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SAMMANDRAG  

Denna uppsats handlar om medborgardeltagandets roll vid stadsplanering och har som syfte  

att undersöka de föreställda problemen och presenterade lösningar i Västerås stads 

stadsplanering med ett särskilt fokus på medborgardeltagandets möjligheter och 

begränsningar vid planeringsprocessen. Genom uppsatsen används en kvalitativ metodik med 

fallstudien som främsta verktyg för att följa detaljplaneprocessens orsaker och verkningar 

över tid. Materialet som används i uppsatsen är översiktsplaner och detaljplaner samt 

nyhetsartiklar och protokoll för att följa processerna tidslinje. Undersökningen visar på det 

finns möjligheter för medborgardeltagandet att bidra till ett förbättrat beslutsunderlagen vid 

detaljplanering. Svagheten med medborgardeltagandet är att det inom den formella 

detaljplaneringsprocessen involveras för sent och i för liten grad för att uppnå önskvärda 

effekterna.  
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1 INLEDNING  

1.1 Introduktion 

I januari 2019 kom ett besked från byggnadsnämnden i Västerås stad att en rad planerade 

byggprojekt runt om i Västerås stad skulle stoppas (Bergström, 2019, 12 januari). Beslutet 

framstår som slutpunkten i en debatt som rasat kring hur stadsplaneringen ska vara inriktad i 

Västerås stad och en slags dom över hur den varit. Under 2018 har debatten varit het kring hur 

bostadspolitik och stadsplanering skall vara inriktad i Västerås stad och frågan fick stor plats 

under valrörelsen särskilt eftersom den blivit något av en stridsfråga mellan partier i majoritet 

och opposition (Gustavsson, 2018). Ett begrepp som om och om igen återkom i 

diskussionerna var konceptet ”förtätning”.  Den i väster belägna stadelen Hammarby visades 

sig bli en brännpunkt för denna debatt.  Ett förslag till detaljplan för byggprojekt där hade 

upprört många boende och lett till olika typer av protester och en stor uppmärksamhet i lokala 

medier (Backlund & Bergström, 2018; Bergström, 2018). 

Att stadsplanering och bostadspolitik är heta ämnen i Västerås stad är inte överraskande. 

Samma typ av frågor debatteras för fullt på många ställen runt om i Sverige, inte minst med 

fokus på bostadsbrist, särskilt för grupper med låga inkomster. I många kommuner begränsas 

bostadsbyggandet på grund av höga produktionskostnader (Boverket, 2019b). 

Västerås beräknades vara en stad i behov av fler bostäder med målet att färdigställa 4000 

bostäder fram till valet 2018.  Det politiska styret i Västerås stad förde vid flera tillfällen fram 

att det finns ett stort behov av nya bostäder och att lösningen ligger i att öka takten för 

bostadsbyggandet (Hedström, 2017). Frågan är inte så mycket om bostäder ska byggas utan 

snarare hur eller kanske främst var, särskilt om trenden med befolkningsökning håller i sig. 

Befolkningen i Västerås stad förväntas ha ökat till 200 000 invånare år 2050 från drygt 

150 000 år 2018, en sådan ökning beräknas kräva 40 000 nya bostäder fram till år 2050.  

(Västerås stad, 2017)  

Behovet att bygga nya bostäder ses inte bara som en svår uppgift eller börda för kommunen, 

utan som ett sätt att genom god stadsplanering lösa många av de problem som anses föreligga 

i stadsmiljöer. En modell för stadsplanering är förtätning där man bygger staden inåt och 

länkar ihop olika delar av staden genom byggnation av redan bebyggda områden. Förtätning 
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ses som en strategi att bygga städer som kan förbättra miljön, minska segregationen och öka 

tryggheten om det sköts på ett smart sätt.  (Boverket, 2016)  

En aspekt av förtätning är att förtätning som strategi i områden där människor redan bor lätt 

kan framkalla missnöje och motstånd bland de boende i området. Det är något som skiljer det 

från byggnation i ett område där det inte finns bebyggelse där den risken alltså inte är 

närvarande.  

Det antagna behovet av fler bostäder har skapat förändringar i lagstiftningen, där plan- och 

bygglagen har reformerats för att förenkla och effektivisera planeringsprocessen, till exempel 

genom införandet av den nya plan- och bygglagen 2010: se propositionerna ”En enklare plan- 

och bygglag” (prop. 2009/10:170) och ”En enklare planprocess” (prop. 2013/14:126).  

Förändringarna i plan- och bygglagen är flera men en central fråga handlar om samråd och 

medborgardialog. Som ett sätt att effektivisera planprocessen har möjligheten till påverkan 

från medborgarna därmed minskat.  

Ett exempel på hur förtätning har uppmärksammats och blivit kontroversiellt är vid det ovan 

nämnda fallet Hammarby i västra Västerås stad. Där har ett förslag till förtätning föreslagits 

(Backlund & Bergström, 2018), kritiserats (Bergström, 2018, 26 februari), gjorts om 

(Kallsäby, Jansson, Wretljung, Söderberg. 2018, 22 maj) och lagts på is (Västerås stad, 

2018a). Hela planeringsprocessen kring Hammarby men även frågan om det större 

byggstoppet i Västerås stad gjort byggföretag missnöjda. De hävdar att det sker ett slöseri 

både med tid och resurser på grund av förseningar och problem kring detaljplaneringen i 

Västerås stad (Bergström, 2019, 6 feb). 

Genom hela processen kring Hammarby har involveringen av medborgarna i 

planeringsprocessen varit en central del.  Här vill jag i en fallstudie undersöka 

medborgardeltagandets roll inom stadsplanering med fokus på vilka möjligheter och 

begränsningar som finns i ett förtätningsfall. 

1.1.1 Problemformulering 

En i politiken framförd anledning till att byggandet av bostäder försvåras och hindras är höga 

produktionskostnader (Boverket, 2019b). För att minska dessa kostnader anförs ofta 

effektivisering av planeringsprocessen som ett botemedel. Ett sätt att försöka effektivisera 

planprocessen har varit att begränsa medborgardeltagandets möjligheter vid det lagstadgade 

samrådsförfarandet. Vid en del förtätningsprojekt har missnöje bland invånare lett till att 
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politiker ändrat eller rentav stoppat detaljplaner. Missnöjet kan också ha varit av 

processkaraktär och riktats mot bristande möjligheter att kunna påverka 

detaljplaneringsprocessen. Därmed vill jag undersöka medborgardeltagandets roll i 

planeringsprocessen och vilka möjligheter och begränsningar som finns i 

medborgardeltagandet.  

1.2   Syfte 

Syftet med denna uppsats är undersöka vilka föreställda problem som ska lösas genom 

stadsplanering med förtätning som mål i Västerås stad och vilka lösningar som presenteras på 

de föreställda problemen. Särskild fokus ligger på att undersöka medborgardeltagandets 

möjligheter och begränsningar vid planeringsprocessen. 

 

 Frågeställningar 

• Vilka är de föreställda problem som ska lösas genom stadsplanering enligt Västerås 

stad? 

• Vilka är de presenterade lösningarna? 

 

• Vilken är medborgardeltagandets roll i detaljplaneringsprocessen?  

 

• Vilka möjligheter och begränsningar har medborgardeltagande i 

detaljplaneringsprocessen. 

 

 

 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I det första kapitlet ges en bakgrund för studien och 

en problemformulering som följs av syfte och frågeställningar.  Uppsatsens andra kapitel 

presenterar det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen och de teoribildningar 

som används i analysen av materialet. I uppsatsens tredje kapitel ges en beskrivning av den 
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valda metoden för undersökningen och en genomgång av de val som gjorts för att komma 

fram till metoden. Kapitlet avslutats med en genomgång av det insamlade materialet och en 

metoddiskussion. I det fjärde kapitlet redovisas undersökningen som består av två delar, i den 

första delen undersöks stadsplaneringen i Västerås stad och de problem och lösningar som 

presenteras där, i den andra delen undersöks medborgardeltagandets roll i detaljplanering och 

med fokus på möjligheter och begränsningar kapitlet avslutas med resultat och 

sammanfattande analys. Uppsatsen avslutas i femte kapitlet med en diskussion av resultaten 

och en analys som leder fram till hur vidare forskning inom ämnet kan utföras.  

2 TEORETISKT RAMVERK 

 Den politiska processen 

Genom denna uppsats kommer jag att undersöka olika aspekter av politiska processer, inom 

vetenskaplig litteratur kan politisk process användas synonymt med policyprocess (Granberg, 

2004, s.39), något som jag också kommer att göra genom denna uppsats. Den politiska 

processen går att grovt dela in i två delar, först skapandet av policy och sedan omsättandet av 

policy i handling, så kallad implementering. Jag kommer nedan att först definiera policy och 

implementering för att sedan utveckla tankarna kring hur den politiska processen kan 

analyseras.   

Inom den politiska processen finns det en central aspekt av problemlösning. Problemlösning 

är samtidigt något som inte är helt enkelt, att formlera klart och tydligt vad problemet är och 

på vilket sätt problemet ska lösas komplicerar frågan ytterligare. Att visualisera alla möjliga 

handlingsalternativ och sedan genomföra det bästa är ytterst svårt (Premfors, 1989, s.40) 

Policy:  

Hill (2007) har sammanställt ett antal olika definitioner av policy för att ge en överblick av 

begreppet, en av de mer träffsäkra kommer från Jenkins, W.I. ”en uppsättning beslut som 

hänger ihop med varandra … beträffande valet av målsättningar och medlen att uppnå dem i 

en bestämd situation …” (Hill, 2007, s.14)  
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Utifrån Jenkins citat går det att dra några slutsatser kring vad policy innebär, först att policy 

inte är ett enskilt beslut utan policy är något som byggs upp av flera olika beslut som 

tillsammans skapar policy. Policy är därmed något som byggts upp av flera olika beslut som 

tagits över tid.  

Policy är något föränderlig och förändras alltid med tiden, policy är inget som en gång 

beslutas och sedan stannar som det är. Ett beslut påverkar framtida beslut och det som gällde 

igår behöver inte gälla idag. Världen är föränderlig och det är också policy. Policy är inget 

som existerar i ett vakuum utan påverkan från något annat, snarare tvärtom så är skapandet av 

policy snarare förändringar av redan existerande policy än skapandet av något nytt. Det 

existerar ytterst få områden där det saknas policy. Även de få tillsynes helt nya områden där 

policy skapas från grunden kommer påverka redan existerande policy på andra områden och 

vice versa.  Det är viktigt också att poängtera att policy inte är något som byggts upp av flera 

olika beslut utan också av flera olika icke-beslut, att försöka bibehålla det som redan finns och 

förhindra/undvika förändringar är lika mycket policy som beslut att förändra något (Hill, 

2007, s.14–16) 

Implementering:  

Skapandet av policy är endast en sida av den politiska processen, den andra är de processer 

genom vilka policy omsätts i handling eller implementering (Hill, 2007, s.182). Att formulera 

policy och att implementera policy på det sätt som det var tänkt är skilda och komplicerade 

processer. Komplikationer med implementering uppstår därför att det finns en spänning 

mellan vad som bör göras och hur det bör göras (Hill, 2007, s.198). Att formulera policy för 

vad som bör göras hamnar ofta i krångel när policy ska implementeras i ”verkligheten”. 

Frågan om vad och hur är inte alltid kompatibelt och det enda påverkar det andra.  

 Det föreställda problemet 

Vad menas då med ”föreställda problem”, som är föremålet för analys i denna uppsats? Är 

inte ett ”problem” kort och gott ett problem? På det svarar jag med utgångspunkt från Bacchi 

& Goodwin (2016) att vad som betraktas som ett ”problem” alltid är någon eller någras 

föreställda problem och jag kommer därmed att utgå från den första frågan i deras WPR-

ansats ”What’s the problem represented to be” (s.20). Deras syn på ”problem” och policy är 

en utmaning mot ett traditionellt synsätt som säger att policy är till för att lösa problem. 
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Bacchi & Goodwin (2016) menar däremot att policy ofta innebär att nya ”problem” skapas. 

Utifrån det synsättet på policy är ett problem något som existerar först när det presenteras en 

lösning av någon (i denna uppsats det politiska styret i Västerås stad) genom en särskild 

policy (i denna uppsats stadsplanering). Genom att undersöka relationen mellan policys och 

det eller de föreställda problem(en) på detta sätt så kan man få ett vidgat perspektiv. Fokus i 

denna uppsats ligger följaktligen att undersöka vilka problem som det politiska styret i 

Västerås stad föreställer sig att den har genom att undersöka den policy som presenteras för 

att ”lösa” dem inom stadsplanering.  

 (Stads)Planering 

Den politiska process som jag kommer undersöka i denna uppsats handlar ytterst om 

markanvändning. Vad ska marken som finns tillgänglig användas till?  Planering blir då den 

metodik oavsett hur den ser ut för att göra avvägningar, vad som ska byggas inte byggas, var 

det ska byggas och på vilken mark (Nyström & Tonell, 2012, s.16–17). 

Nyström & Tonell (2012) menar att det inte är särskilt svårt att argumentera för ett allmänt 

behov av planering, särskilt eftersom det finns så många anledningar till att varför 

ogenomtänkta och planlösa handlingar kan orsaka stora problem (s.52). Planering i Sverige 

utgår från politiskt uppsatta mål och de beslut som bygger upp planeringen skapar policy för 

planering. Inom den politiska sfären så ligger ansvaret för planeringen hos landets kommuner. 

Det så kallade kommunala planmonopolet (Boverket, 2016).  

Som policy i stort är planering något som är i ständig förändring, trender i planering går fram 

och tillbaka. Det som tidigare mottagits positivt kan framstå som ytterst olämpligt efter att tid 

har passerat, mycket av den planering som genomförs handlar om att ändra det som tidigare 

planering skapat. Inom planering krockar också olika mål mot varandra, önskan av effektivitet 

krockar mot kraven på noggrannhet. En ständigt föränderlig omvärld och syn på världen 

skapar förändringar i hur planeringen ser ut och implementering av planering krockar mot hur 

det var tänkt att vara. Alla dessa aspekter leder till att långsiktig och enhetlig planering är 

ytterst ovanlig.  Få om ens några städer är enhetligt planerade från grunden utan en 

överväldigande majoritet är resultatet av en myriad olika planeringspolicys som 

implementerats över långa tidsperioder (Nyström & Tonell 2012, kap 3). 
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Nyström & Tonell (2012) menar att det finns en övertro av att planering, korrekt genomförd 

kan lösa alla möjliga problem i samhället, vilket det genom historien om och om igen visats 

inte behöver vara korrekt. Snarare bör planering ses som ett sätt att genomföra byggande så 

att man kan undvika de mest tydliga och uppenbara konsekvenserna av dålig planering 

snarare än något slags magiskt verktyg som kan lösa samhällets alla olika problem (s.52). 

Detta synsätt på planering ligger i linje med Bacchi & Goodwin (2016) WPR-ansats i den 

meningen att Nyström & Tonell (2012) menar att ”problem” för att förstås alltid måste ses i 

ett visst historiskt och samhällsenligt kontext.  

Plan och Bygglagen: 

I Sverige så regleras planeringsprocessen genom Plan- och bygglagen som är uppbyggd och 

strukturerad med syftet att när kommunen planlägger så ska man följa en tydlig och klar 

process med flera väl definierade skeden som ska genomföras. Målet är att 

planeringsprocessen ska få en tydlig struktur som ska vara likvärdig överallt (Boverket 2014). 

Kraven som ställs på planeringsprocessen i plan- och bygglagen har som syftet att arbetet ska 

ske öppet, rättssäkert och under demokratiska former (Nyström & Tonell, 2012, s.232). 

Eftersom det är kommunen som har huvudansvaret för planeringen ligger det också på 

kommunen att se till så planeringen följer plan- och bygglagens krav. Kommunen har som 

främsta verktyg för planering två olika dokument eller plan, översiktsplan och detaljplan. 

Boverket (2019a). 

Översiktsplan:  

En översiktsplan är det dokument som ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 

av den fysiska miljön i kommunen. Varje kommun i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan 

som omfattar hela kommunen beslutad av kommunfullmäktige (Boverket, 2018b). 

Översiktsplaner är inte bindande men har en viktig roll för att skapa förutsättningar för en 

långsiktig planering av kommunen. Eftersom översiktsplanen ska bygga på väl förankrade 

analyser och sammanställningar av framtida behov och förändringar blir det dokumentet som 

sitter kursen för den framtida planeringen i kommunen (Boverket, 2018c).  

Detaljplan 
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Detaljplanen är det verktyg som kommunen använder för bestämma vad specifika områden 

ska användas till. Detaljplaner skiljer sig från översiktsplaner med att de är bindande. En 

detaljplan bestäms av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.  Syftet med detaljplanen 

är att se till att marken ska användas till det området är mest lämpat för. Prövningen av 

markanvändningen ska ske genom en samlad bedömning utifrån plan- och bygglagen genom 

detaljplaneringsprocessen (Boverket, 2014a). 

Samrådsförfarande: 

Ett viktigt steg i framtagandet av detaljplaner är samrådet. Syftet med samrådet är att samla in 

information, önskemål och synpunkter som berör planförslag i ett tidigt skede i arbetet med 

att ta fram detaljplanen.  Ett beslut som formar samrådet är valet av förfarande för 

handläggningen av detaljplanen. Det finns två olika typer av förfarande, 

”standardförfarande” och ”utökat förfarande”. En av de största skillnaderna mellan de olika 

förfarandeformer gäller samråden, formen för samråd är något som inte är reglerat utan 

kommunen får anpassa omfattningen på samrådet. Fast vid ett utökat förfarande ska samrådet 

vara minst tre veckor och det ska även ske en kungörelse inför samråden om att det kommer 

att ske samt att kommunen ska publicera en samrådsredogörelse där alla inkomna synpunkter 

ska framställas, vilka synpunkter som inte beaktades och skälen till det. Vilka aktörer det är 

som ska vara involverade i samråden är dock reglerade. De aktörer som är reglerade att vara 

involverade i samrådet är länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende 

som berörs. Samråd ska ske med boende som påverkas av detaljplanen. Samrådets funktion 

för medborgare är att vara vägledande, det ligger på kommunens politiker att besluta om 

planernas slutgiltiga utformning även om det finns råd från boverket om att involvera mer 

medborgardialog i planeringsprocessen utanför det som krävs enligt plan- och bygglagen är 

positivt (Boverket, 2018d; Boverket, 2014b; Boverket, 2018g).  

Plan- och bygglagens förändring: 

Sedan den nya plan- och bygglagen tog i kraft 2011, så är den största förändringen som 

inträffade de som trädde kraft 2015. De förändringarna utgick från (prop. 2013/14:126) ”En 

enklare planprocess” och en av de största förändringarna som skedde med fokus på att 

effektivisera planprocessen var att förändra hur förfaranden ser ut inför 

detaljplaneringsprocessen. Den förändring som genomfördes var att enkelt planförfarande nu 

benämns som standardförfarande och att det som förr omnämndes som standardförförande nu 
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är utökat planförfarande (se Prop. 2013/14:126) En förändring både i språkbruk och vilken 

typ av förfarande som bör vara norm.  

 Medborgardeltagande 

2.4.1 Representation i en valdemokrati 

Det demokratiska system som finns i Sverige idag är en typ av valdemokrati. I en 

valdemokrati påverkar medborgarna politikens utformning genom att rösta på partier och 

politiker i val. Mellan valen är det de folkvalda representanterna som sköter beslutsfattandet, 

fast det är inte uteslutet att de politiska representanterna är lyhörda och kommunicerar med 

medborgarna även mellan valen (Gilljam & Hermansson, 2003, s.15–16).  

Hur de folkvalda ska agera som representanter formuleras av Hanna Pitkin. ”Representation 

innebär att representanter på ett lyhört sätt handlar i de representerades intresse” (Esaiasson 

(2003 s.41)  

En viktig poäng här gäller de representerades intresse, intresse skiljer sig från vilja. Vad 

medborgarna vill och vad som är medborgarnas intresse är kan skilja sig åt (Esaiasson, 2003, 

s.41). Att det är medborgarnas intresse och inte vilja som ligger i fokus ger politikerna 

möjlighet att handla utan att vara bundna av medborgarnas för stunden rådande åsikter. Fast 

medborgarnas intresse är något svårdefinierat. Dels är det ytterst få politiska beslut som 

gynnar alla medborgare lika mycket eller ens gynnar alla. Normalt sett så är lösningar på 

samhällsproblem värdekonflikter där olika värden vägs mot varandra. Så det går alltid att hitta 

att några gynnats mer av ett beslut än andra (Esaiasson, 2003, s. 44). 

En annan problematik är hur vet politikerna vad medborgarnas intresse är? Ska politikerna 

genomföra beslut som de anser är korrekta om det strider mot medborgarnas uttryckta 

önskemål? (Esaiasson, 2003, s.44)  

Medborgarens samtycke till de beslut som tagits i en valdemokrati sker i efterhand. 

Representanten har vid varje beslut rätten att uttolka vad som ligger i medborgarens intresse 

medan den representerade medborgarens rätt ligger att i efterhand avgöra om uppdraget som 

representanten har haft har utförts väl genom att rösa för eller emot i valen (Esaiasson, 2003, 

s.45). Politikernas val mellan att följa väljarnas uttryckta åsikter och vad de uppfattar som i 

medborgarnas intresse är kärnan i konflikten som i politisk representation (Esaiasson, 2003, s. 
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46). I en valdemokrati saknar medborgarna formell makt att direkt forma policy eftersom det 

är hos de folkvalda politikerna som den makten finns.  

Medborgardeltagande i den politiska processen i en valdemokrati definieras i Teorell (2003) 

av Sidney Verba & Norman Nie. ”Politiskt deltagande avser de handlingar från enskilda 

medborgares sida som […] syftar till att påverka de politiska beslutfattarna, antingen genom 

att påverka valet av beslutsfattare eller genom att påverka de beslut dessa fattar”  

Om det i en valdemokrati är så att syftet på medborgardeltagande är att påverka de faktiska 

beslutsfattarna, så blir medborgardeltagande utifrån en sådan definition ett försök att få 

politiskt inflytande indirekt. Medborgardeltagande funktion blir inte att själva forma policy 

utan medborgardeltagandet får formen att försöka påverka de som formar policy alltså de 

folkvalda politikerna. Den centrala begränsningen för ett sådant medborgardeltagande är att 

det är helt beroende på hur lyhörda politikerna är gentemot medborgarnas deltagande 

önskemål och preferenser (Teorell, 2003, s 325). 

2.4.2 Medborgarinflytande 

Det finns flera kritiska röster på det sättet att se medborgardeltagandet, en klassisk 

formulering av synen på medborgardeltagande som skiljer sig från den inom valdemokratin 

kommer från Arnstein (1969). Arnstein menade att ett medborgardeltagande som går utöver 

det som formulerats ovan har en särskild plats inom stadsplanering. Arnstein (1969) menar att 

medborgardeltagande behöver vara synonymt med medborgarinflytande (s.216). För att 

medborgardeltagande ska vara något fullständigt behöver det ske en formell omfördelning av 

makt till medborgarna. Genom en sådan omfördelning så är medborgardeltagande ett sätt för 

de som påverkas av policy att forma den (Arnstein, 1969, s. 216–217). 

” Participation of the governed in their government is, in theory, the cornerstone of 

democracy” (Arnstein, 1969, s.216)  

Medborgardeltagande som fenomen är knappast något kontroversiellt, att medborgarna ska 

vara involverade i den politiska processen är något som konstant lyfts upp som ett ideal och 

som något önskvärt. Som Arnstein (1969) formulerar så kan dock jublandet över 

medborgardeltagandet snabbt förändrats när krav på omfördelning av makt framförs. Den 

stora frågan kring medborgardeltagande blir snarare i vilken grad och i vilken form 

medborgardeltagande ska ske (Tahvilzadeh, 2015, s.511–513; Karlsson, 2011). 



 15 

Den avgörande aspekten för medborgardeltagande är enligt Arnstein (1969) hur mycket 

formellt inflytande som medborgarna ska ha i att forma policy. Arnstein menar att 

medborgardeltagande bör vara likvärdigt med medborgarinflytande, alltså om medborgarna 

inte har inflytande i processen de deltar i så är det inte medborgardeltagande i en fullständig 

mening.  

Det finns risken enligt Arnstein att medborgardeltagande riskerar att bli något tomt. Eftersom 

medborgardeltagande är ett fenomen som är så pass upphöjt ideal och något som få säger sig 

vara emot så involverar nästan alla förslag någon slags av medborgardeltagande. Men det 

riskerar att snarare bli en typ av ritual som genomförs där medborgarna får delta men faktiskt 

inte får något inflytande. Det är inte sällan som politiker initierar medborgardeltagande för att 

sedan göra något annat men hänvisa till medborgarnas deltagande i processen som något 

positivt och legitimerande för beslutet (Arnstein, 1969, 216–217). 

 För att visualisera och undersöka medborgardeltagandets olika former så konstruerade 

Arnstein en metaforisk stege som ett sätt att mäta och kontextualisera medborgardeltagandet. 

Stegen är uppbyggd utav åtta steg som var för sig representerar åtta olika typer eller grader av 

medborgardeltagande, stegen går från minst deltagande vid steg 1 och mest vid steg 8 och där 

Arnstein menar att faktiskt inflytande endast finns hos de tre översta stegen.  

 

Figur 1 Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969, s.217) 
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Arnstein delar in stegen i tre delar för att visa huvuddragen av hur medborgardeltagandet kan 

se ut, även om Arnstein formulerade detta 1969 så menar jag att de går att känna igen de 

fortfarande idag. 

Längst ned på stegen är det som Arnstein formulerar som ”Icke deltagande”, med sådant 

medborgardeltagande är inte målet att göra det möjligt för medborgare att delta i planering 

utan för att makthavarna att kontrollera situationen. Högre upp på stegen finns det som kallas 

”Tokenism” vilket är aningen svårt att översätta till svenska, men är ungefärligt som något 

symboliskt, detta steg är kanske det mest komplicerade och kontroversiella för de som finns 

är som (3) informera och (4) konsultera när det erbjuda kan innebär att medborgarna kan höra 

och bli hörda på. Men under de förhållande som saknar medborgarna makt att försäkra sig om 

att deras åsikter kommer fram, när deltagandet är begränsat till dessa nivåer finns det inga 

muskler bakom det. Medborgarna blir oförmögna att ändra något utan är beroende av 

politikerna vilja att vara lyhörda (Arnstein, 1969, s.217). 

Enligt Arnstein är det endast vid de tre översta stegen som fullständigt medborgardeltagande 

finns, det som gör det fullständigt är att där så har formellt makt överförts till medborgarna så 

de har möjligheter att forma policy utan att vara beroende av andra (Arnstein, 1969, s. 217). 

Arnstein formulerade sina tankar om medborgardeltagande 1969 men de frågor och modeller 

hon tog fram har visat sig vara fortsatt relevanta även i nutid. 

 Staden Västerås  

Västerås stad har genom historien varit en industristad, under slutet av 1800-talet 

genomfördes en expansiv industrialisering kring bolaget Allmänna Svenska Elektriska 

Aktiebolaget eller ASEA. Bolaget ASEA eller i dess nuvarande form ABB har varit en 

betydande aktör i Västerås stad sedan dess (Granberg, 2004, s127-128).  

Koppling mellan Västerås stad och ASEA var sådan att Västerås stad kallats Sveriges största 

bruksort med en stark samexistens mellan ASEA och Västerås stad där de både växte i 

tandem. Från 1945 till 1970 nästan fördubblades Västerås stads befolkning till drygt 120 000. 

1970-talets konjunkturnedgång, ett minskat fokus på industrier generellt och att fusionen 

mellan ASEA och BBC som bildade ABB gjorde så att huvudkontoret hamnade i Schweiz 

och inte Västerås stad har tillsammans gjort att Aseas/ABB betydelse för Västerås stad 

minskat även om den fortfarande är stor (Granberg, 2004, s.130–131). 
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Under 80-tal och 90-tal låg fokus för Västerås stad att hävda sig i konkurrens med andra 

städer, dels Stockholm men även globalt. Ett sätt att hävda sig i konkurrensen var enligt 

Västerås stad politiska ledning att kunna erbjuda attraktivt boende och läget vid vattnet 

(Mälaren) ansågs öka stadens attraktionsvärde. Det menades också att det fanns ett samband 

mellan attraktivt boende och etableringen av arbetsplatser. Att erbjuda attraktivt boende 

kunde stärka stadens i konkurrensen både om nya invånare men även företagsetableringar 

(Granberg, 2004 s.143–144). 

Västerås stad har liksom flera andra mellansvenska industristäder genomgått ett antal radikala 

strukturomvandlingar och en ökad invandring har bidragit till en utökad befolkningstillväxt. 

Västerås stad är idag en relativt delad stad med stadsdelar med generell lägre inkomst i dess 

västra delar, till exempel de i staden utpekade utsatta områden Råby & Bäckby. Västerås stad 

beskrivs prioritera att både bygga nya bostäder för en växande befolkning samt bekämpa 

marginalisering och segregation som beskrivs som två vägar som inte nödvändigtvis 

harmoniserar (Fell, Guziana & Elander, 2019).  

3 METOD OCH MATERIAL 

 Fallstudien  

Den här undersökningen har som mål att undersöka medborgardeltagandets roll vid 

detaljplanering. För att belysa det har jag valt att använda mig utav en kvalitativ metodik med 

fallstudien som främsta verktyg. En fallstudie är en nära granskning av enstaka fall för att 

undersöka ett särskilt fenomen, i detta fall medborgardeltagande vid detaljplanering. 

Skillnaden mellan fallstudier och jämförande undersökningar kan tyckas liten, något som tas 

upp av Esaiasson et al. (2017) De argumenterar för att fallstudier principiellt sällan är något 

annat än användandet av annan terminologi för att beskriva jämförande undersökningar. 

Deras argumentation håller en del grund, som de säger ”slutsatser om orsak och verkan kräver 

jämförelser” och jämförelser kräver minst två analysenheter (s.109). 

I undersökningen använder jag mig utav två stycken fall och försöker självklart som annan 

forskning dra slutsatser kring orsak och verkan. Varför menar jag då att denna undersökning 

är en fallstudie och inte en jämförande undersökning? Trots att Esaiasson, et al. (2017) menar 

att fallstudien och den jämförande undersökningen inte skiljer sig så tar de ändå upp att det 

finns en variabel som gör att det ändå finns en skillnad. En skillnad som jag menar får en stor 
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effekt på undersökningen. Skillnaden består i att analysenheterna för en jämförande 

undersökning registrerar inom två olika kontexter medan fallstudier registrerar 

analysenheterna inom en och samma kontext. De två fall som jag valt för denna undersökning 

är inom samma kontext men vid olika tidpunkter, jag använder denna tidsförskjutning mellan 

fallen för att visa på en tidslinje hur processen orsaker och verkningar ser ut (s.109). 

De två fall som jag analyserar för undersökningen är inom samma kontext, 

detaljplaneringsprocesser vid förtätningsprojekt i Västerås tätort med medborgardeltagandet i 

fokus. Jag undersöker de två fallen inom samma kontext för att få insikter om hur 

medborgardeltagandets roll ser ut och medborgardeltagandets möjligheter och begränsningar.  

Det som är av intresse för undersökning är inte ifall medborgardeltagande ser annorlunda ut 

vid detaljplanering i Västerås, Köping eller Arvidsjaur där en jämförande undersökning skulle 

vara lämplig utan att dra mer generella slutsatser kring medborgardeltagandets roll, 

möjligheter och begränsningar något som fallstudien är ett ypperligt verktyg för att 

undersöka.  

 Valet av fall 

Precis som att det är viktigt att välja en lämplig metod för att genomföra sin undersökning är 

det minst lika viktigt att välja ut vilket eller vilka analysenheter det är som ska undersökas. 

Det är många forskares dröm att ha tillräcklig med tid och resurser för att undersöka alla de 

möjliga relevanta analysenheter som finns. Sådant är dock inte fallet och ett urval är 

nödvändigt att göra. Till och började med kommer frågan varför Västerås stad? Det finns 

mängder av olika städer med detaljplaneprocesser som är intressanta.  

När jag väljer att genomföra min undersökning i Västerås så följer jag i spåren av andra 

samhällsvetare som tenderar att välja fall från den egna närmiljön. Svenska forskare tenderar 

att studera svenska fenomen medan franska forskare studerar franska fenomen (Esaiasson, et 

al.). Jag har agerat på samma sätt, jag studerar och är bosatt i Västerås stad och det är i 

Västerås stad som jag har enklast tillgång till material, både av offentliga handlingar från 

kommunen men även tillgång till lokala medier. Fördelen att också kunna fysiskt besöka de 

analysenheter som undersöks ger möjligheter till att få tillgång till mer insikter än att studera 

något på distans (Esaiasson, et al. s.155). 
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För att göra ett urval behöver man först fastställda undersökningens population (Esaiasson et 

al. 2017,), undersökningens syfte är att undersöka medborgardeltagandets roll vid 

detaljplanering för förtätningsprojekt. Populationen för undersökning detaljplaneprocesser vid 

förtätningsprojekt i Västerås stad (s.156). 

Anledningen till varför fallen Hammarby och Kristiansborg har valts är tudelat.  Dels är det 

detaljplaneringsprocesser som har uppmärksamts stort både i lokala medier men även som en 

del av den större politiska debatten kring stadsplanering i Västerås stad. Denna 

uppmärksamhet ger det värde att undersöka i sig själv men också större möjligheter att följa 

processerna mer noggrant eftersom de beslut och händelser som skett vid processerna är mer 

detaljerat dokumenterat både i offentliga sammanhang och i medier. Fallen som valts skiljer 

sig inte heller systematiskt från andra fall i populationen vilket gör att de slutsatser som dras 

inte är unika för just de två fallen utan att eftersom är mer typiska fall går att dra någorlunda 

generaliserande slutsatser (Esaiason, et al. 2017, s.165).  

 Generalisering 

Kan en kvalitativ närstudie vara generaliserbar? Svaret är ja. Om frågeställningen är 

tillräckligt generell och populationen tillräckligt homogen går det att uttala sig allmängiltigt 

utifrån få fall. Man dör dock vara medveten om att det kan finnas faktorer i de undersökta 

fallen som kan vara unika eller speciella för just de fallen, något som kan minska möjligheten 

till generalisering (Esaiasson, et al. 2017, 165–166). En sådan risk finns när man arbetar med 

få fall och är något som jag har varit vaksam för genom hela skrivandeprocessen. 

 Min frågeställning har varit generell och populationen homogen i den meningen att den är 

knuten till en viss plats i staden. Oavsett hur stark generaliseringen kan vara av de slutsatser 

som dras i uppsatsen så menar jag att uppsatsen och undersökningen till att öka kunskapen om 

medborgardeltagandets villkor. Målet med forskning är i slutändan att få ökad kunskap, ordet 

vetenskap kommer från latinets ”Scientia” som betyder just kunskap. Generalisering är endast 

ett sätt för att samla kunskap. Kunskap kan överföras även när den inte är helt generaliserbar 

(Flyvberg, 2011, s.305).  

 Operationalisering 
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Lösningar & föreställda problem 

För att svara på uppsatsen två frågeställningar används den första frågan i Bacchi & Goodwin 

(2016) WPR-ansats, det vill säga utifrån synsättet på policy att ett problem är något som 

existerar först när det presenteras en lösning av någon eller några. Det är därmed möjligt att 

utifrån de presenterade policylösningarna i översiktsplanerna för Västerås stad undersöka 

vilka de föreställda problemen är som stadsplaneringen ska lösa.  

Medborgardeltagande 

För att svara på uppsatsens frågor kring medborgardeltagande används Arnstein (1969) för att 

definiera den typ och den grad av medborgardeltagande som sker vid de analysenheter som 

undersöks. ”Ladder of Citizen Participation” (Arnstein, 1969, s. 217).  

 Material 

Jag har delat in det material jag använt i fyra kategorier för att ge en bättre överblick över 

materialet, varje kategori är en viss typ av material.  

Lagar och regler: 

Den första kategorin av material är det som använts för att lägga ramverket för undersökning, 

plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som reglerar planprocessens olika delar. En del av 

materialet är också två propositioner som har inneburit större förändringar i plan- och 

bygglagen i relationen till medborgardeltagandet i planeringsprocessen Prop. 2009/10: 170 En 

enklare plan- och bygglag & Prop. 2013/14:126 En enklare planprocess.  

Ett hjälpmedel för sammanfattningar och djupare förståelse av de lagar och processen som 

reglerar planprocessen har mycket material från Boverket använts. Boverket har samlat en 

mängd material om planeringsprocessen i den så kallad ”Kunskapsbanken”, där finns 

publicerat en mängd olika dokument som täcker många aspekter av stadsplanering och det 

som reglerar den.  

Planeringsdokument 

I undersökningen har fokus legat på de föreställda problem som ska lösas genom 

stadsplanering enligt Västerås stad och vilka de presenterade lösningarna är. Det material där 

sådan finns är kommunens översiktsplan vilket är det dokument där kommunen presenterar 



 21 

vilka de strategier som stadsplaneringen långsiktigt ska utgå ifrån (Boverket, 201b) I 

uppsatsen så används därmed ”Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050”, både den 

ursprungliga från 2012 samt den reviderade från 2017 (Västerås stad 2012; 2017b), för att 

genomföra undersökningen för att svara på uppsatsens två första frågor. 

I undersökningen kommer båda versionerna av översiktsplanen användas. Anledningarna är 

två, dels så har framtagandet av detaljplaneförslaget för fallet Hammarby genomförts under 

den ursprungliga versionen av översiktsplanen medan den reviderade översiktsplanen antogs 

under framtagandet av detaljplaneförslaget för fallet Kristiansborg. Sedan menar jag att även 

om det finns skillnader i text mellan de två versionerna av översiktsplanen så är den 

övergripande strategin som presenteras i de två det samma. Där med kommer båda 

versionerna att användas.   

Precis som att använda kommunens översiktsplan som material för att undersöka de 

övergripande strategerna för stadsplanering är det att använda detaljplaner som material för 

undersökningen av I undersökningen har detaljplanerna som täcker de fall som valts ut 

används som material är ”dp1858” Hammarby och ”dp1897” Kristiansborg.  Det gäller även 

alla de olika delar som tillsammans skapar en detaljplan så som planbeskrivning, plankartan 

och samrådshandlingarna.  

 

Offentliga handlingar: 

För att göra en undersökning av de processer som finns vid detaljplanering är det viktigt att 

skapa en tidslinje över när beslut fattas. Ett utmärkt material för detta är officiella handlingar 

som publiceras av Västerås stad. I undersökningen används bland annat protokoll från möten 

av flera nämnder och kommunfullmäktige i Västerås stad för att belägga när olika beslut 

fattas.  

Nyhetsrapportering:  

För att komplettera de officiella handlingarna använda i undersökningen också 

nyhetsrapportering från olika lokala medier för att ge tydligare bild över hur 

detaljplaneringsprocessen har genomförts. Medierna där materialet har hämtats från är 

lokaltidningen Vestmanlands Läns Tidning (VLT) samt public service medierna Sveriges 

Radio P4 Västmanland och SVT Västmanland. Användningen av nyhetsrapporteringen har 

också som syfte att få ett annorlunda perspektiv än det som ges i de av kommunen offentligt 
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producerade handlingar. Nyhetsrapporteringen tenderar att vara lika mycket eller mer 

fokuserad på medborgarens perspektiv än politikers.  Användning av intervjuer och rapporter 

från medierna ges en bild av hur medborgarna upplever en situation och hur processen har 

fortlöpt. Eftersom fokus i uppsatsen ligger på medborgardeltagandet är rapportering från 

medborgarna ett nödvändigt komplement till det som publiceras från kommunen.  

 Metoddiskussion  

Ovan i texten motiveras valet av fallstudien som metod och huruvida det går att dra 

generaliserande slutsatser från fallstudien. Ett alternativ till fallstudien som metod kunde varit 

en ren jämförande undersökning, valet att inte använda en sådan metod bygger på den 

frågeställningar som valts. Utifrån uppsatsens frågeställningar ligger fokus på att undersöka 

inom en och samma kontext men vid olika tidpunkter för att följa orsakerna och verkningarna 

i en process. Ifall frågeställningarna varit mer fokuserade på skillnader eller likheter mellan 

olika kontexter till exempel Västerås & Örebro skulle den mer renodlande jämförande 

undersökningen ha varit mer relevant.  

Risken med fallstudien är att man behöver vara uppmärksam på att eftersom man använder 

sig utav en relativt liten mängd fall att det inte är någon specifik variabel i just de fall som 

undersöks som påverkar de slutsatser som man kommer fram till, vilket var något som jag 

genom hela undersökningen varit på min vakt emot. 

Kring undersökningen fanns två alternativa vägar att gå som inte har blivit av i 

undersökningen. Det första valet var att använda fler fall i undersökningen, för att få en större 

bas för undersökningen är ett större urval alltid något som är intressant. Men jag menar ifall 

fler fall skulle undersökas så pass djupt som det gjorts genom undersökningen skulle tiden 

inte räckt till samt att det går att dra slutsatser från de två fall som undersökts.  

Ett annat val som gjordes i början av skrivande av denna uppsats var frågan ifall det skulle 

genomföras intervjuer med personer som varit medverkande i de detaljplaneringsprocesserna 

som undersöks i uppsats.  Fördelen med att genomföra intervjuer är att det ger ytterligare 

perspektiv och insikt i hur planeringsprocessen utspelade sig och hur upplevelserna var för de 

inblandade i processen.  Utifrån de frågeställningar som valts togs beslutet att inte använda 

intervjuer i undersökningen. Beslutet tog dels på grund av att de fall som undersökts i 

uppsatsen har varit så pass uppmärksammade att det har funnits gott om material från annat 
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håll för få en översikt över processen. Ifall de fall som valts ut för att undersökning varit mer 

obskyra eller ifall fenomenen hade inträffat längre tillbaka i tiden men mindre tillgänglig 

information, hade intervjuer varit nödvändiga eller i alla fall hjälpsamma för att genomföra 

undersökningen.  

4 UNDERSÖKNING 

 Föreställda problem och lösningar 

I denna del av undersökningen analyseras de av Västerås stad presenterade policys och 

långsiktiga strategier för stadsplanering.  Det huvudsakliga materialet för undersökningen är 

översiktsplanen för Västerås stad, det är i en kommuns översiktsplan som strategierna och 

inriktningarna för stadsplaneringen och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i 

kommunen presenteras (Boverket, 2018b). I undersökningen kommer översiktsplanen 

”Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050” användas, både i dess ursprungliga version som 

antogs december 2012 samt den antagna reviderade versionen från 7 december 2017 

(Västerås stad, 2012;2017b). 

Undersökningen kommer att genomföras utifrån Bacchi & Goodwin (2016) synsätt på policy 

där ett problem är något som existerar först när det presenteras en lösning på det av någon 

eller några. Genom att undersöka de presenterade policylösningarna i översiktsplanen för 

Västerås stad går det att visa på vilka föreställda problem som ska lösas genom stadsplanering 

i Västerås stad.  I detta stadie av undersökningen är implementeringen av policy inte i fokus, 

för denna första del av undersökningen med de presenterade lösningarna och föreställda 

problem ligger fokus på skapandet av policy och hur de presenteras.  

4.1.1 Presenterade lösningar 

En översiktsplan är ett stort och komplicerat dokument ofta framtaget genom kompromisser 

mellan flera olika aktörer ofta med inkompatibla önskemål. I översiktsplanen tas det upp en 

mängd olika aspekter av stadsplanering. Det finns inte heller endast en enda presenterad 
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strategi för stadsplanering i hela översiktsplanen, men genom undersökningen menar jag på 

att det finns en central strategi som genomsyrar översiktsplanen och som presenteras nedan.  

Komplettering:  

Genom båda versionerna av översiktsplanen finns det ett stort fokus på det som kallas 

komplettering. Kompletterings strategin innebär att det ska ske ”ny bebyggelse inom den 

redan byggda staden” (Västerås stad, 2017b, s.24)  

Komplettering ska genomföras genom att ”komplettering av bebyggelsen ske där det finns 

”överblivna” eller dåligt utnyttjade ytor, genom tillbyggnader, påbyggnader eller genom 

rivning och nybyggnation med högre eller tätare bebyggelse” (Västerås stad, 2017b, s.41)  

En intressant aspekt av hur kompletterings strategin presenteras är att den ska ske på två olika 

typer av områden, både på ”större sammanhängande omvandlingsområden till exempel äldre 

industriområden […]” (Västerås stad, 2017b, s.25) samt mindre nybebyggelse i redan 

bebyggda områden för att skapa ”ett varierat utbud av bostäder med olika boendeformer, 

hustyper och upplåtelseformer” (Västerås stad, 2012, s.30).  

Förtätning:  

Den beskrivning av komplettering som presenteras i översiktsplanen stämmer väl överens 

med den inom stadsplanering teoretiska termen ”urban intensification” 

 ”Urban intensification” definieras väl av Roseth och det är den definitionen som kommer att 

används i uppsatsen. ” the increase of population and/or dwellings within a defined urban 

area” (Jenks, Burton & Williams, 1996, s.84).  

Roseth citat visar tydligt på att ”urban intensification” handlar om en ökad densitet av både 

människor och byggnader inom en definierat redan bebyggt området. Något som går att känna 

igen tydligt i formuleringarna av strategin för komplettering i Västerås stads översiktsplan. 

Inom den svenska stadsplaneringens kontext så översätts ”Urban intensification” till 

begreppet förtätning (Boverket, 2016). Förtätning är ett begrepp som också används i 

översiktsplanen för att beskriva samma fenomen som komplettering.  ”I centrala Västerås 

pågår en successiv förtätning” (Västerås stad, 2012, s.37)   

Genom undersökningen kommer begreppet förtätning att användas för att beskriva fenomenet 

”urban intensification”.  
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Den förtätning som presenteras i översiktsplanen går att dela in i två olika typer. Båda typerna 

av förtätning går att koppla den teoretiska definitionen från Roseth men har några praktiska 

skillnader i verkligheten.  

Den första typen av förtätning är det som sker på större områden som inte används i någon 

högre grad till exempel områden som tidigare varit industriområden.  ”Större 

sammanhängande områden, t.ex. äldre industriområden, kan ges en ny användning” (Västerås 

stad, 2012, s29) som det beskrivs i översiktsplanen.  Sådan förtätning i Västerås stad är möjlig 

genom den strukturella ekonomiska omvandling som Västerås stad genomgått över de senaste 

decennierna (Fell, Guziana & Elander, 2019; Granberg, 2004). Det finns flera områden i 

Västerås stad som tidigare varit industriområden som inte längre används till dess 

ursprungliga syftet eller inte används alls. Ett exempel på ett genomfört sådant 

förtätningsprojekt i Västerås stad är Östra hamnen, efter att i princip all hamnverksamhet 

upphört omvandlades området till ett bostadsområde genom byggandet av en stor mängd 

bostäder på den övergivna marken (Granberg, 2004, s.160). Förtätning av sådan typ är inte 

ovanlig utan många förtätningsprojekt i Sverige sker på industrimark, i hamnområdet och i 

parker (Boverket, 2016). Ett framtida förtätningsprojekt av denna typ som presenteras i 

översiktsplanen är området Kopplarlunden som ska ha ”en tät och blandad stadsbebyggelse” 

(Västerås stad, 2017, s.54) Denna typ av förtätning sker i områden som har liten eller icke 

existerande bostadsbebyggelse och går mer eller mindre att likna vid byggandet av helt nya 

stadsdelar. ”Genom omvandling av större sammanhängande områden så som äldre 

industriområden […] skapas nya stadsdelar” (Västerås stad, 2017b, s. 41).  

Den andra typen av förtätningsprojekt som presenteras i översiktsplanen är mindre i skala och 

innebär byggandet av bostäder där det redan finns ett bostadsbestånd. Det kan vara byggandet 

av ett fåtal eller till och med enskilda hus för att komplettera det redan befintliga 

bostadsbeståndet ”Tillskott med nya boendeformer […] ger en blandning av olika 

hushållstyper […], eller något större förtätningsprojekt för att öka densiteten av bostäder i ett 

specifikt område. Detta är något som har pågått under en tid i centrala Västerås stad 

”ytterligare komplettering med ytterligare 300 lägenheter i kvarteret Mimer” (Västerås stad, 

2012, s.37)  

4.1.2 Föreställda Problem 

Utifrån policyn om förtätning som presenteras i Västerås stads översiktsplan går det att 

undersöka vilka de föreställda problemen är som stadsplaneringen ska lösa genom förtätning.  
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Bostäder åt alla 

Det mest grundläggande av de föreställda problemen som förtätning ska lösa är att kunna 

bygga tillräckligt med bostäder för att täcka det beräknade framtida behovet. Västerås stad 

beräknar att staden ska få ett tillskott med 80 000 nya invånare fram till 2050, vilket enligt 

Västerås stads beräkningar kommer att kräva byggandet av 40 000 nya bostäder (Västerås 

stad, 2017b s.7).  

Huvuddelen av den tillkommande bebyggelsen förväntas enligt Västerås stad förläggas till 

Västerås tätort. Det kommer dels att behövas byggas en mängd nya bostäder men det kommer 

också att behöva byggas många andra byggnader som behövs för att ge service till den 

beräknade befolkningsökningen.  ”fler bostäder, arbetsplatser, attraktiva offentliga miljöer, 

bra parker, lekplatser, idrott & kultur samt välfungerade service med bland annat förskolor 

och skolor” (Västerås Stad, 2017b, s. 7) Den trenden göra det nödvändigt att ta tillvara på den 

all den tillgänglig yta som finns att använda i Västerås stad. Förtätning är en policy i 

stadsplanering som gör det möjligt att bygga tillräckligt med bostäder för att täcka det 

beräknade behovet genom att utnyttja både idag dåligt utnyttjade ytor i staden ”ytterligare 

komplettering med ytterligare 300 lägenheter i kvarteret Mimer” (Västerås stad, 2012, s.37) 

och större industriområden som omvandlas till bostadsområden. ”Större sammanhängande 

områden, t.ex. äldre industriområden, kan ges en ny användning” (Västerås Stad, 2012, s29).   

Segregation Fysisk & Social 

En aspekt av förtätning som tas upp som en stor fördel är att stärka integrationen och där med 

”lösa” det föreställda problemet med segregation. Både social men även fysisk. Att 

genomföra förtätningsprojekt av den typen som sker i redan befintligt bostadsbestånd för att 

skapa en blandad bebyggelse ses som ett verktyg mot segregationen. ”en blandning av olika 

hushållstyper stärker integrationen” (Västerås stad, 2017b, s.42) En förtätning av staden och 

då särskilt den centrala delen av Västerås stad ses som att det möjligheten till att skapa 

gemensamma forum där medborgare från olika delar av staden kan mötas, ”stärk innerstaden 

som mötesplats” (Västerås stad, 2017b, s27) ” Nya mötesplatser i offentliga och 

halvoffentliga rum tillskapas” (Västerås stad, 2012, s.30)  

Den mer konkreta fysiska segregationen ses som något som förtätning kan lösa, dels att binda 

samman stadsdelar som tidigare varit mer åtskilda, ”att enkelt och naturligt knyta samman 

olika stadsdelar för att skapa möten mellan människor med olika kulturell och social 

bakgrund” (Västerås stad, 2012, s.30). Förtätning ses också som ett sätt att bygga bort det 
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föreställda problemet med fysiska hinder som separerar människor och göra det möjligt för 

medborgare i Västerås stad att mer fritt röra sig genom staden. ”Barriärer i form av trafikleder 

byggs bort” (Västerås stad, 2012, s.30) 

Hållbarhet 

Ett av de föreställda problem som återkommer genom hela översiktsplanen är frågan om 

hållbarhet, det gäller särskilt hållbarhet utifrån ett miljöperspektiv. Hållbarhet är på ett sätt en 

kategori som innehåller ett antal föreställda problem men som pekar åt rätt håll.  

En av fördelarna som presenteras med policyn förtätning är att det går att bygga tillräckligt 

med bostäder utan att använda uppfattad värdefull åkermark utanför Västerås stad. Ifall 

bostäder ska byggas i den mängd som planeras för att täcka den förväntade 

befolkningsökningen finns risken att Västerås stad kan komma att expandera utåt på den 

åkermark och grönområden som ligger utanför staden. Bevarandet av åkermark uppfattas som 

positivt både för den biologiska mångfalden och för att säkra den framtida produktionen av 

livsmedel och andra råvaror (Västerås stad, 2012, s.50,55). 

Ett annat föreställt problem inom hållbarhets aspekten är frågan om transporter och då främst 

genom att använda bil. Vid förtätning uppfattas det som att avstånden minskar mellan de 

platser som de boende i Västerås stad behöver röra sig mellan. Användandet av bil ses som ett 

svar på långa avstånd och ifall de minskade skulle användningen av andra transportmedel 

uppmuntras och stärkas.  ”planens inriktning på förtätning, funktionsblandning, närhet till 

service och förbättrade förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik bedöms leda till 

att utsläppen av växthusgaser minskar” (Västerås stad, 2012, s. 72). Just möjligheterna att 

minska utsläppen av växthusgaserna ses som något ytterst positivt igenom översiktsplanen.  

 Medborgardeltagande vid detaljplaneprocessen 

Efter att i undersökningen ovan fokuserad på skapandet av policy (förtätning) i Västerås stads 

stadsplanering och vilka föreställda problem som ska lösas genom förtätningen, ligger nu 

fokuset på implementeringen av förtätningen i Västerås stad. Specifikt är det 

medborgardeltagandets roll och dess möjligheter och begränsningar som ska undersökas vid 

detaljplaneprocessen vid förtätningsprojekt.  
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De två fall som undersöks är detaljplaneprocesser för förtätningsprojekt förtätning i Västerås 

stad. Den typ av förtätnings som planeras vid de två fallen är den typen av förtätning som 

innebär bebyggelse i relativt liten skala i ett redan befintligt bostadsbestånd till skillnad för 

omvandling av ett större industriområde.  

I båda fallen är detaljplaneringsprocessen inte helt färdiga då inga av dem har när detta skrivs 

vunnit laga kraft, det kan och antagligen kommer ske ytterligare händelser i processen men 

det tid som passerat och de händelser som påverkat detaljplanersprocessen hittills ger 

tillräckligt med underlag för att svara på frågeställningarna.  

För varje fall kommer jag först skapa en tidslinje för att få en överblick över de händelser som 

påverkat detaljplaneringsprocessen i varje fall och sedan en sammanfattning där jag mer 

direkt svarar på frågeställningarna.  

4.2.1 Fall 1: Detaljplan 1858 Hammarby 

 

Tabell 1 Tidslinje - Detaljplan 1858 Hammarby 

Tidpunkt Händelse 

2016 Willhem & Ikano ansöker om att fram en ny detaljplan 

16/8–2016 Byggnadsnämnden ger i uppdrag att fram en detaljplan.  

05/12–2017 Detaljplansbeskrivningen blir officiell  

8–31/1–2018 Samråd 

13/3 - 2018 Synpunkter från samrådet rapporteras 

22/5 - 2018 Förslaget till detaljplan dras tillbaka, ytterligare samråd annonseras 

29/5 & 4/6–2018 Dialogmöten vid samrådet 

26/6 - 2018 Byggnadsnamnen beslutar om att ta fram nytt detaljplaneförslag 

9/10–2018 Hammarby blir pilotprojekt för nytt arbetssätt att planera stadsdelar. 

Arbetet med detaljplanen läggs på is 
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Området: 

I västra delen av Västerås stad ligger bostadsområdet Hammarby, i Hammarby ligger det ett 

område som i detaljplanen klassas som ”Lugnet 1–2, Höskrindan 1 m.fl., Hammarby” 

(Västerås stad, 2017a) (Bilaga Karta över Västerås Stad, markerad med röd fyrkant området 

Hammarby) 

I områdets finns ett antal byggnader med mellan sju och åtta våningar som total innehåller 

drygt 700 bostäder.  Byggnaderna ägs utav två bostadsbolag Ikano Bostad AB & Willhem 

Västerås AB. Innanför byggnaderna finns ett mindre grönområde, en lekpark och en förskola. 

Området utskiljer sig från den omkringliggande bebyggelsen genom höjden på byggnaderna i 

området. Runt detaljplaneområdet är bostadsbyggelsen en eller två våningshus vilket gör att 

de högre flervåningshusen dominerar stadsbilden i Hammarby (Västerås stad, 2017a). 

2016: Under 2016 inkommer det en ansökan till Västerås stad från Ikano Bostad AB och 

Willhem Västerås AB om att få bygga nio stycken så kallad punkthus som en utökad 

bostadsbebyggelse inom det befintliga bostadsbeståndet i området (Västerås stad, 2016). 

25 augusti 2016: Vid ett möte av byggnadsnämnden i Västerås stad den 25 augusti 2016 gavs 

statsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram en ny detaljplan för området som följd av 

ansökan från Ikano Bostad AB och Willhem Västerås AB. Ett planavtal skulle också upprättas 

mellan stadsbyggnadsförvaltningen och de två bostadsbolagen Ikano Bostad AB & Willhem 

Västerås AB. I ärendebeskrivningen hävdas det att ”detaljplanens syfte stämmer väl överens 

med översiktsplanens intention och området anses vara lämpligt för nya bostäder, då området 

idag är glest bebyggt.” (Västerås stad, 2016).   

5 december 2017: Arbetet med att ta fram detaljplanen blir färdigt under hösten 2017 och 

den femte december 2017 blir detaljplansbeskrivning daterad och offentliggjord. I 

detaljplaneförslaget finns förslag på att bygga totalt elva nya punkt- och lamellhus men ett 

totalt tillskott på 500–550 lägenheter inom det befintliga bostadsbeståndet. och att planen 

stämmer överens med översiktsplanens strategi om att bygga staden inåt (Västerås stad, 

2017a). 

Den beskrivning som ges av planeringen i detaljplaneringsförslaget stämmer väl överens med 

de definitioner av förtätning som tidigare nämnts vid analysen av Västerås stads översiktsplan 

(Jenks, Burton & Willams, 1996, s.84). Vilket stärks av ett uttalande från en representant för 



 30 

Willhem som i en intervju om byggplanerna för Hammarby säger att ”Vi vill ska en stor 

förtätning” (Backlund & Bergström, 2018). 

8–31 januari: Samrådstiden fastställs att pågå från 8 till 31 januari.  Under samrådstiden 

framkommer det att det finns ett stort missnöje med förslaget till detaljplan bland de boende i 

området och även boende kvarteren runt omkring. Det lämnas in en protestlista med 665 

underskrifter till byggnadsnämnden från boende i området (Bergström, 2018, 26 februari). 

Februari: Byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby besöker området under februari 

månad 2018 och träffade boende som kunde framföra sitt missnöje över förslaget till 

detaljplan. Kallsäby säger att byggnadsnämnden kommer få en sammanfattning av de 

synpunkter som kommit in under samrådet och ska sedan ta ställning till ifall det finns någon 

anledning att göra förändringar i detaljplanen (Bergström, 2018, 26 februari). 

22 maj 2018: Under mars och april 2018 diskuteras detaljplanen i Hammarby i 

byggnadsnämnden. Det beslutas att omarbeta detaljplanen och i en debattartikel går 

majoriteten i byggnadsnämnden i Västerås stad ut med att de har gett tjänstemännen i uppdrag 

att omarbeta förslaget till detaljplan samt att ytterligare samråd och dialog med de boende i 

området ska ske snarast (Kallsäby, Jansson, Wretljung, Söderberg, 2018, 22 maj). 

29 maj & 4 juni 2018: Under maj 2018 skedde det en intensiv period av möten i olika former 

mellan medborgare samt politiker och representanter för Västerås stad. Två dialogmöten 

planerades av kommunen 29/5 & 4/6 där representanter för Västerås stad och bostadsbolagen 

Ikano Bostad AB & Willhem AB var närvarande för att svara på frågor (Västerås stad, 

2018f). 

Utanför den formella detaljplaneprocessen skedde det även en rad olika kontakter mellan 

medborgare och politikerna i Västerås stad. Förutom inplanerade möten som kommunen 

organiserat så tar ett antal medborgarna i området initiativet till att bjuda in politiker till ett 

antal möten och rundvandringar och för att ge sina åsikter och visa sitt missnöje över 

detaljplaneringsprocessen (Andersson, 2018, 15 maj). Frågan om förtätningen i området 

Hammarby har också börjat få en större uppmärksamhet i media med flera artiklar som om 

förtätningen i Hammarby. Både från lokaltidningen VLT, samt public service kanalen P4 

Västmanland (Bergström, 2019; Svansbo & Orfanidis, 2018).  

26 juni 2018: Under den utlysta samrådstiden och dialogmöten framkommer det att det finns 

ett fortsätt stort missnöje mot detaljplaneförslaget. Missnöjet visar sig inte heller bara gälla 
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detaljplaneförslaget utan det finns också ett stort missnöje över hur processen har genomförts. 

Flera medborgare kände att det inte fanns någon lyhördhet till deras förslag och synpunkter 

även under samråden (Bergström, 2019, 5 april). 

Vid ett extrainkallat sammanträde av byggnadsnämnden i Västerås stad 26 juni 2018 drygt två 

år efter att det första beslutet tagits för att fram en detaljplan, tas beslut om att ge 

stadsbyggnadsförvaltningen ett nytt uppdrag om att upprätta detaljplan för området och att det 

nuvarande planförslaget kraftigt behöver omarbetas (Västerås stad, 2018a). 

9 oktober 2018: Beslut tas att detaljplaneringen i Hammarby ska bli ett pilotprojekt för ett 

nytt sätt att planera stadsdelar i Västerås stad, arbetet med detaljplanen för Hammarby blir 

därmed vilande tills vidare. Stor vikt läggs på det krävs att ta in flera olika aspekter i analysen 

för planering av området och att de ska vara lyhörda (Västerås stad, 2018b). Hur detaljplanen 

presenteras av Västerås stad i dess nya form går att se nedan.   

  

 

Figur 2 Om detaljplan 1885 Hammarby, från Västerås stads hemsida (skärmdump från 2019-05-03) 

4.2.2 Fall 2: Detaljplan 1897 Kristiansborg  

 

Tabell 2 - Detaljplan 1897 Kristiansborg 

Tidpunkt Händelse 

7/12–2017 Beslut om att sälja Kristiansborgsbadet 
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Januari 2018 Prelimärt förslag och medborgardialog 

13/2–2018 Beslut om att upprätta detaljplan för området 

12/3 - 2019 Detaljplan offentliggörs, förändringar sedan preliminära 

förslaget presenteras 

 

Området: Kristiansborg är ett bostadsområde som ligger nordöstra delen av centrala Västerås 

stad strax nordost om Mälardalens högskola. Centrum för bostadsområdet är 

Kristiansborgsbadet, Kristiansborgsbadet byggdes 1961 som ett kommunalbadhus, 

Kristiansborgsbadet ligger på en kulle med ett grönområde och en mindre mängd och 

omkringliggande bostäder. (Västerås stad, u.å) (Bilaga; Karta över Västerås Stad, markerad 

med en röd fyrkant, området för fall 2 Kristiansborg) 

7 december 2017: Genom en utredning 2013 kom Västerås stad fram till att kommunen inte 

kunde ekonomiskt hantera att både driva och samtidigt renovera de två kommunala badhusen 

Kristiansborgsbadet och Lögarängsbadet. Kommunfullmäktige tog ett beslut om att leta efter 

en säljare till Kristiansborgsbadet. 7 december 2017 såldes Kristiansborgsbadet och i samband 

med försäljningsbeslutet togs frågan upp om att ta fram en ny detaljplan för området för att 

undersöka möjligheterna till utvecklingen av området kring badet och för att bygga bostäder 

(Västerås stad, u.å.; 2018c; 2018d). 

Januari 2018: Ett preliminärt förslag och skisser för detaljplanen publiceras i lokaltidningen, 

där föreslås fem flerbostadshus med mellan fyra till fem våningar. Boende i området 

informeras om planen och börjar protestera mot det preliminära förslaget. Västerås stad tar 

initiativ till att bjuda in boende kring Kristiansborgsbadet till diskussioner för att ge sina 

synpunkter på detaljplanens framtid (Bergström, 2018, 19 januari).  

13 februari 2018: Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad får i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för området kring Kristiansborgsbadet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

framtida utveckling av badhuset samt närmiljön samt utreda möjligheten till att komplettera 

det befintliga bostadsbeståndet med nybyggnation av bostäder i området kring 

Kristiansborgsbadet (Västerås stad, 2018e).  

Både det preliminära förslaget från januari 2018 samt syftet som beskrivs 13 februari för 

Kristiansborgs området är kompatibelt med definitionen av förtätning som används igenom 
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denna uppsats eftersom det är byggnation av bostäder i ett redan bebyggt område (Jenks, 

Burton & Williams, 1996, s. 84). 

Det sker ytterligare möten mellan kommunen och boende i området under februari månad där 

de boende får ge sina synpunkter på detaljplaneringen (Bergström, 2018a).  

12 mars 2019: Detaljplaneförslaget offentliggörs.  Ett antal förändringar från det tidigare 

preliminära förslaget uppmärksammats. Antalet planerade hus kring Kristiansborgsbadet har 

minskat från fem till två och en äldre lada som flera boende i området vara oroliga över 

bevaras. Efter den tidigare kritiken från de boende i området över vad de uppfattade som 

förtätning är många nöjda med det presenterade detaljplaneförslaget (Västerås stad, 2019; 

Fonnison, 2019). Särskilt uppskattas upplevelsen av lyhördhet från Västerås stad, något som 

tas upp av flera boende i området ”vi upplever att man verkligen lyssnat på oss, tagit hänsyn 

till vad vi tycker” sägs det i intervjun (Korsbäck, 2019). 

29 mars till 30 april 2019: Detaljplaneförslaget läggs ut på samråd.  

4.2.3 Sammanfattning 

De båda fallen liknar varandra i den kontext detaljplaneprocesserna startar utgår ifrån, de är 

båda förtätningsprojekt som planeras i ett redan existerande bostadsbestånd. Men hjälp av 

tidslinjerna går att se hur skillnaderna mellan de två fallen gör så att utfallen skiljer sig 

markant åt. 

De största skillnaderna inom detaljplaneprocessen för de två fallen är vilken roll som 

medborgardeltagande har spelat.  Dels så skiljer det sig stort vid vilken tidpunkt i 

detaljplaneprocessen som medborgardeltagandet involverades, vid fallet Hammarby så 

påbörjades medborgardeltagandet vid samrådet när de boende i området fick ta ställning till 

ett mer eller mindre färdigt detaljplaneförslag. I kontrast till det så involverades 

medborgardeltagandet vid fallet Kristiansborg betydligt tidigare, över ett år innan 

samrådstiden för detaljplanen genomfördes diskussioner och dialog mellan medborgarna och 

kommunen där de boende fick framföra sina synpunkter på situationen och önskemål för 

planeringen. Medborgardeltagandet i fallet Kristiansborg blev därmed mer proaktiv i att det 

kunde forma detaljplanen till viss del medan medborgardeltagandet i fallet Hammarby blev 

med retroaktiv i att samrådets fokus blev på att reagera på något färdigt.  
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Responsen från de boende efter att medborgardeltagandet skiljer sig också åt. I fallet 

Hammarby blev det nästan direkt efter att detaljplaneförslaget presenterades ett öppet 

missnöje från de boende i området. Det missnöjet vid fallet Hammarby var också tudelat, dels 

missnöje mot förslaget till detaljplan som inte tycktes matcha önskemålen från de boende, 

men det fanns också ett missnöje över detaljplaneprocessen i sig själv. Just oförmågan att 

kunna påverka detaljplanen och känslan att deras önskemål blev ignorerade stärkte missnöjet 

med detaljplaneprocessen.  

Ett sådant kraftigt missnöje materialiserades aldrig på allvar vid fallet Kristiansborg även om 

det var en del protester i början när de preliminära förslaget presenterades i januari 2018. Vid 

den tidpunkten påbörjades medborgardeltagandet i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen 

och de boende i Kristiansborg fick möjligheten att ge sina synpunkter på den framtida 

detaljplanen. Det medborgardeltagande som skedde genom information och konsultation i 

fallet Kristiansborgs upplevdes av de boende som positivt. Västerås stad uppfattades som 

lyhörda och medborgarna uppfattade det som att de kunde i viss mån påverka utformningen 

av detaljplanen.   

Skillnaderna mellan hur detaljplaneprocessens utspelade sig visas i att utfallen mellan de två 

fallen skiljer sig åt markant. Arbetet med detaljplanen för fallet Hammarby ligger när detta 

skrivs på is, medan Västerås stad tar fram en ny plan för hur framtida planering av stadsdelar 

ska ske. Detta nya arbetssätt är till stora delar ett svar på det stora missnöje och protester som 

detaljplaneprocessen i fallet Hammarby utlöste. Att det just är Hammarby som har blivit 

pilotprojektet för detta arbete visar på det.                                                                         

Förslaget till detaljplan för fallet Kristiansborg har när detta skrivs varit ute på samråd utan 

protester, snarare har de boende i området varit glatt överraskade över detaljplaneförslaget 

och de förändringar som har skett. Sedan det preliminära förslaget har antalet planerade hus 

minskat från fem till två och en äldre lada har skyddats. Dessa förändringar ligger i linje med 

de önskemål som presenterats vid medborgardeltagandet efter det preliminära förslaget. 

Detaljplanen för Kristiansborg har när detta skrivs ännu inte vunnit laga kraft så det finns en 

chans att situationen förändras i framtiden men hittills har responsen från boende både 

gällande Västerås stad lyhördhet och den föreslagna detaljplanen varit positiv. Ett utfall som 

skiljer sig stort från fallet Hammarby.   
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 Resultat & Sammanfattande analys 

4.3.1 Vilka är de föreställda problemen som ska lösas genom stadsplanering 

enligt Västerås stad och vilka är de presenterade lösningarna?  

Den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Västerås stad presenteras i 

översiktsplanen, i den presenteras målen och strategierna som kommer forma 

stadsplaneringen i Västerås stad framöver.    

En av de centrala strategierna som presenteras i översiktsplanen för i Västerås stad är det som 

kallas komplettering vilket innebär ”ny bebyggelse inom den redan byggda staden” (Västerås 

stad, 2017b, s.24).   

Beskrivningen av komplettering som ges i översiktsplanen stämmer väl överens med den term 

inom stadsplaneringslitteraturen som är ”urban intensification” vilket definieras av Roseth 

som - ”the increase of population and/or dwellings within a defined urban area” (Jenks, 

Burton & Williams, 1996, s.84). Begreppet ”urban intensification” innebär en ökad densitet 

av människor och/eller byggnader inom ett redan bebyggt område och är det som inom den 

svenska stadsplanerings kontexten kallas för förtätning. (Boverket, 2016)                                                                                                             

Den förtätning som presenteras i översiktsplanen för Västerås stad går att dela i två olika 

typer. Dels förtätning i områden som saknar ett befintligt bostadsbestånd så som tidigare 

industriområden, hamnar eller parker (Boverket, 2016). Den andra typen av förtätning som 

presenteras i översiktsplanen är den sker i områden med ett redan befintligt bostadsbestånd 

med fokus på att ökan densiteten av bostäder eller att diversifiera det befintliga 

bostadsbeståndet i området. (Västerås stad, 2012, s.37)  

Utifrån det tidigare konstaterandet av förtätning som en central policy i stadsplanerings för 

Västerås stad går det att undersöka vilka föreställda problem som förtätningen ska lösa enligt 

Västerås stad. Resultatet av undersökningen blir att det finns tre förställda problem som ska 

lösas delvis eller helt genom strategin av förtätning i stadsplaneringen för Västerås stad. 

Den första är att bygga tillräcklig med bostäder för att täcka den beräknade framtida 

befolkningsökningen i Västerås stad. Det andra är att minska segregationen både fysisk och 

social genom att bygga ihop olika stadsdelar, bygga bort barriärer och att göra stadsdelarar 

mindre homogena genom att diversifiera bostadsutbudet.  Det tredje föreställda problemet är 

hållarbarhet, eftersom förtätnings innebär byggandet av bostäder inom redan befintligt 

bostadsbestånd bevaras åkermark utanför staden. Avstånden mellan platser i staden ska 
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minska på grund av förtätningen som ska uppmuntra till användningen av andra färdmedel än 

bilar så som att gå eller cykla med förhoppningen om att minska utsläppen av växthusgaser.   

Förtätning som lösning olika föreställda problem har varit något av en trend inom 

stadsplanering, eftersom det ses som något som kan lösa en rad olika problem som annars inte 

skulle harmonisera med varandra. Liknande tankar som de i Västerås stad kring förtätning 

presenteras i redan olika översiktsplanen runt om i Sverige. (Boverket, 2016, s.7). 

 

4.3.2 Vilken är medborgardeltagandets roll i detaljplaneringsprocessen? 

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900 5 kap § 27) ligger det slutgiltiga ansvaret för 

detaljplanering hos det politiska styret i kommunen eftersom antagandet av detaljplaner görs 

av kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden. 

 ”Kommunen inhämtar synpunkter från intressenter men beslutet om markanvändning fattas 

utan delaktighet från dem som lämnat synpunkter i överensstämmelse med den representativa 

demokratins principer” (Nyström & Tonell, 2012, s.233) Medborgare har alltså inte någon 

formell makt att forma eller besluta om detaljplanering. Det visas också tydligt i de fall som 

analyserats i uppsatsen. Detaljplaneringsprocesserna för fallen Hammarby och Kristiansborg 

har grundats i beslut som tagits av politikerna i Västerås stad. För även om det i båda fallen 

skett förändringar under processens gång har det slutgiltiga beslutet varje gång tagits av 

politikerna. Det inflytande som medborgardeltagandet har skapat har inte skett genom att 

forma detaljplanerna direkt utan genom att påverka beslutsfattarna. Överensstämmande med 

teoretiska definitionen av medborgardeltagande i en valdemokrati (Teorell, 2003). 

Snarare än beslutande blir medborgardeltagandets roll inom detaljplaneringsprocessen 

rådgivande eller stödjande. Medborgardeltagandet blir på så sätt att förbättra 

beslutsunderlaget för politikerna. Medborgarna ska genom synpunkter, information om 

området och dialog bidra till att ytterligare kunskap och underlag tas in beslutsprocessen för 

detaljplanen. Hur stor medborgardeltagandets utfall blir i detaljplaneringsprocessen beror 

därmed ytterst på hur villiga det politiska styret i kommunen är att involvera medborgarna. 

Eftersom det i de formella detaljplaneprocessen är så att formen medborgardeltagande i stor 

utsträckning formas av kommunen (Boverket, 2015; Boverket, 2014b).  
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Medborgardeltagandets roll i detaljplanering är att utan formell beslutandemakt ge det 

politiska styret synpunkter och rådgivning med målet att skapa ett bättre beslutsunderlag, men 

bara i den grad som det politiska styret i kommunen är villig att vara mottagliga till det.  

4.3.3 Vilka möjligheter och begränsningar har medborgardeltagandet i 

detaljplaneringsprocessen?  

Möjligheter: 

Ifall medborgardeltagandets roll vid detaljplanerings är att ge politikerna ett bättre 

beslutsunderlag för att fatta beslut så blir medborgardeltagandets roll viktigare och med större 

möjligheter vid svårare detaljplanering. Särskilt när detaljplanering sker i redan bebyggda 

områden blir medborgardeltagandet viktigt eftersom det är vid sådana projekt som de boende 

i området dels påverkas av framtida byggnationer samt har kunskap om området som 

beslutfattarna kan sakna.  

Denna aspekt går tydligt att se vid detaljplaneringen av fallet Hammarby, missnöjet över 

detaljplaneprocessen i Hammarby bestod av det fanns en uppfattning om att det fanns en 

tydlig skillnad mellan vad de boende i området önskade sig gällande detaljplaneringen och 

vad som faktiskt föreslogs skulle ske genom detaljplanen. Vid detaljplaneringen av 

Hammarby fanns det stora möjligheter att involvera medborgardeltagandet tidigt i processen 

för att skapa ett bättre beslutsunderlag, något som inte inträffade.  

När medborgardeltagandet involverades tidigt i fallet Kristiansborg skapades också ett bättre 

beslutsunderlag och i slutändan ett detaljplaneförslag på mottogs väl av de boende i området, 

till stor del på grund av involveringen av medborgardeltagandet. Utfallen i de båda fallen 

visar på möjligheterna för medborgardeltagande att genom rådgivning och synpunkter vara ett 

stöd till det politiska styret i Västerås stad för att skapa ett bättre beslutsunderlag vid 

detaljplanering.   

Ifall medborgardeltagandet sker och bidrar till att forma detaljplanen visar fallen Hammarby 

& Kristiansborg att de förslag och beslut som fattas ges en större legitimitet. Det förslag till 

detaljplan som lagts fram i fallet Kristiansborg har till viss del utformats med hjälp av 

medborgardeltagande, de boende i området uppskattar deltagandet och möjligheten 

(Korsbäck, 2019, 11 april). Detta blir särskilt tydligt i jämförelse med utfallet i fallet 

Hammarby där bristen och senheten i medborgardeltagandet gjort processen komplicerat, 

ineffektiv och skapat ett missnöje gentemot kommunen och det politiska styret (Bergström, 
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2018 26 februari; Bergström, 2019 6 februari; Bergström, 2019, 28 mars).                  

Missnöjet vid Hammarby är delvis riktat mot att upplevelsen att inte bli lyssnade på 

(Bergström, 2019, 5 april), medan medborgarna i Kristiansborg upplevt att de blivit lyssnade 

på och att politiker varit lyhörda mot deras synpunkter något som skapade en bättre förståelse 

för det beslut som slutgiltigt fattades (Korsbäck, 2019, 11 april). 

Begränsningar:  

Medborgardeltagandets begränsningar vid detaljplaneringsprocessen ligger i att det är mer 

eller mindre helt beroende av att politikerna. Det går att visualisera tydligt om man stoppar in 

det medborgardeltagande som skedde i fallen Hammarby och Kristiansborg i Arnsteins 

modell för medborgardeltagande. De både skulle hamna ”lågt” ned på Arnsteins (1969) 

modell, i Hammarby (steg 3, informera) & Kristiansborg (steg 4 konsultera) och långt ifrån 

toppen där Arnstein menar att fullständigt medborgardeltagandet finns. Att det inte sker 

någon formell överföring makt eller möjligheter för medborgarna att ta initiativ kring 

detaljplanering gör att medborgardeltagandet blir beroende av det politiska styret i 

kommunen.  

Återkommande vid båda fallen som undersökts är att medborgardeltagande har ytterst liten 

formell status utan att det krävs av det politiska styret i kommunen att själva ta initiativ till att 

involvera medborgardeltagandet i detaljplaneringsprocessen.  Medborgardeltagandet i fallet 

Kristiansborg hade ett lyckat utfall och varit en positiv påverkan på detaljplaneprocessen 

skedde det inte på grund av någon formell struktur utan ett enskilt beslut för ett enskilt fall.  

Vid varje steg är det upp till kommunen och det politiska styret att inkludera medborgarna i 

detaljplaneprocessen.  

De formella verktygen för medborgardeltagande vid detaljplanering tycks inte vara 

tillräckliga. När väl samrådstiden var satt och medborgarna gavs möjlighet att ge sina 

synpunkter så fanns det redan i fallet Hammarby ett färdigt och långtgående förslag, 

möjligheterna för medborgardeltagande att forma planen var minimal utan det slutade nästan i 

ett binärt val, för eller emot. Boverket formulerar liknande tankar när det ger råd om utökad 

medborgardialog, ”det räcker inte att följa den formella processen för medborgardialog, för då 

kommer dialogen in för sent” (Boverket, 2018f) Det går att se i fallet Kristiansborg där 

medborgardeltagandet involverades och påbörjades i detaljplaneringsprocessen långt innan 

det formella kravet på medborgardeltagande skulle ske genom samrådet. 

Medborgardeltagande vid en sådan tidig tidpunkt i detaljplaneringsprocessen gjorde det 
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möjligt för medborgarna att delvis forma detaljplanen i ett tidigast skede snarare än att bara 

vara för eller emot ett färdigt förslag.  

Medborgardeltagandet har mycket att bidra till detaljplaneringsprocessen genom att skapa ett 

bättre beslutsunderlag för beslutfattarna och ge starkare legitimitet till de beslut som fattas. 

Samtidigt är medborgardeltagandet begränsat i att det är beroende av politikerns vilja att 

involvera och vara lyhörda, det formella medborgardeltagandet genom samrådet tenderar att 

ske för sent i detaljplaneringsprocessen och har för liten möjlighet i att påverka den framtida 

detaljplanen eftersom som det redan finns ett färdigt förslag att ta ställning till. Det krävs att 

politikerna går utanför den formella detaljplaneprocessen och att i ett tidigt skede involvera 

medborgarna för att medborgardeltagandet ska utnyttjas till fullo.  

5 DISKUSSION 

 Vilka lärdomar kan Västerås stad dra av de studerade fallen inför 

liknande projekt? 

Kanske den största lärdomen som Västerås stad kan dra av de studerade fallen är att 

stadsplanering är svårt. Utfallet och de upprörda känslorna som skapades av 

detaljplaneprocessen från fallet Hammarby är bevis nog. För att genomföra stadsplanering på 

ett så pass bra och effektivt sätt som möjligt där så många som möjligt blir nöjda med utfallet 

behöver det politiska styret i Västerås stad använda sig av alla tillgängliga hjälpmedel. 

Medborgardeltagande vid detaljplaneringsprocessen är ett sådant hjälpmedel möjligheterna 

som medborgardeltagandet för med sig går att se ifrån rollen medborgardeltagandet spelade 

vid fallet Kristiansborg.  

 I vilken grad förtätning kommer vara den strategi som genomförs genom stadsplaneringen i 

Västerås stad framöver är något som jag inte vet, men ifall det ska genomföras i framtiden bör 

medborgardeltagande vara en del av detaljplaneringsprocessen. Vid förtätningsprojekt i ett 

redan befintligt bostadsbestånd finns det ett stort antal intressenter som är direkt involverade 

vid detaljplaneringsprocessen eftersom byggandet kommer ske och påverkad deras närhet. 

Något som går att se från hur stort intresset var från de boende över detaljplanernas 

utformning i både fallen Hammarby & Kristiansborg. Dessa faktorer ställer än högre krav på 

att detaljplaneringsprocessen genomförs på ett bra sätt vid förtätningsprojekt, vilket fallet 

Hammarby tydligt åskådliggör.  
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Nyckelfaktorn i medborgardeltagandets roll och möjlighet till att bidra till att göra 

detaljplaneringsprocessen så bra som möjligt är hur villiga det politiska styret i Västerås stad 

är att involvera medborgarna. Argumenten för att inte låta medborgarnas roll i 

detaljplaneringsprocessen bli för stor är från politikernas synvinkel förståeliga, redan när 

Arnstein formulerade sina tankar om medborgardeltagande 1969 kritiserades 

medborgardeltagandet för att göra processen ineffektiv och kostsam. (Arnstein, 1969, s.224) 

Fast när man ser hur detaljplaneprocessen vid fallet Hammarby har genomförts har den 

processen också varit både kostsam och ineffektivt och där har medborgardeltagandet inte 

använts till sitt yttersta (Bergström, 2019, 12 januari; 6 februari). Frågan som politikerna i 

Västerås stad bör fundera på framöver är ifall det inte hade varit mer effektivt både 

tidsmässigt och kostnadsmässigt att involvera medborgarna från början i detaljplaneprocessen 

i fallet Hammarby.  

Det visar sig att medborgardeltagandet inte behöver betyda någon formell överföring av makt 

för att de boende ska uppskatta det, som i fallet Kristiansborg (Korsbäck, 2019). 

Medborgardeltagande även på nivåer som är relativt långt ned i Arnsteins modell för 

medborgardeltagande (1969) har möjligheten att göra detaljplaneringsprocessen få ett bättre 

utfall. Att det medborgardeltagande som skedde i fallet Kristiansborg hamnar på steg fyra av 

åtta på Arnsteins modell för medborgardeltagande tycks inte ha minskat uppskattningen av 

medborgarna för att ha deltagit.  

Så ifall Västerås stad ska dra några lärdomar av de studerade fallen är det att stadsplanering är 

svårt, så ta tillvara på de möjligheter som medborgardeltagandet ger vid detaljplanering. Det 

behöver inte innebära någon formell överföring av makten till medborgarna, så utnyttja 

medborgardeltagandet som råd och beslutsunderlag så kan genomförandet av stadsplanering 

bli enklare i framtiden. Lyhördhet och medborgardialog även vid relativt begränsade former 

tycks uppskattas av medborgarna. Medborgardeltagande i en tidig del av detaljplaneprocessen 

kanske vore att föredra än stora protester och långvariga stridigheter kring detaljplanerna. 

 Avslutande Diskussion 

Det har gjorts flera olika val för att forma denna uppsats. Jag vill nu vara lite självkritisk och 

diskutera några av de val som gjorts i uppsatsen och öppna upp för möjligheter att 

problematisera några av de beslut som fattats.  
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Det första valet gäller användningen av begreppet medborgar och rollen som medborgaren 

spelar i uppsatsen. Genom uppsatsen används konsekvens medborgardeltagande, något som 

kan vara problematiskt.  Alla som deltar i detaljplaneprocessen eller som påverkas av 

stadsplanering är inte medborgare. Hur deltagande av icke-medborgarna ser ut genom 

uppsatsen är något som inte berörs men vid vidareutveckling eller fortsättning vore lämpligt 

att undersöka. Ytterligare har medborgare beskrivits som en mer eller mindre homogen grupp 

vilket inte behöver vara sant det finns så klart skillnader mellan medborgare. Alla medborgare 

har inte lika möjlighet eller vilja till deltagande, vilket kan forma hur medborgardeltagandet 

ser ut ifall det är så att de medborgare som delar i detaljplaneringsprocessen inte representerar 

hela befolkningen.  

En annan reflektion gäller deltagandets syfte och motivationen bakom deltagandet. Genom 

uppsatsen har inte motivationen bakom deltagandet undersökts eller kritiserats. Att vilja att 

det byggs fler bostäder i Västerås stad behöver inte innebära att man vill ha fler grannar. Det 

finns möjligheter att medborgardeltagande endast har som syftet att helt enkelt stoppa projekt 

man ogillar avsett hur bra det kan vara för det större kollektivet. Detta är en aspekt som inte 

undersökts djupare i denna uppsats utan utgångspunkten har varit att medborgardeltagandet 

har möjligheten att vara positiv vid detaljplanering men det  

Till sist kommer frågan om representation, i uppsatsen har det snuddats vid problematiken om 

individens vilja mot kollektivet. Genom uppsatsen har fokus legat på vad de boende tycker 

om detaljplanering i sitt närområde. Den problematik som inte berörs riktigt är frågan om det 

som är bäst för staden kanske är mindre bra för en specifik stadsdel. Politikerna är i slutändan 

representanter för hela Västerås stad och går det att fatta beslut som boende i ett område är 

helt emot eftersom det är bäst för hela Västerås stad. Något som inte berörs direkt i uppsatsen 

men något som är värt att fundera på.  

 Framtida Forskning 

Förutom de reflektioner i delen ovan ser jag två öppningar till både intressant och relevant 

forskning för de som är intresserade av framtida forskning inom ämnet för denna uppsats. 

Den första ingången är att genomföra en undersökning av samma typ som i denna uppsats fast 

vid en senare tidpunkt. Ett fenomen som tas upp i uppsatsen är att fallet Hammarby ska bli ett 

pilotprojekt för ett nytt sätt att planera stadsdelar i Västerås stad. Att genomföra en 
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undersökning kring medborgardeltagandets roll samt möjligheter och begräsningar när det 

nya sättet att planera stadsdelar har påbörjats skulle det gå att lärdomar ifrån.   

En annan öppning för framtida forskning är att undersöka medborgardeltagandets roll i 

detaljplaneprocessen vid en annan typ av förtätning än i denna uppsats. Ett förtätningsprojekt 

som är planerat i Västerås är Kopplarlunden, i kopparlunden saknas ett befintligt 

bostadsbestånd. Att i en fallstudie av Kopparlunden undersöka medborgardeltagandets roll, 

mindre, större, annorlunda? vid detaljplanering vore intressant att undersöka. 
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https://www.vasteras.se/download/18.48621de3169a161688d9d5/1553497909707/Detaljplan%20dp%201897%20planbeskrivning%20samr%C3%A5d.pdf
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Bilaga A: Karta över Västerås Stad, markerad med röd 

fyrkantområdet för fall 1 Hammarby 

 



 

 

Bilaga B: Karta över Västerås Stad, markerad med röd fyrkant. 

Området för fall 2 Kristiansborg 



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


