen inte 

ska vara förutbestämd utan öppen för förändring i dialog med medborgare för att vara 

lyckosam. Genom att granska om tjänstemän och politiker är överens eller inte kan 

resultatet tolka om översiktsplanering genomgår en kommunikativ process innan 

beslut eller inte.  

2.12 Definition av en bra översiktsplan 

Boverket är en svensk myndighet för samhällsplanering. Boverket arbetar bland annat 

med att ge vägledning i hur en ÖP ska tas fram, vilket innehåll som är bra att inkludera 

och hur den ska användas av kommunen. I kombination med Boverkets direktiv och 

relevant litteratur ska flera faktorer för en bra ÖP behandlas. Diskussionen om en bra 

ÖP följer en kronologisk ordning och börjar från framtagandet till slutprodukt där 

kommunen använder planen som ett verktyg för kommunens samhällsutveckling.  

Enligt Boverket (2017c) bör en allmändialog inledas i ett tidigt stadium för att få ett 

bra underlag och allmänt inflytande för planering. Dialogen lägger en grund för ett 

planarbete och skapar en uppfattning om vilka visioner som finns i kommunen, i annat 

fall är det lätt att följa olika samhällstrender som inte är anpassade för kommunens 

förutsättningar.  

Medborgarinflytande är viktigt i planering och framförallt i en demokrati som har ett 

lågt visat intresse från invånare (Montin & Granberg, 2008). Då behövs det tydliga 

metoder som kan hjälpa planerare att få inflytande från allmänheten. Enligt Larsson 

och Jalakas (2008) är enkäter ett av de mest effektiva sätten att samla in data från en 

stor mängd medborgare, på ett jämställt sätt samlas åsikter in från människor som 

annars inte kan göra sin röst hörd. Det är också en lämplig metod för kontinuerliga 

medborgardialoger i planprocessen för att det är svårt att få människor intresserade 

av att delta och påverka. Däremot menar Larsson och Jalakas (2008) att en 

kombination av metoder är att föredra då människan föredrar att uttrycka sig olika. 

Det är dock viktigt att ta fram en metod som kan hjälpa resurssvagare kommuner att 

samla in allmänhetens åsikter. Det ska finnas en bra förankring och diskussion med 

allmänheten för att en ÖP ska ha legitimitet vilket har visats vara svårt med allmänna 

samråd (Montin & Granberg, 2013). 
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Översiktsplanen ska vara både aktuell över en lång tidshorisont samt vara ett 

vägledande dokument i kommunens planering vilket är en väldigt svår avvägning i hur 

detaljerade ställningstagandena ska vara i planen. För att ge kommunala tjänstemän, 

exploatörer och invånare en vägledning kan det vara bra att vara tydlig i olika 

prioriteringar men ofta är de ganska vaga formulerade för att översiktsplanen ska 

kunna vara aktuell en längre tid. För att en ÖP ska vara vägledande menar Larsson 

(2014) att planen bör vara tydligare, annars går det att tolka inriktningarna på olika 

sätt. Syftet med ÖP som ett vägledande dokument försvinner om det finns ett för 

stort tolkningsutrymme. Enligt Boverket (2009) ska kommunens vilja komma fram i 

översiktsplanen och det är även bra om det finns en tydlig koppling till näringslivet 

och utvecklingsfrågor eftersom det är ett sätt att marknadsföra kommunen. Den ska 

förankras brett över partigränser för att den ska vara aktuell och användas av 

kommunens politiker även om mandatfördelningen förändras. För att en ÖP ska vara 

hållbar krävs det att strategierna är realistiska och förhåller sig till kommunens 

förutsättningar. Den ska inte enbart marknadsföra sin kommun utan måste kunna 

behandla konsekvenserna som kommunen står inför. En ÖP ska därför inte ha mest 

fokus på den visionära biten utan den praktiska delen är lika viktig (Syssner och 

Olausson, 2016).  

Översiktsplanen anses enligt Boverket (2017c) som det lämpligaste planverktyget för 

hållbar utveckling i Sverige. I denna studie definieras en god hållbar utveckling enligt 

Brundtlandrapporten som en balans mellan de tre faktorerna sociala, ekologiska och 

ekonomiska. Det är dock ett komplext begrepp att definiera eftersom hållbarhet kan 

variera från person till person. Planen ska även vara ett genomarbetat dokument som 

har influerats av flera parter genom kommunikativ planering med möjligheter från 

allmänheten att ge sina synpunkter utan att rättfärdigas av planerare och politiska 

företrädare.  

Enligt Thellbro et al. (2017) saknas det data i översiktsplanen om 

markägoförhållanden och skogsinformation för att planeringen ska kunna ske hållbart. 

Det visar att översiktsplanen brister i insamling av data och därför behövs det tydligare 

granskning av innehållet för att planeringen ska ske mer effektiv och hållbar. Studien 

ska därför undersöka vilka delar som fattas i översiktsplanen enligt politiker och 

tjänstemän och vad de skulle vilja ha med i planen. För att samordna alla 

ämnesområden som översiktsplanen behandlar är det vitalt att involvera många olika 

tjänstemän i framtagandet av den så att olika kompetenser arbetar tillsammans och 

arbetar från olika perspektiv (Boverket, 2009). Genom att flera kompetenser 

samarbetar skapas det en bred förankring i kommunen och kan förhindra problem 

som skulle kunna uppkomma i ett senare skede av processen. För att nyttja planen 

efter antagande och stämma av målen som finns i den är det viktigt med en 

kontinuerlig uppföljning. Det kan göras genom att arbeta med tilläggsprogram och 

fördjupningar. 
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Översiktsplanen ska även aktualitetsprovas varje mandatperiod och om den inte är 

aktuell ska den uppdateras (Plan- och bygglagen, 2010:900). För att samordna och ta 

utomstående faktorer i beaktande är det viktigt att samarbeta med närliggande 

kommuner och nationella myndigheter. Det är viktigt för kommunen att veta vilka 

nationella planer som påverkar kommunens fysiska utformning och förutsättningar 

(Boverket, 2009). Samordning av infrastruktur kan ge flera kommuner 

förutsättningar till att skapa fler arbetstillfällen och ge människor möjligheten att 

transporteras på ett hållbart sätt.  

Slutligen ska planen användas kontinuerligt av kommunala tjänstemän och politiker 

för att vara ett bra verktyg för utvecklingen i kommunen. Den ska vara strukturerad 

på ett tydligt sätt och det ska gärna finnas en kortversion av planen där de viktigaste 

ställningstagandena framkommer. Detta för att underlätta för de som inte är vana att 

läsa en ÖP och för att snabbt hitta information (Boverket, 2009). Planen är inte 

juridiskt bindande men en användning av den i olika beslut och ställningstaganden kan 

göra att det blir enklare att nå målen som kommunen har. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Denna studie använde en kvantitativ metod för att få med ett stort antal deltagare och 

därmed få ett så representativt resultat som möjligt. Metoden ska vara anpassad efter 

studiens syfte och inte vara förutbestämd (Silverman, 2010). Den kvantitativa 

forskningsmetoden besvarar studiens trovärdighet genom strukturerade och 

kvantifierbara data (Widberg, 2002) som utgår från forskarens perspektiv och har 

även högre grad av standardisering (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den kvalitativa 

forskningsmetoden utgår från respondenternas perspektiv och granskar företeelsers 

innebörd och betydelse (Widberg, 2002). Den aktuella studien använder sig av en 

kvantitativ forskningsmetod med en kvalitativ del. Den kvantitativa metoden 

användes för att stärka eller motbevisa litteraturstudiens teorier. Den kvalitativa 

delens syfte var att ge möjlighet för respondenterna att lämna synpunkter angående 

översiktsplanens betydelse och innebörd som styrande verktyg.  

Studiens syfte var att utvärdera översiktsplanen som verktyg utifrån den vägledande 

rollen för övergripande planering. Genom att granska tidigare forskning och 

intervjuer med två sakkunniga från varsin medelstor (25 000–35 000 invånare) 

kommun i Mellansverige har teorier kunnat omformuleras till begrepp och 

indikatorer. Målet var att få med så många respondenter inom kommunal 

samhällsbyggnadssektorn som möjligt och en variation av yrkesgrupper/titlar för att 

göra studien trovärdig. Tjänstemän och politikernas svar har grupperats och granskats 

enskilt för att undersöka deras respektive behov och användning av planverktyget ÖP. 

En enkätundersökning uppfattas vara den mest effektiva metoden för att samla och 

granska data i denna typ av studie (Widberg, 2002). 

3.2 Litteraturstudie 

Biggam (2008) beskriver att syftet med en litteraturstudie är att identifiera, utvärdera 

och utforska tidigare forskning som är relevant till studien som ska utföras. Ett av 

Biggams (2008) råd för att göra en bra litteraturstudie är att utforma dokumentet med 

flera underrubriker. Det gör det enklare att hålla sig till ämnet och inte skriva om 

sådant som inte är relevant. I den aktuella studien kommer forskningen att byggas på 

ett deduktivt tillvägagångssätt för att få fram teorier som kan omformas till indikatorer 

för att sedan undersökas i en enkätstudie (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) 

grundar sig kvantitativa metoder på empiriska studier för att antingen bevisa eller 

motbevisa teorierna. I detta fall är litteraturstudien grunden för 

enkätundersökningen.  Genom att studera olika delar som påverkar översiktsplanen 

som verktyg har frågor till enkätundersökningen utformats.  
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Litteraturanskaffningen har kommit från flera källor för att få fram relevant data till 

denna studie om översiktsplanens betydelse och inverkan på samhällsutvecklingen.  

3.3 Intervjuer 

Två stycken informella intervjuer hölls med två projektledare för översiktsplanen i två 

olika kommuner under ett tidigt skede. Detta för att undersöka om vår 

litteraturgranskning var trovärdig och tillräcklig för att gå vidare med studien. Enligt 

Bryman (2011) finns det olika former av intervjuer och i denna studie användes 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att en intervjuguide (bilaga 1) har 

framtagits med lista över teman och frågeställningar. Intervjuformen innebär att 

följdfrågor kan ställas och frågornas ordningsföljd kan förändras (Bryman, 2011). 

Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig i att kunna fördjupa sig och bättre 

förstå respondenternas svar. Intervjuerna och litteraturgranskningen användes för att 

framställa frågorna i enkätstudien. 

3.4 Enkätundersökning 

Valet att använda sig av enkäter istället för strukturerade intervjuer gjordes för att 

distribueringen till en större grupp respondenter underlättas, vilket inte är möjligt 

med intervjuer. Fördelen med utskickade frågeformulär är även att anonymiteten är 

högre och att svaren blir mer genomtänkta på grund av längre svarstid (May, 2011). 

Det blir också ärligare svar eftersom forskaren inte har möjlighet att påverka svaren 

som den annars har vid en intervju (Bryman, 2011). Nackdelen med enkäter som 

skickas ut via mail och post kan medföra att respondenterna missförstår frågan och att 

kunskap saknas vilket därför leder till ett högt bortfall. Om studien använde sig av 

intervjuer hade frågan kunnat förklarats om respondenten inte förstår. Det är även 

svårt att fastställa att rätt person har svarat på enkäten (Bryman, 2011).  

I studien har kommuner kontaktats via e-post med missivbrev och enkät (se bilaga 2). 

I och med att de besvarande personerna är kommunala medarbetare och politiker 

inom samhällsbyggnadssektorn drogs slutsatsen att kompetensen är tillräcklig för att 

förstå frågor i enkäten och kunskaper om ämnet är goda. Med den avsikten har 

frågorna ändå formulerats tydligt och lättförståeligt. Enligt Bryman (2011) ska 

operationaliseringen vara väldigt tydlig och definierad för att kunna analysera 

resultatet på ett korrekt, trovärdigt och pålitligt sätt. Frågeformuläret har utformats 

med majoriteten av slutna frågor, med möjlighet att lämna egna svar på vissa frågor. 

En av frågorna på enkäten var öppen för att upptäcka något som inte behandlats i 

litteraturstudien och en möjlighet för respondenterna att uttrycka synpunkter 

angående enkäten. För de frågor som hade ett skriftligt kommentarsfält användes en 

kvalitativ tematisk analys som innebär att teman och uttalanden lyfts fram och beskrivs 

(Bryman, 2011). 
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Relevant för studiens syfte är att ta reda på om svaren skiljer sig från tidigare forskning 

och respondenternas uppfattning om ÖP.  

Utformning av enkäten gjordes utifrån studiens frågeställningar och behovet av hög 

svarsfrekvens och därför valdes 12 generaliserade frågor ut (se bilaga 2). Enligt 

Bryman (2011) finns det risk att bortfallet är högre om enkäten tar lång tid att besvara. 

Han belyser även om vikten med en pilotstudie för att testa och mäta enkätstudiens 

reliabilitet och validitet. Pilotstudie gjordes på två anställda från en medelstor (ca 30 

000–35 000 invånare) kommun i Mellansverige och enkäten korrigerades och 

förtydligades utifrån deras synpunkter. Ett missivbrev (bilaga 2) utformades i samband 

med enkätutskicket enligt Bryman (2011) definition för att väcka intresse och 

förtydliga studiens syfte. Enkäten utformades med enklare frågor i början som sedan 

blev mer komplicerade som även föredras av Holme och Solvang (1997). Enkäten 

skickades ut 16-18 april och var tillgänglig till den 27 april. Totalt inkom 231 

besvarade enkäter, varav 2 respondenter valdes bort eftersom att kommun och titel 

inte kunde identifieras. Enkätstudiens resultat har redovisats i deskriptiv text och har 

analyserats med en univariatmetod. Univariat analys innebär att en variabel i taget 

analyseras genom förslagsvis diagram och tabeller (Bryman, 2011). För att framställa 

diagrammen användes Microsoft Excel 2018. Enkäterna utformades med 

applikationen Google formulär och data sammanställdes i Google drives funktion, 

kalkylark.  

3.5 Urval                            

Valet av respondenter var tjänstemän, chefer och politiker från 

samhällsbyggnadssektorn i de utvalda kommunerna. Insamling av e-postadresser 

gjordes genom ett bekvämlighetsurval som innebar att deltagarna valdes utifrån 

tillgänglighet (Bryman, 2011). Kommuner som hade lättillgängliga e-postadresser till 

tjänstemän och politiker togs med i studien. Kommuner som inte hade e-postadresser 

till tjänstemän och politiker på sin hemsida så skickades enkäten till en gemensam e-

postadress eller så togs inte kommunen med i studien. Eftersom mottagarna ombads 

att skicka vidare enkäten till kollegor finns inget antal för bortfallen. Lämpliga 

intervjudeltagarna var sakkunniga inom ämnet översiktsplanering och valdes även ut 

med ett bekvämlighetsurval.  

3.5.1 Definition, sortering och antal 

För studiens syfte undersöktes svaren från respondenterna i minskande kommuner för 

att se om litteraturstudiens teorier kan bevisas. Definitionen av en minskande 

kommun var att befolkningsantalet ska ha minskat från 2010-2017 och då användes 

SCB:s webbsida (http://www.statistikdatabasen.scb.se), Befolkningsstatistik, 

folkmängd. Studien analyserade även tjänstemän, politiker och övriga tjänstemäns 

relation till översiktsplanen 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/
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 Definition av yrkeskategorierna(variablerna) redovisas i listan nedan: 

 Planerare består av samhällsplanerare, översiktsplanerare, detaljplanerare 

och planarkitekter med flera som arbetar med kommunala planer.  

 Politiker består i störst utsträckning av kommunalråd och representanter 

från byggnadsnämnden.  

 I övriga tjänstemän ingår förvaltningschefer, kommunchefer, 

bygglovshandläggare, strateger, utredare, ekologer, med flera som kommer 

i kontakt med översiktsplanen 

Undersökningen omfattade totalt 229 personer och fördelning syns i listan nedan: 

 101 planerare 

 55 politiker, kommunalråd och ledamöter i byggnadsnämnden 

 73 övriga kommunala tjänstepersoner 

Fördelningen mellan växande och minskande kommuner redovisas i listan nedan 

(totalt 132 kommuner):  

 18 minskande kommuner. 

 114 växande kommuner. 

 24 respondenter från minskande kommuner varav 5 av dem politiker. 

 205 respondenter från växande kommuner varav 50 av dem politiker. 

3.6 Etiska överväganden 

I denna studie har hänsyn tagits till de som deltagit i enkätundersökningen eftersom 

det kan upplevas känsligt att kritisera den representerade kommunens ÖP. Det har 

medfört att respondenterna förblir anonyma och svaren ska inte kunna knytas till 

någon specifik kommun. Deltagarna i studien har blivit underrättade om arbetes syfte 

och hur insamlade data behandlas (Blomkvist & Hallin, 2014). Anledningen att 

deltagarna behövde ange kommunen de representerar var för att studien skulle kunna 

urskilja minskande kommuner. Med detta i beaktande har vi kunnat få en hög 

svarsfrekvens med intressant data.  
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4 Resultat 

I detta kapitel sammanställs det väsentliga resultatet från enkätundersökningen. Det 

fullständiga resultatet från enkätundersökningen presenteras i bilaga 3.  I resultatet 

redovisas intressant data från de fem utvalda bakgrundsvariablerna. I 

diskussionskapitlet analyseras och diskuteras resultatet för att förstå utfallet av studien 

och återkoppla med relevant litteratur. 

4.1 Analys av litteratur 

Genom att analysera faktorer som påverkar översiktsplanen har frågor utformats för 

att kunna tolka om översiktsplanen är ett bra verktyg, detta utifrån användning och 

uppfattning för kommunernas samhällsutveckling. Studien behandlar hur 

översiktsplanen används och vilken uppfattning de som kommer i kontakt, använder 

och skapar översiktsplanen har om planen. Litteraturstudien behandlar olika delar 

som översiktsplanen måste behandla och styra. Dessa delar undersöker demokrati, 

hållbarhet, och medborgardialog, vidare undersöktes även hur tjänstemän och 

politiker använder planen. Dessa faktorer har att göra med hur översiktsplanen tas 

fram och hur innehållet i fördelas och används. Boverkets (2009) framgångsfaktorer 

för en bra ÖP har tagits i särskild beaktning.  

4.2 Enkätundersökningen 

Enkätundersökningen har granskat hur politiker, planerare, övriga tjänstemän och 

minskande och växande kommuner uppfattar översiktsplanen. Ingen statistisk analys 

har genomförts för att undersöka de fem variablernas korrelation. Resultatet 

sammanställer respondenternas svar och redovisar varje variabel enskilt i deskriptiv 

text under respektive fråga. Diagrammen sammanställer alla respondenternas svar.  
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I fråga ett “Hur ofta används översiktsplanen?” framkommer det att översiktsplanen 

används relativt frekvent av både politiker och kommunala tjänstemän. Politiker 

sammanträder inte varje vecka vilket har tagits i beaktande. En kontinuerlig 

användning av översiktsplanen är om politiker använder den någon gång i månaden. 

Planerare driver planeringsfrågor dagligen i sitt arbete vilket gör att de oftare kommer 

i kontakt med översiktsplanen och därför majoriteten använder den dagligen och 

någon gång i veckan. Övriga tjänstemän anses också utnyttja planen kontinuerligt 

eftersom 46,3 % använder den dagligen eller någon gång i veckan. Övriga tjänstemän 

arbetar inte med detaljplanering dagligen likt planerare och därför bekräftas ett 

kontinuerligt användande av planen för även övriga tjänstemän. Det är ingen politiker 

eller planerare som aldrig använder översiktsplanen vilket kan betyda att verktyget är 

mer respekterat dokument än vad som var förväntat. Vad som däremot framkommer 

i fråga ett är att majoriteten av deltagarna från minskande kommuner använder planen 

bara någon gång i månaden vilket inte är ett kontinuerligt användande.  

I fråga två “Är översiktsplanen lätt att förstå och strukturerad på ett tydligt sätt? (pdf versionen)” 

så visade det sig att merparten av alla respondenter medger att översiktsplanen är lätt 

att förstå och tydligt strukturerad. Det var ingen markant skillnad mellan de tre 

yrkesgrupperna och i minskande kommuner svarade hela 75% att översiktsplanen är 

lätt att förstå och tydligt strukturerad. Däremot anger ungefär en fjärdedel av alla 

respondenter att översiktsplanen inte är tydligt strukturerad. Det innebär att 

strukturen i de växande kommunernas ÖP borde förbättras.  

I fråga tre “På vilket sätt använder du översiktsplanen i ditt arbete?” framkommer det i vilket 

syfte respondenterna använder översiktsplanen till. Denna fråga är en fleralternativs 

fråga och ett stort antal valde liknande. Det som kan tolkas utifrån resultatet är att 

översiktsplanen används som det vägledande verktyget det är. Frågan kunde dock ha 

omformulerats och svarsalternativen kunde vara mer definierade. Flervalsalternativet 

kunde också byttas ut mot envalsalternativ för att få en tydligare uppfattning om 

översiktsplanens användning. 

I fråga fyra “Förhåller sig översiktsplanen till kommunens förutsättningar?” svarade 

merparten att målen är satta utifrån kommunens förutsättningar (se figur 1). I 

minskande kommuner svarade hela 75 % att målen är satta utifrån kommunens 

förutsättningar. Det innebär att översiktsplanen i minskande kommuner inte är ett 

visionärt verktyg med ett marknadsföringssyfte. Anmärkningsvärt är att 37,5 % av 

politikerna tycker att översiktsplanen är ett visionärt dokument. Detta kan innebära 

att planerarens roll har stort inflytande i utformningen av översiktlig planering och att 

de ger missvisande underlag till politiker i beslutsprocessen för att kunna styra 

planeringen.  
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Figur 1: Detta diagram visar svaren från fråga 4, "Förhåller sig översiktsplanen till kommunens 

förutsättningar?”. 

I fråga fem “För att uppnå hållbarhet är det viktigt att väga olika aspekter mot varandra. 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv vilken faktor får minst utrymme i översiktsplanen?”  har endast 

29,7 % svarat att det är en balans mellan aspekterna (se figur 2). Den sociala aspekten 

har fått minst utrymme i översiktsplaneringen (28,7 %) och det betyder att 

översiktsplanen inte är ett definitivt verktyg för hållbar utveckling. Det var en relativt 

stor andel av planerarna som inte hade någon uppfattning hur översiktsplanen 

förhåller sig till hållbar utveckling och detta kan anses oroväckande.  

Figur 2: Detta diagram visar svaren från fråga 5, "För att uppnå hållbarhet är det viktigt att väga 

olika aspekter mot varandra. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv vilken faktor får minst utrymme i 

översiktsplanen?”. 
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I fråga sex “Hur överens är tjänstemän och politiker i frågor gällande innehållet i 

översiktsplanen? Det kan till exempel handla om olika ställningstaganden i översiktsplanen” 

tycker merparten att tjänstemän och politiker är överens (se figur 3). Politiker svarade 

att de är i större utsträckning mer överens med tjänstemän än vad tjänstemän är med 

politiker. Tjänstemän är de som dagligen arbetar med frågor som politiker beslutar 

om i nämnden någon gång i månaden. I fråga ett framkommer det att tjänstemän 

använder planen oftare än politikerna. Tjänstemännen kan därför ha mer kunskap 

kring olika frågor och kan uppfatta att politiker tar fel beslut i vissa fall. Resultatet kan 

tolkas som att planeringen inte är rationell eftersom att majoriteten svarade att de 

mestadels är överens. Det kan dock även vara så att planerares inflytande på politiker 

leder till att politiker ändrar sina ståndpunkter i frågor gällande samhällsplaneringen. 

Enkätfrågan kan dock tolkas på olika sätt vilket medför att resultatet inte är 100% 

pålitligt eftersom respondenterna kan utgå från antingen tidiga ställningstaganden i 

planprocessen eller när översiktsplanen har lagat i kraft.  

 

Figur 3: Detta diagram visar hur respondenterna svarade på fråga sex, "Hur överens är tjänstemän 

och politiker i frågor gällande innehållet i översiktsplanen?? Det kan till exempel handla om olika 

ställningstaganden i översiktsplanen". 

Fråga sju, “vilka ytterligare utredningar måste oftast tas fram när man tar beslut och planerar 

utifrån översiktsplanen?”. Syftet med frågan är att undersöka vilka utredningar som 

översiktsplanen behöver innehålla för att underlätta vidare planering. Dagvatten-, 

geotekniska- och bullerutredningar har flest respondenter markerat och det 

framkommer utifrån insamlade kommentarer från denna fråga att utredningar som tas 

fram varierar beroende på detaljplan. Det blir även väldigt dyrt om utredningar på 

detaljerad nivå ska tas fram och därför rekommenderas det utifrån kommentarerna att 

detta kommer i senare skede. Denna fråga borde egentligen vara tillägnad endast 

samhällsplanerare, detaljplanerare och andra som planerar utifrån översiktsplanen.  
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Däremot kan övergripande utredningar som är relevant för respektive kommun göra 

att planprocessen går snabbare som i sin tur medför ekonomiska vinster.  

Fråga åtta, “Det är viktigt att involvera medborgare i olika sammanhang för att skapa 

legitimitet i beslut och prioriteringar. Vilken metod tycker du är mest användbar för att hämta 

in medborgarinflytande i frågor gällande översiktsplanering?”. Enligt denna studies 

enkätundersökning är det väldigt få som anser att enkätundersökning är en av de mest 

användbara metoderna. I frågan går det endast att markera ett alternativ. Många har 

lämnat kommentarer och beskriver att det är vitalt att använda sig av flera metoder 

för att nå ut till fler målgrupper.  

Fråga nio, “Behöver översiktsplanen ha konkreta ställningstaganden och mål för att ge 

vägledning eller är det bra att ha flexibla ställningstaganden så att översiktsplanen är aktuell 

över en längre tid?”. Majoriteten av de som har svarat tycker att tydligare mål och 

ställningstaganden är viktigare än en mer flexibel översiktsplan som är aktuell över en 

längre tid (se figur 4). I minskande kommuner svarade hela 45,8 % att planen bör vara 

flexibel. Det innebär att minskande kommuner behöver vara anpassningsbara för att 

kunna locka till sig exploatörer eller för att de saknar resurser för att kunna 

kontinuerligt revidera översiktsplaner. Fördelningen av politiker och tjänstemän är 

ojämn och diagrammet visar sammanlagda svaren från alla. En djupare inblick i de 

olika variablernas uppfattning visar att majoriteten av politikerna vill ha en mer 

flexibel plan. Det visar att tjänstemän och politiker har olika uppfattningar om 

översiktsplanen som vägledande verktyg. Fråga 10, “Hur många år är en bra tidshorisont 

för att översiktsplanen ska vara aktuell och ge en god vägledning i kommunens planering?”. 

Visar att politiker även vill ha en kortare tidshorisont än planerare. Det kan betyda att 

politiker har svårt att förhålla sig till tydliga ställningstaganden i en ÖP som har en 

lång tidshorisont (10–20 år). I sammantagna resultatet av fråga 10 visar att flest har 

valt 5–10 år (33,3 %) och 25,8 % tycker 10-15 år är en lämplig tidshorisont och 18,8 

% tycker en horisont mellan 15-20 år (se figur 5). Anmärkningsvärt är att en 

tidshorisont på 30 år och vidare fick endast 0,9% av respondenternas röster. Detta 

bevisar att tidshorisonten inte ska bör sträcka sig längre än 20 år framåt. Många har 

olika uppfattning om vilken tidshorisont planen ska ha. Det finns inga konkreta 

riktlinjer för vilken tidshorisont som är mest lämplig, kommunen har ett eget ansvar 

över det. Många politiker efterfrågar däremot en utblick mot 50 år i fråga 11. 

Översiktsplanen bör ha en tydligare tidsplan eller tidshorisont för olika delar av 

översiktsplanen.  
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Figur 4: Detta diagram visar svaren från fråga nio, "Behöver översiktsplanen ha konkreta 

ställningstaganden och mål för att ge vägledning eller är det bra att ha flexibla ställningstaganden 

så att översiktsplanen är aktuell över en längre tid?”. 

Figur 5: Diagrammet visar svaren från fråga 10, "Hur många år är en bra tidshorisont för att 

översiktsplanen ska vara aktuell och ge en god vägledning i kommunens planering?". 
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I fråga 11, “Är det något som saknas i översiktsplanen för att det ska vara ett bra underlag för 

framtida planering?” är synpunkterna olika. Det är ingen av svarsalternativen som fått 

en större svarsfrekvens än någon annan. Däremot menar 19,2% att översiktsplanen 

är bra som den är, dock tycker 14,8% att översiktsplanen borde ha utblick mot 50 år 

för hållbar utveckling. 16,2% anger att ekonomiska faktorer och beräkningar saknas i 

översiktsplanen. 14,4% tycker att flera utredningar borde upprättas för 

översiktsplanens syfte. Det finns inga direkta slutsatser att dra utifrån enbart detta 

svar. I parallell med fråga sju, nio och tio kan det tolkas som att översiktsplanen ska 

formulera tydligare ställningstaganden och riktlinjer under en kortare tidshorisont 

med en utblick mot 50 år eller liknande. Cirka en tredje del av de inkomna svaren 

tycker att ekonomiska beräkningar och utredningar saknas i översiktsplanen vilket kan 

tolkas som att det efterfrågas mer tekniskt innehåll i översiktsplanen.  

Fråga 12, “Finns det något du gärna vill säga som inte kommit fram i frågorna? Skriv i så fall 

det här nedan”. Svarsalternativen granskades utifrån den kvalitativa metoden tematisk 

granskning. Utifrån det inkomna data har nyckelord och begrepp analyserats för att få 

fram teman (Bryman, 2011). Utifrån Respondenternas kommentarer kan det urskiljas 

att digitalisering av översiktsplanen verkar vara något som många efterfrågar. 

Digitalisering av översiktsplanen kan underlätta aktualitetsprövningen och även ge 

tydligare kartor och illustrationer över kommunernas visioner gällande 

samhällsutvecklingen. Några säger att en interaktiv plan som ständigt uppdateras 

efterfrågas vilket kan underlättas med en digital plan. Det framkommer även här att 

konkreta ställningstaganden och tydliga målformuleringar och visioner är att föredra 

för det fortsatta planarbetet, dock är det svårare att hålla den aktuell under en längre 

tid och politiska maktskiften sker. Många har olika uppfattningar om hur 

översiktsplanen ska användas och utformas. Kommuner har en stor frihet att utforma 

sin ÖP och därför finns väldigt många åsikter om hur översiktsplanen ska vara. 

4.3 Sammanfattning av resultatet från minskande och 

växande kommuner 

Respondenterna från minskande kommuner använder översiktsplanen färre än i 

växande. Majoriteten av deltagarna från minskande kommuner använder 

översiktsplanen bara någon gång i månaden vilket inte är ett kontinuerligt 

användande. Det kan bero på att minskande kommuner har inaktuella översiktsplaner 

på grund av kompetens- och resursbrist och att de inte uppför lika många detaljplaner 

som växande kommuner (Bjärstig et al., 2018). I fråga 2 svarade fler från minskande 

kommuner att översiktsplanen är lätt att förstå och tydligt strukturerad än växande 

kommuner. Däremot anger ca en fjärdedel av respondenterna från växande 

kommuner att strukturen i översiktsplanen är otydlig.  
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En förklaring till detta är att växande kommuner har fler parametrar att ta hänsyn till 

som medför en komplex planering (Nyström & Tonell, 2012). I fråga fyra så svarade 

merparten (75 %) av deltagarna från minskande kommuner att målen är satta utifrån 

kommunens förutsättningar. Detta betyder att översiktsplanen behandlar 

befolkningsminskningen i de minskande kommuner som enligt Syssner och Olausson 

(2016) menar att dessa kommuner inte gör. Enligt Syssner och Olausson (2016) 

planerar minskande kommuner för tillväxt i och med negativa följder kommuner får 

om de förknippas med befolkningsstagnation. Generellt så är översiktsplanen mer 

hållbar i minskande kommuner än växande vilket kan ha att göra med att det inte finns 

lika många parametrar att bedöma. I fråga sex så ansåg fler politiker och tjänstemän i 

minskande kommuner att de var överens i diskussioner angående översiktsplanen. Det 

kan bero på att politiker och tjänstemän kommer varandra närmare och ideologiska 

synsätt kanske inte kommer fram lika tydligt. I minskande kommuner anser fler att 

översiktsplanen ska vara mer flexibel än i ökande. Exploateringstrycket i växande 

kommuner är högre och behöver därför tydligare riktlinjer för att planering sker 

kontrollerat. I minskande kommuner med lägre exploateringstryck är inte riktlinjerna 

lika viktiga utan där behöver kommunen snarare anpassa sig till exploatören. I ökande 

kommuner sker större förändringar i den fysiska strukturen vilket gör att kravet på 

uppdatering i olika styrdokument ökar. Både växande och ökande kommuner vill dock 

att översiktsplanen ska ha en kortare tidshorisont. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet från enkätundersökningen med egna tankar och 

hur det förhåller sig till tidigare forskning. I metoddiskussionen värderas valet av 

metod utifrån studiens syfte och metodens genomförande. Kapitlet avslutas med en 

slutsats som knyter ihop studiens forskningsfråga med resultatdiskussionen. 

5.1 Metoddiskussion 

Tjänstemän och politikers uppfattning om ÖP som verktyg i samhällsutvecklingen kan 

undersökas och redovisas på många olika sätt. Studiens val av metod baserades på 

syftet att utvärdera översiktsplanen utifrån tidigare forskning om samhällsplanering 

och därför valdes en kvantitativ metod. Enkätundersökningar är en lämplig metod för 

att nå ut till många respondenter och mäta tesers trovärdighet. Sammanställning av 

tjänstemän och politiker eget anseende bidrog till nya kunskaper angående vilken 

betydelse och inverkan översiktsplanen har som planverktyg i samhällsutvecklingen. 

Trots det rekommenderas även en kvalitativ studie för att fördjupa sig i ämnet och få 

fram djupare förståelse för översiktsplanen som verktyg. 

De förberedande intervjuerna var till stor nytta för studiens utformning. Teaser och 

uppfattningar som uppstod efter litteraturstudien bekräftades eller avslås av de 

sakkunniga intervjudeltagarna. Två professionella yrkesutlåtande i inledningsfasen av 

forskningsprojektet gav en större förståelse och vägledning att genomföra projektet. 

Intervjuerna genomfördes informellt och presenteras inte i resultatet, däremot var 

dem till stor nytta för studiens syfte. Det framkom brister i våra kunskaper och 

uppfattningar om översiktsplanen som krävde ytterligare litteraturgranskning för att 

göra studien mer trovärdig. Delarna som undersöks i studien beror till stor del på 

intervjudeltagarnas erfarenheter om översiktsplanen.  

Innan det officiella enkätutskicket genomgick enkäten en pilotstudie som hade krävt 

fler respondenter. Frågorna i enkäten var generella och det kunde därför förekomma 

tolkningsproblem. Det är något som har beaktats i analysen av resultatet. Det fanns 

en uppfattning om att det skulle vara svårt att få svar från politiker och tjänstemän 

vilket inte stämde i detta fall. I och med utskicken togs många direkta mail fram som 

enkäten skickades ut till. Det personliga bemötandet kan ha uppskattats och där med 

den höga svarsfrekvensen. Pilotstudiens låga svarsfrekvens kan bero på att den endast 

skickades ut till en kommun. Det hade varit nyttigt att involvera gemene man i 

pilotstudien för att få feedback på frågornas utformning. En större pilotundersökning 

hade även gett en tydligare uppfattning om den officiella enkätstudiens inkomna data 

för att omforma eller exkludera frågor som är komplexa att analysera. 



 

 
29 

Resultatet av enkätundersökning tolkades och diskuterades med hjälp av 

litteraturstudien. För studiens syfte och tydligare tolkning av resultat har fyra 

bakgrundsvariabler granskats enskilt. Dessa bakgrundsvariabler är Tjänstemän 

(planerare), övriga tjänstemän, politiker och krympande kommuner. Anledningen till 

att växande kommuner utesluts i grupperingen var för att majoriteten av 

respondenterna representerar växande kommuner. Analysen av resultatet visar vad 

de enskilda bakgrundsvariablerna svarar för att ge en tydligare vägledning åt 

kommande forskning och kommuners arbete med översiktsplanen. 

Ingen fördjupad kvantitativ analys har gjorts för att få fram samband och skillnader i 

olika insamlade data. Bakgrundsvariablerna kan därför inte jämföras med varandra 

med högsta trovärdighet (Bryman, 2011). Metoder som används då är t.ex. chi2test 

och Fischer’s exact test. Insamlade data har studerats enskilt och är endast vägledande. 

Den ojämn fördelning av politiker och tjänstemän kan ge ett missvisande resultat och 

i denna studie har därför inga konkreta slutsatser tagits fram som ställer politiker och 

tjänstemän i korrelation. Ett stort fokus har varit att utforma frågorna på ett så 

neutralt sätt som möjligt för att öka reliabiliteten. 

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att utvärdera tjänstemän och politikers attityder till 

översiktsplanen som verktyg och hur den kan utvecklas. Översiktsplanen är ett 

respekterat verktyg som användes i dess syfte som beslutsunderlag och 

informationsinhämtning. Det framkommer dock att Användandet av översiktsplanen 

i minskande kommuner är lägre än i växande kommuner och detta kan bero på att 

invånarantalet minskar och då även bostadsbyggandet och exploateringen i 

kommunerna. I propositionen för plan- och bygglagen (Prop. 2009/10:170) kommer 

det fram att planeringen ska ske i tillväxt och expansion och därför borde 

lagstiftningen ses över. Det kan även vara så att översiktsplanerna är inaktuella 

eftersom mindre kommuner saknar kompetens och resurser för att hålla 

översiktsplanen aktuell (Bjärstig et al., 2018). 

Planering behöver dock ske i alla demografiska faser eftersom det medför 

konsekvenser som minskade skatteintäkter (Fjertorp, 2013). Enkätundersökningen 

visar däremot att kommunernas översiktsplaner förhåller sig i stor utsträckning till 

deras förutsättningar. Detta skiljer sig från Syssner och Olaussons (2016) studie som 

menar att översiktsplanen är ett visionärt dokument som inte behandlar planens och 

kommunens konsekvenser och även Bjärstig et al. (2018) studie. 



 

 
30 

Denna studie har undersökt vad som är en bra medborgardialog och vilka metoder 

som är mest användbara. En fråga som undersöker om tjänstemän och politiker är 

nöjda med hur medborgardialog bedrivs skulle ge undersökningen mer vägledning. 

Enkätundersökningen har endast en fråga som behandlar medborgardialog och det är 

vilken metod de anser är mest användbar. Fler frågor om medborgardialog och en 

koppling mellan de skulle ge ett bättre resultat om tjänstemän och politikers åsikter 

och uppfattning om medborgardialog. I och med att frågorna är väldigt generella blir 

de mer som en vägledning för vilka delar som verkligen måste utvecklas och vilka 

delar som är bra. Det är svårt att avgöra om det är bra med öppna samråd eller om 

planerare inte har använt sig av andra metoder. Många nämnde i kommentarsfältet att 

det är bra med en kombination av flera metoder för att det ska bli en bra 

medborgardialog, vilket är tämligen självklart. En fråga som återstår är hur många 

planerare som använder sig av flera metoder när de bedriver en dialog med 

medborgarna i olika planprocesser. Resultat från denna fråga var överraskande 

eftersom det finns en uppfattning om att öppna samrådsmöten inte är så effektiva 

eftersom det brukar finnas ett litet intresse att delta på dessa möten (Montin och 

Granberg, 2013). Det kan vara så att planerare inte har använt någon annan metod än 

öppna samråd som är vanligt i svenska planprocessen. Enligt Larsson och Jalakas 

(2008) är enkätundersökningar ett bra sätt att samla in data från ett stort antal 

människor och gör att många som inte känner sig bekväm vid offentliga möten kan 

framföra sin åsikt. En enkätundersökning kräver heller inte mycket tid av deltagarna 

att besvara och påverkas inte av intervjuaren (Bryman, 2011). 

Vår uppfattning är att det hade varit intressant om det fanns en övergripandeplan som 

förser medborgare och beslutfattare med tekniskt underlag. Detta då många i 

enkätundersökningen har svarat att de vill ha fler utredningar och ekonomiska 

beräkningar i översiktsplanen. Det skulle göra att fler får tillgång till viktiga 

utredningar som kan generera ekonomiska fördelar till kommunen eftersom det 

underlättar i senare planering och ger exploatörer underlag för kostnadsberäkningar. 

Byggprocessen skulle även kunna bli snabbare och eventuella problem skulle kunna 

åtgärdas i ett tidigt skede. Politiker skulle kunna ta snabbare beslut om ett eventuellt 

planarbete. 

Thellbro et al. (2017) beskriver att översiktsplaner saknar information om skogs- och 

markägoförhållanden. Thellbro et al. (2017) menar att det skulle vara bättre utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv om det fanns information om skogs- och 

markägoförhållanden i översiktsplanen. I mindre kommuner har skogen även ett stort 

ekonomiskt värde eftersom många livnär sig på skogsbruk. Alla kommuner har olika 

topografiska och demografiska förutsättningar och efterfrågan på innehåll och 

utredningar varierar från kommun till kommun. Enligt enkätundersökningen så 

använder många översiktsplanen för att få reda på just markanvändning och 

utredningar.  
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De tre utredningar som eftertraktas mest i översiktsplanen är geotekniska-, buller- 

och dagvattenutredningar. Ekonomiska beräkningar och faktorer var något som också 

efterfrågas och fler utredningar kan vara ett bra underlag för framtagande av 

ekonomiska faktorer och beräkningar. Argument för en tekniskt inriktad plan är att 

den skulle förbli aktuell under en längre tidshorisont. Den politiska vilja blir inte lika 

viktig och planen kan enkelt redigeras genom att komplettera utredningar som har 

förändrats.  

Nilsson (2001) förklarar att det kan vara svårt att kombinera långsiktiga- och 

kortsiktiga mål i översiktsplanen. De olika delar som finns i översiktsplanen kan 

variera i tidshorisont. Långsiktiga hållbarhetsmål kan stå i konflikt med korta mål som 

bebyggelsestrukturer. I enkätundersökning har endast 30,3% svarat att det finns en 

bra balans mellan de tre hållbarhetsfaktorerna (social, ekologisk och ekonomisk). Den 

faktor som får minst utrymme i översiktsplanen enligt enkätens respondenterna är 

den sociala. Det visade sig att ekologiska faktorn tar störst plats och detta stämmer 

överens med Nilssons (2001) teori om att ekologiska faktorn får mest utrymme i 

översiktsplanen. Nilsson (2001) nämner vidare att ekologi är den mest påtagliga 

faktorn och att det finns mycket kunskap och metoder för att mäta miljöpåverkan. 

Diskussionen kring hållbar utveckling är bred och inga tydliga tillvägagångssätt har 

tagits fram för hållbar utveckling utan planeringen som sker i dag har blivit hållbar 

som standard (Persson, 2013). Det kan dock ifrågasättas om planeringen är hållbar 

med tanke på att den rådande förtätningstrenden inte har lyckats (Rådberg, 2014). 

Enligt Englids (2017) studie får den sociala faktorn minst utrymme i planering och 

detta beror på kunskapsbrist och dålig samordning. Detta leder till att sociala riktlinjer 

blir vaga. Larsson och Jalakas (2008) menar att sociala begrepp benämns med 

abstrakta termer och gör det väldigt svårt med tydliga ställningstaganden. 

Uppfattningen om översiktsplanens användningsområde och syfte varierar också, det 

verkar inte finnas någon konkret uppfattning kring översiktsplanens syfte. I de 

inkomna kommentarerna från enkätundersökningen finns det många olika 

uppfattningar om hur översiktsplanen bör vara. Många vill ha mer detaljerad 

utformning och andra vill endast ha det som ett vägledande och strategiskt dokument 

utan detaljer.  
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6 Slutsats 

Översiktsplanen uppfattas som ett viktigt dokument och används ofta i kommunen av 

tjänstemän och politiker. Översiktsplanen strävar efter att utveckla samhället hållbart 

dock framgår det att sociala faktorer får lite utrymme eftersom att riktlinjerna är vaga. 

Det behövs bättre samordning och mer kunskap om social hållbarhet och planering. 

Detta för att planen ska kunna vara ett definitivt verktyg för hållbar utveckling eller 

så behövs det finnas en tydligare avgränsning för vilka delar planverktyget ska 

behandla. Det framgår väldigt tydligt att hållbar utveckling är ett komplext begrepp 

och hur svårt det är för svenska kommuner att arbeta för hållbar utveckling. 

Översiktsplanen uppfattas däremot som ett verktyg för samhällets vägledning med 

realistiska visioner och förhållningssätt för både minskande och växande kommuner. 

Planens ställningstaganden och prioriteringar ska formuleras tydligt för att 

effektivisera efterföljande arbete. Det framkommer dock att planen då har svårare att 

förbli aktuell under längre tid. Uppfattningen om tidshorisonten är att den ska vara 

kortare (5-15 år) med utblick mot 50 år. Slutligen framkommer det att 

översiktsplanen skulle uppskattas med en tydligare teknisk inriktning för att kunna 

underlätta för plan- och byggprocessens kostnadsberäkningar. En tydligare teknisk 

inriktning medför även en bättre struktur i dokumentet och därför en enklare 

revideringsprocess med minskat kommunalpolitiskt utrymme som kan uppdateras 

varje mandatperiod. Detta grundas på att tjänstemän och politiker är relativt överens 

enligt enkätundersökningen och litar på planerares expertis. Planverktyget blir då en 

rullande plan som uppdateras successivt med utbytbart innehåll.  

6.1 Förslag på vidare studier 

 Flera kommenterade att de arbetar med uppförandet av en översiktsplan som 

kommer vara digital. Vad en digital översiktsplan innebär är oklart men 

intressant att studera vidare om det kan göra översiktsplanen till ett bättre 

verktyg.  

 Denna studie kunde inte dra några slutsatser kring vilka metoder för 

medborgarinflytande som är mest användbara. Studier om kommunala 

tjänstemän använder och utvecklar nya metoder för medborgardialog skulle 

vara väldigt viktiga eftersom det finns ett behov av det och lagstiftningen i PBL 

(plan- och bygglagen) idag inte räcker för att bedriva en bra medborgardialog.  

 För att se samband och jämföra skillnader hur olika variabler uppfattar och 

använder översiktsplanen behöver en statistisk analys göras av det inkomna 

data från de fem variablerna. Om en statistisk analys genomförs på data från 

denna studie går det att jämföra hur politiker och kommunala tjänstemän 

uppfattar och använder översiktsplanen. All data finns tillgängligt i bilagor.  
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 För fortsatta studier hade det varit intressant att undersöka om 

samhällsplaneringen är kommunikativ eller om den kan anses rationell med 

tanke på att planering är trendstyrt och toppstyrt. Det har visat sig att 

förtätning inte uppskattas utan förflyttningar från täta innerstäder till utkanten 

av städer är en pågående process. 

 

 

 

 

 

 



 

 
34 

Referenser 

Alvesson, M & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

 
 

Blomkvist, P., & Hallin, A. (2014). Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-         
fasmodellen. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Boverket. (2009). Framgångsfaktorer för översiktsplanering. [Broschyr]. Karlskrona: 
Publikationsservice. Hämtad den 5 maj 2018 från, 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/20
09/framgangsfaktorer-for-oversiktsplanering.pdf 

 

Boverket. (2017a). Begreppet hållbar utveckling. Boverket: Karlskrona. Hämtad den 2 
maj från https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-
oversiktsplaneringen/begreppet-hallbar-utveckling/fn/ 

 
 

Boverket. (2017b). Hållbar utveckling i översiktsplaneringen. Boverket: Karlskrona. 
Hämtad den 2 maj 2018 från, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-
oversiktsplaneringen/ 

 

Boverket. (2017c). Få bättre underlag och därmed bättre resultat. Hämtad 31 mars 
2018, från Boverket, 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-
planering/medborgardialog1/varfor-satsa-pa-utokad-
medborgardialog/fa-battre-underlag-och-darmed-battre-resultat/ 

 

Bjärstig, T., Thellbro, C., Stjernström, O., Svensson, J., Sandström, C., 
Sandström, P., & Zachrisson, A. (2018). Between protocol and reality 
– Swedish municipal comprehensive planning. European Planning 
Studies, 26(1), 35–54. 
https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1365819 

 
 

Biggam, J. (2008). Succeeding With Your Master's Dissertation : a step-by-step handbook 
[Elektronisk resurs]. Maidenhead : McGraw-Hill Education, 2008. 

 
 

Brundtland, H. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: 
Our Common Future. Hämtad 9 april 2018 från, http://www.un-
documents.net/ourcommon-future.pdf  

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-oversiktsplaneringen/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/varfor-satsa-pa-utokad-medborgardialog/fa-battre-underlag-och-darmed-battre-resultat/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/varfor-satsa-pa-utokad-medborgardialog/fa-battre-underlag-och-darmed-battre-resultat/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/varfor-satsa-pa-utokad-medborgardialog/fa-battre-underlag-och-darmed-battre-resultat/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/varfor-satsa-pa-utokad-medborgardialog/fa-battre-underlag-och-darmed-battre-resultat/
http://www.un-documents.net/ourcommon-future.pdf
http://www.un-documents.net/ourcommon-future.pdf


 

 
35 

 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 
 

Eckerberg, K & Khakee, A (red.). (1992). Mellan lag och förväntningar: 
översiktsplanering utvärderas. Umeå: Umeå univ. 

 

Englid, E. (2017). Socialt hållbar stadsutveckling: Verktyg och svårigheter för praktisk 
tillämpning i kommunal planering (Dissertation). Stockholm: Skolan för 
arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Kungliga tekniska högskolan. 

 

Faludi, A. (2000). The Performance of Spatial Planning. Planning Practice & Research, 
15(4), 299–318. https://doi.org/10.1080/713691907 

 

Fjertorp, J. (2013). Hur påverkas kommunernas ekonomi av Befolkningsförändringar? 
Rapport 17. Göteborg: Nationella kommunforskningsprogrammet 

 

Giddings, B., Hopwood, B. & O'Brien, G. (2002). Enviroment, economy and society: 
Fitting them together into sustainable development. Newcastle: John Wiley 
& Sons, Ltd and ERP Enviroment. 

 

Healey, P. (2006). Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. 
London: Palgrave Macmillan. 
 

Hildingson, R. & Andersson, R. (2012). En (annan) hållbar utveckling, u.o.: u.n. 
 

Holme, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt. (1997). Forskningsmetodik. Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Keskitalo, H. C. & Liljenfeldt, J. (2012). Working with sustainability: Experiences 
of sustainablility processes in Swedish municipalities. Natural Resoures 
forum, (36), pp. 16-27 

 

Larsson, K. (2014). Översiktsplan – En ”överdriftsplan”? (kandidatuppsats). Karlskrona: 
Intuitionen för fysisk planering, Blekinge tekniska högskola 

 

Larsson, A. & Jalakas, A. (2008). Jämställdhet nästa!: samhällsplanering ur ett 
genusperspektiv. (1. uppl.) Stockholm: SNS förlag. 

 

https://doi.org/10.1080/713691907


 

 
36 

May, T. (2011). Social Research – Issues, Methods and Process. 4:e uppl. Maidenhead: 
Open University Press 

 
Miljöbalk. (1998:808), 1999. SFS 1998:808. u.o.:Miljödepartementet. 
 

Montin, S., & Granberg, M. (2013). Moderna kommuner. Stockholm: Liber. 
 

Mueller, G. P., & Hersperger, A. M. (2015). Implementing comprehensive plans: 
indicators for a task-sheet based performance evaluation process. 
Journal of Environmental Planning and Management, 58(11), 2056–2081. 
https://doi.org/10.1080/09640568.2014.973482 

 

Nilsson, K. (2001). Planering för hållbar utveckling: Dilemman för kommunala 
översiktsplanerare (Licentiate dissertation). KTH, Strockholm. Hämtad 
den 10 maj 2018 från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-
00167 

 
 

Nyström, J. och Tonell, L. (2012). Planeringens grunder - en översikt. Johanneshov: 
TPB. 

 

Rådberg, J. (2014). Stadsplanekonstens irrvägar. Stockholm: Debattförlaget 
 

Persson, C. (2013). Deliberation or doctrine? Land use and spatial planning for 
sustainable development in Sweden. Land Use Policy, Issue 34, pp. 301-
313. 

 

Plan- och bygglag. (2010:900), 2011. SFS 2010:900. Stockholm: 
Socialdepartementet. 

 

Prop. 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. Tillgänglig: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-
bygglag_GX03170 

 
SFS 1974:152. Kungörelse om beslutad ny regeringsform. Stockholm: 

Justitiedepartementet. 
 

Silverman, D. (2010). Doing qualitative research. London: Sage Publications. 
 

SOU 2000:1. En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Stockholm: 
Kulturdepartementet. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-00167
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-00167


 

 
37 

 

SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! Stockholm: Kulturdepartementet. 
 

Syssner, J. & Olausson, A. (2016). Översiktsplanering i kommuner som krymper. 
Stadsvetenskaplig tidskrift, 118(2), 221-245. Linköping: Centrum för 
kommunstrategiska studier, Linköpings Universitet. 

 
Thellbro, C., Stjernström, O., Sandström, P., & Lidestav, G. (2017). Visualizing 

the Forest in a Boreal Forest Landscape: The Perspective of Swedish 
Municipal Comprehensive Planning. Forests, 8(6): 189. 
https://doi.org/10.3390/f8060189 

 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 



 

 
A1 

Bilaga 1  

 

 

Översiktsplanens framtagande: 

Först vill jag fråga hur är det att arbeta med översiktsplanering? Hur var rollen som 

projektledare för ÖP arbetet? Vad gick bra och vad kunde förbättrats? 

 

• Vad i processen gick bra och vad kunde förbättras? 

• Hur stort inflytande hade tjänstemännen i processen i förhållande till politiker? 

• Hur var intresset bland de inblandade i framtagandet av ÖP? (förvaltningar, 

medborgare, politiker och tjänstemän) 

• Hur fördelades resurserna? (tex hållbarhetsfrågor prio ett, förtätning två, grönområden 

tre, medborgardialoger fyra) -Tycker du det skulle fördelas annorlunda? Något som 

saknas i en ÖP? 

• Känner du nu i efterhand att något kunde ha gjorts annorlunda i framtagandet av 

översiktsplanen som kunde ha påverkat resultatet? 

• Hur ser du på medborgardeltagandet och skulle det kunna förbättras? (Hur skulle ni 

kunna nå ut till fler? Tycker du att uppslutningen var bra på era samråd?) 

 

Översiktsplanen som verktyg/i praktiken: 

Hur används översiktsplanen i eran kommun? Är det enbart er förvaltning eller även andra 

förvaltningar som använder den? (isf vilka?) 

 

• Fyller ÖP dess syfte som vägledande/styrande verktyg? (Anser du att öp är mer av ett 

visionärt dokument som marknadsför kommunen?) 

• Vad gör en översiktsplan bra och vilka delar kan förbättras för att göra ÖP till ett 

bättre verktyg? 

• Under vilka omständigheter avviker oftast samhällsplaneringen från översiktsplanen? 

• Vilka delar i översiktsplanen ska förbättras för att översiktsplanen ska bli ett bättre 

verktyg? 

• Vet du om översiktsplanen används av andra förvaltningar? (isf vilka?) 

• Märket du om politikerna i nämnden är uppdaterad om översiktsplanens innehåll och 

betydelse? (Skulle det kunna förbättras på något sätt, tex göra den mer lättförståelig 

och inte så omfattande eller mer konkret?) 

• Hur förankrat är era ställningstaganden med verkligheten och fakta? (tex så behöver 

sörmland tillföra ca 2000 bostäder per år, har ni ett regionalt samarbete mellan 

kommunerna i sörmland för att fördela dessa lika? Är målet 40 000 invånare 

realistiskt? Hur kommer ni fram till det?) 

 

 

Övrigt: 

 

• Vad tycker du att översiktsplanen brister i?  

• Vad anser du saknas i en översiktsplan? (Hur fungerar samarbetet mellan 

förvaltningarna och skulle tex näringslivet få en större del i öp?) Fanns det inte 

resurser till det? 



 

 
A2 

 

 

  

• Tycker du att lagstiftningen ska skärpas ytterligare? (Tex vissa delar i öp ska vara 

bindande eller att innehållet ska specificeras? Aktualitet Prövningen borde skärpas? 

Högre krav på medborgardialog? 

• Kan det vara svårt att tolka politikers vilja och uppstår det konflikter mellan politiker 

och tjänstemän? (isf vilka?) 

• Uppkommer det några konflikter eller problem mellan politiker och tjänstemän? → 

Vilka i såfall. 

• Har du någon tanke kring översiktsplanens tidshorisont eller är ca 15 år det mest 

lämpade tiden för en öp? Tycker du att tidshorisonten ska variera mellan de olika 

inriktningarna? 

• Tycker du planen är tillräckligt förankrad hos allmänheten, har tjänstemännen fått 

tillräckligt med resurser? 

• Hur ser samarbetet ut mellan förvaltningarna eller de olika yrkesgrupperna? 

Yrkesgrupper kan sträva efter olika saker. KANSKE??? 

• Är det något du skulle vilja att vi undersöker i enkätudersökningen eller i 

examensarbetet?    

      

Följdfrågor (Fungera som hjälp vi intervjuer) 

       

Kan du utveckla det 

Kan du förklara mera ingående 

Vad menar du när du säger... 

Påverkar detta måltiderna/ätbeteendet på något sätt? Det låter intressant, berätta mer om det! 

Du nämnde något om... kan du berätta mer om det? På vilket sätt? 

Hur hanterar du det här? 

Vad har du lärt dig av det? 

Kan du ge något exempel? 

Har jag förstått det rätt om du menar att... 

Nu skulle jag vilja byta tema... 

Jag skulle vilja gå tillbaka till det du sa om... 
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Översiktsplanens påverkan och betydelse för

samhällsutvecklingen
Stadsplanering och byggande innefattar många faktorer som tjänstemän, politiker, 

konsulter och byggherrar måste ta hänsyn till. I översiktsplanen läggs grunden för 

kommunernas samhällsutveckling och är ett verktyg som kan användas till mycket. Vår 

studie ska därför undersöka översiktsplanens påverkan på samhällsutvecklingen med 

bland annat en enkätundersökning. 

Vi som genomför denna studie och tagit fram enkäten heter David Labba och Ivan 

Levoshko och vi studerar sjätte och sista terminen på samhällsplanerarprogrammet vid 

Akademin för teknik och miljö på Högskolan i Gävle. 

Denna enkät är till kommunala tjänstemän, politiker och konsulter inom 

samhällsbyggnadssektorn och enkätens resultatet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Det innebär att man i det slutgiltiga arbetet inte ska kunna härleda informationen till en 

enskild individ. Inte heller kommunens namn kommer förekomma i det slutgiltiga arbetet, 

denna fråga (fråga 1) finns enbart med för att kunna jämföra de olika svaren. De 

besvarade enkäterna kommer att ligga till grund för vårt examensarbete och kommer inte 

att användas till något annat. 

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och vi vill att du besvarar enkäten spontant och 

utgår från din erfarenhet, kunskap och från den kommun som du är verksam i. Konsulter 

som besvarar enkäten fyller i för den kommunen de jobbar för just nu. Enkäten kan 

besvaras fram till den 27 april. För dig som får detta mail så är vi tacksamma om du vill 

sprida denna information om vår studie till kollegor på eran förvaltning/avdelning. Vid 

frågor kan ni kontakta oss via telefon eller mail. 

David Labba

Tel: 070 4718908

Mail: Examensarbete.OversiktsplanHIG@gmail.com

Ivan Levoshko 

Tel: 076 1136241

Mail: Examensarbete.OversiktsplanHIG@gmail.com

Tack på förhand, dina svar är viktiga!

*Obligatorisk

Vilken kommun representerar du? *1. 

Vad är din yrkestitel? *

Medlemmar i nämnden och andra

förtroendevalda skriver politiker.

2. 
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1. Hur ofta använder du översiktsplanen för att t.ex. leta information, som

beslutsunderlag eller annat? *

Markera endast ett alternativ.

Markera endast en oval.

Dagligen

Någon gång i veckan

Någon gång i månaden

Någon gång varje år

Aldrig

3. 

2. Är översiktsplanen lätt att förstå och strukturerad på ett tydligt sätt (pdf

versionen)? *

Markera endast ett alternativ.

Markera endast en oval.

Den är lätt att förstå och tydligt strukturerad

Den är svår att förstå men tydligt strukturerad

Den är lätt att förstå men dåligt strukturerad

Den är både svår att förstå och dåligt strukturerad

Vet ej

4. 

3. På vilket sätt använder du oftast översiktsplanen i ditt arbete? *

Markera alla som gäller.

Markera alla som gäller.

Som beslutsunderlag i olika sammanhang

För att hitta information om kommunens ställningstaganden och prioriteringar

För att hitta information om markanvändning, utredningar, med mera

Hitta information om kommunen

Använder inte översiktsplanen

Övrigt:

5. 

4. Förhåller sig översiktsplanen till kommunens förutsättningar? *

markera endast ett alternativ.

Markera endast en oval.

Målen är satta utifrån kommunens förutsättningar och det finns en stor chans

att utvecklingen följer översiktsplanen.

Översiktsplanen är ett visionärt dokument med väldigt ambitiösa

målsättningar, kommunen är väldigt optimistisk.

Nej

Vet ej

6. 
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5. För att uppnå hållbarhet är det viktigt att väga olika aspekter mot varandra.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv vilken faktor får minst utrymme i

översiktsplanen? *

Markera endast ett alternativ

Markera endast en oval.

Ekologiska

Ekonomiska

Sociala

Det är en bra balans mellan faktorerna

Vet ej

7. 

6. Hur överens är tjänstemän och politiker i frågor gällande innehållet i

översiktsplanen? Det kan till exempel handla om olika ställningstaganden i

översiktsplanen.

Hoppa över denna fråga om du inte vet.

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte överens Mycket överens

8. 

7. Vilka ytterligare utredningar måste oftast tas fram när man tar beslut och

planerar utifrån översiktsplanen? *

(Markera max 3st)

Markera alla som gäller.

Biotoputredning

Arkeologisk utredning

Geoteknisk utredning

Bullerutredning

Gestaltningsprogram

Planprogram

Dagvattenutredning

Behövs inga utredningar

Inte relevant i mitt arbete

Vet ej

Övrigt:

9. 
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8. Det är viktigt att involvera medborgare i olika sammanhang för att skapa

legitimitet i beslut och prioriteringar. Vilken metod tycker du är mest användbar

för att hämta in medborgarinflytande i frågor gällande översiktsplanering? *

Markera endast ett alternativ.

Markera endast en oval.

Öppna samrådsmöten

Planerade platsbesök

Enkätundersökning

internet och sociala medier

Vet ej

Övrigt:

10. 

9. Behöver översiktsplanen ha konkreta ställningstaganden och mål för att ge

vägledning eller är det bra att ha flexibla ställningstaganden så att

översiktsplanen är aktuell över en längre tid? *

markera endast ett alternativ.

Markera endast en oval.

Det är bra med tydliga mål och prioriteringar

Det är bra att ha en mer flexibel översiktsplan så att den håller över en lång

tidshorisont

vet ej

Övrigt:

11. 

10. Hur många år är en bra tidshorisont för att översiktsplanen ska vara aktuell

och ge en god vägledning i kommunens planering? *

Markera endast ett alternativ.

Markera endast en oval.

>5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30<

vet ej

12. 
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Tillhandahålls av

11. Är det något som saknas i översiktsplanen för att det ska vara ett bra

underlag för framtida planering? *

Markera endast ett alternativ.

Markera endast en oval.

Ekonomiska faktorer och beräkningar

Tydligare tidsplan

Utblick mot 50 år för att arbeta med långsiktig hållbar utveckling

Fler utredningar (Buller, geotekniska, dagvatten)

Markägoförhållanden

Prioriteringar tex ett hierarkiskt system över/i ämnesområden

Översiktsplanen är bra som den är

vet ej

Övrigt:

13. 

12. Finns det något du gärna vill säga som inte kommit fram i frågorna? Skriv i

så fall det här nedan

14. 
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