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Abstract 

Who runs the development? A comparative study of the construction of residential 

buildings in Nacka and Södertälje. 

Author:  Thomas Seidenglanz 

 

The aim of this study is to identify actors involved in the initiation and implementation of 

residential house construction in two Swedish municipalities. This means who is taking 

initiative for new residential buildings, who affects the planning process, who finances these 

new buildings and who builds them. By exploring empiric material from the municipalities of 

Nacka and Södertälje, the above questions will be answered and by referring to pluralism, 

growth machine theory and regime theory a link to general theories of political science is 

made.  The results found show that the analysed municipalities have quite different 

possibilities for acting and that these backgrounds are also important for which actors will 

take initiative for new residential buildings and which actors will be allowed to state their 

opinion during the planning process. Due to these differences I claim that the empirical 

material from the two municipalities are best described by two different theories from the 

above mentioned.  

 

Keywords: Sweden, municipal politics, residential development, decision-making, Pluralism, 

Growth Machine-Theory, Regime theory. 
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1. Inledning  
 

1.1 Problemställning 
Bostadsbyggandet i Stockholms län har under de senaste åren uppnått en omfattning som 

saknar dess like ända sedan miljonprogrammets tider. Anledningen härtill är självfallet att 

bostadsbehovet är stort och att många människor söker efter bostad i dagens Stockholm. Trots 

detta är det inte ovanligt att nya bostäder förblir tomma emedan efterfrågan bara fortsätter att 

stiga. En anledning som ofta framförs härtill i dagspressen är att de nya bostäder som byggs är 

alldeles för dyra för de som verkligen är i behov av en bostad. En tänkbar förklaring härtill är 

att det främst är ekonomiska intressen som styr bostadsbyggandet i en alltmer avreglerad 

bostadsmarknad. De kommunala bostadsbolagen har för länge sedan privatiserats och istället 

för att kommuner arbetar för att tillgodose faktiska behov arbetar bostadsbolag och 

byggföretag för att uppnå allt högre svarta siffror på sina årsredovisningar. Under sådana 

förhållanden är det uppenbart att det som byggs är det som man kan tjäna mest pengar på. 

 

Min empiriska problemställning tar således sin utgångspunkt i en undran om vem det är som 

tar initiativ till bostadsbyggandet idag samt vem som sedermera påverkar det slutliga 

resultatet. En viktig del i denna undersökning kommer således att utgöras av identifieringen 

av institutioner som har tagit initiativ till och påverkat det faktiska bostadsbyggandet. Det kan 

här röra sig såväl om byggföretag, bostadsbolag, kommunernas exploaterings- och 

bygglovsenheter samt om privata intresseorganisationer som försöker påverka 

bostadsbyggandet för att uppnå olika syften. 

 

Kopplingen till teorin kommer främst att utgöras av en tolkning av det empiriska materialet 

genom tillämpandet av tre statsvetenskapliga teoribildningar. I en diskussion kring empirin 

kommer denna att tolkas utifrån de perspektiv som tillhandahålls genom de valda teorierna för 

att uppnå en fördjupad förståelse för de faktorer som påverkar nybyggnadsprocessen. 

Undersökningens teoretiska del syftar därför inte till prövandet av en föreliggande teoretisk 

förklaringsmodell utan snarare till ett försök att applicera olika teoretiska utgångspunkter på 

det empiriska material som har framkommit. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats handlar alltså om vem som tar initiativ till byggandet av nya bostäder samt om 

vem som i ett senare skede faktiskt påverkar det praktiska bostadsbyggandet. Avsikten är att 

identifiera olika aktörer som är involverade i planeringen av nya bostäder samt att med teorins 

hjälp tolka det empiriska materialet. Förhoppningen är att analysen skall klargöra vilka 

aktörer som är den drivande kraften bakom bostadsbyggandet i de två analyserade 

kommunerna. Med teorins hjälp hoppas jag i och med tolkningen av det empiriska materialet 

kunna återge en bild av dagens uppkomst av nya bostäder. Delvis kommer frågan om 

�marknad kontra kommun� som rests under föregående punkt att besvaras.  

 

För att kunna ge svar på ovan nämnda fråga är det också viktigt att klargöra hur mycket 

inflytande kommunalpolitikerna väljer att utöva. Är kommunen tvungen att låta marknaden ta 

över, överlåter man så mycket som möjligt av initiativtagandet till och planeringen av nya 

bostäder åt privata företag av kostnadsskäl eller är det rent utav så att kommunen faktiskt 

utövar betydligt mer inflytande än man skulle kunna tro? 

 

I stora drag är den analytiska delen av denna uppsats uppdelad i följande tre punkter, vilka 

kommer att behandlas i samma kronologi som här presenteras. 

 

1. Identifiering av inblandade aktörer. I vilket skede under planeringsprocessen träder 

dessa aktörer fram samt på vilket sätt gör de det? 

2. Klarläggande av kommunens möjligheter och intentioner. Vem tar initiativet till 

byggande av nya bostäder? Har man från kommunens sida möjlighet att styra 

bostadsbyggandet i detalj och om möjligheten föreligger, utnyttjas den? 

3. Hur kan teorin fördjupa vår förståelse för det empiriska materialet och frågan i sig? 

Genom att i tolkningen av det empiriska materialet tillämpa tre teorier ur 

statsvetenskapen ska en mer förklarande bild av det empiriska sakläget lämnas. 
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2. Metod och material 

 

2.1. Definitioner 
För att klarlägga vad som åsyftas i denna uppsats skall jag definiera några begrepp och på 

detta vis samtidigt avgränsa det valda problemområdet. I synnerhet är det viktigt att klarlägga 

vad som egentligen menas med bostadsbyggande och då i synnerhet vilka slags bostäder som 

åsyftas. Lika viktigt är det att definiera de olika aktörernas roller och egenskaper då det i 

praktiken förekommer olika benämningar på olika saker. För att förenkla detta och göra 

begreppen mer lättillgängliga kommer jag nedan att förklara vad jag åsyftar med de viktigaste 

begreppen som omnämns i denna uppsats. 

 

För att definiera begreppet bostadsbyggande måste först klarläggas vad som åsyftas med 

begreppet bostad. Då denna uppsats begränsar till byggandet av nya flerfamiljshus väljer jag 

att för uppsatsens vidkommande definiera begreppet bostad som en del av ett flerfamiljshus 

vilken är avsedd för permanent beboelse. Begreppet omfattar alla upplåtelseformer, 

undantagna är däremot olika typer av särskilt boende, d v s äldre- och handikappboenden samt 

andra typer av socialt administrerat och finansierat boende för personer med särskilda behov. 

Anledningen härtill är främst en önskan om att avgränsa uppsatsens problemområde. På 

samma sätt definieras bostadsbyggande som nybyggnation av bostäder enligt 

bostadsdefinitionen ovan. Detta innebär att undersökningen således endast refererar till 

uppförandet av nya bostäder och inte till om- eller tillbyggnad av redan befintliga byggnader. 

Anledningen härtill är självfallet inte att andra kategorier inom bostadsmarknaden är mindre 

intressanta att undersöka utan det hela är enbart en fråga om avgränsning för att tillgodose 

möjligheten att genomföra en givande undersökning inom ramen för detta arbete. 

 

Vad de olika aktörerna anbelangar så är en del definitioner givna medan andra inte är det. De 

kommunala aktörerna sammanfattas i regel som kommunen och omfattar då såväl 

byggnadsnämndens olika enheter samt de politiska företrädarna. I de fall det för uppsatsens 

innehåll är relevant att särskilt nämna vissa enheter inom kommunen anges detta i texten. 

 

Med byggföretag åsyftas företag som arbetar med entreprenad och uppförande av nya 

byggnader. Oftast är det fråga om privata bolag som arbetar utifrån ett vinstintresse och 
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uppför nya bostäder i egenskap av entreprenör åt ett bostadsbolag eller på eget bevåg för att 

efter byggnadens färdigställande sälja denna till bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar. 

 

Med bostadsbolag åsyftas de företag som ansvarar för den löpande driften och skötseln av 

färdiga bostadshus samt hyr ut lägenheter till boende i form av hyresrätter alternativt 

administrerar skötseln av bostadsrättslägenheter. Bostadsbolagen är i regel privata, sedan de 

kommunala bostadsbolagen har sålts ut i de kommuner undersökningen omfattar, och har i 

regel ett visst vinstintresse. Endast i undantagsfall står bostadsbolagen själva för det fysiska 

uppförandet av nya byggnader. 

 

2.2. Metod 
Den metod jag väljer för genomförandet av min undersökning grundar sig genom 

genomförandet av två separata fallstudier som sedermera jämförs med varandra på den 

jämförande studiens princip. Studien bygger således på den jämförande metoden med två fall, 

om vilken B. Guy Peters säger att den kan vara meningsfull om den utförs i form av två 

separata fallstudier, vilket precis motsvarar mina intentioner.1 

 

Tanken är att genom att jämföra förhållandena i två kommuner kunna få en djupare insikt i de 

faktiska förhållandena samt samtidigt påvisa förekomsten av olika system och 

tillvägagångssätt i olika kommuner. Genom valet av två kommuner som har den geografiska 

närheten till storstaden gemensamt men som i övrigt skiljer sig mycket åt, vill jag få möjlighet 

att finna och tydliggöra de skillnader som dessa skilda förutsättningar kan föra med sig. På 

samma gång menar jag att det i och med valet av två fall lättare är möjligt att peka på 

förekommande skillnader och visa att flera olika samband mellan aktörerna som påverkar 

bostadsbyggandet är möjliga.  

 

Undersökningens upplägg går härvid ut på att utföra två separata fallstudier vars slutsatser 

bygger på tolkningar av det empiriska materialet som härleds ur de tre valda teoretiska 

utgångspunkterna. Till slut omfattas även det jämförande momentet där resultaten av 

undersökningarna i de bägge kommunerna ska jämföras med varandra för att peka på de 

skillnader som funnits. 

 

                                                
1 Peters, B. Guy, 1998. Comparative politics, Theory and Methods. Sid. 137 
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2.3. Materialinsamling 
Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie består i huvudsak av kvalitativt 

material såsom kommunernas översiktsplaner och övrigt allmänt informationsmaterial, vissa 

protokoll från byggnadsnämndernas arbete med olika projekt samt intervjuer av tjänstemän 

inom de av kommunernas enheter vilka arbetar med frågor som berör byggandet av nya 

bostäder.  

 

På så sätt har olika metoder för materialinsamling kombinerats, varvid så gott som uteslutande 

kvalitativt material har använts. Trots detta kan man tala om en multipel 

materialinsamlingsmetod som enligt Newman och Benz leder till att kvalitén på studiens 

resultat kan förbättras.2 Mer om detta skall talas under nästa punkt som berör studiens 

validitet och reliabilitet. 

 

2.4. Validitet och reliabilitet 
Genom valet av den kvalitativa metoden ges goda möjligheter att sörja för en hög grad av 

validitet. Validitetsfrågan är ju för övrigt alltid till viss del kopplad till syftet i den mening att 

undersökningen ska ge svar på de frågor som ställs. Jag vill här åter poängtera att denna 

uppsats syftar till att identifiera de olika aktörerna som medverkar till att utforma det faktiska 

byggandet av nya bostäder samt att klarlägga på vilket sätt dessa aktörer företräder sina 

ståndpunkter. I och med tolkningen ämnas de empiriska data som insamlats att relateras till de 

tre teoretiska traditioner som beskrivs i korthet längre fram. För uppfyllandet av detta syfte 

menar jag att validiteten kan tillgodoses genom undersökningens kvalitativa utformande.  

 

I enlighet med vad som sägs av Newman och Benz i deras bok Qualitative-Quantitative 

Research methodology har fallstudier en god potential för tillgodoseendet av en hög 

validitetsgrad beroende på ett antal faktorer. Dels ges möjlighet till olika former av 

datainsamling, dels kan ett stort antal källor användas, vilket leder till en högre grad av 

validitet under förutsättning att de empiriska data som finns är relevanta för ämnet och ger en 

liknande bild av forskningsproblemet.3  

 

Ett generaliserande till alla svenska kommuner är inte möjligt då de valda kommunerna 

knappast kan ses som representativa för alla kommuner i riket liksom att ett allmänt 
                                                
2 Newman, Isadore, Benz, Carolyn R.. Qualitative- Quantitative Research methodology. Sid. 86 
3 Newman, Isadore, Benz, Carolyn R.. Qualitative- Quantitative Research methodology. Sid. 66-67 
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generaliserande från enbart två fall knappast kan ses som tillförlitligt. Istället vill jag genom 

valet av de bägge kommunerna peka på möjliga samband mellan olika aktörer och på så sätt 

öka förståelsen för hur planeringen och byggandet av nya bostäder faktiskt kan se ut. 

 

2.5. Teorins relevans 
De teoretiska utgångspunkter jag har valt grundar sig i tre olika teoritraditioner som enligt 

Judge, Stoker och Wolman allmänt tillämpas i studiet av kommunalpolitik.4 Jag fokuserar 

härvidlag på tre teoribildningar som ryms inom området för det som av Judge, Stoker och 

Wolman benämns som empirisk teori. Anledningen härtill är att jag menar att dessa empiriska 

teorier bäst motsvarar min metod att utgå ifrån ett forskningsproblem och tillämpa teorierna 

för tolkning av empiriskt material istället för att som i andra teoriers fall utgå ifrån ett färdigt 

förklaringspaket som sedan testas mot empiriska data. 

 

Anledningen till att jag väljer ett flertal teoretiska utgångspunkter är inte enbart att jag ges 

möjlighet att finna fler olika förklaringar som kan tänkas passa in på det empiriska materialet 

utan även att de olika teorierna i sig tar fasta på olika aspekter av beslutsfattandet och på sätt 

kan ge en mer nyanserad bild av sakläget. 

 

De valda teoribildningarna är således de som i Judge, Stoker och Wolmans bok rubriceras 

Urban Pluralism, Growth Machine och Regime Theory. Jag vill här nedan kort redogöra för 

vad som gör dessa teoretiska utgångspunkter intressanta. 

 

Urban Pluralism � Pluralismen är en i statsvetenskapliga sammanhang mycket flitigt använd 

teoribildning som bygger på förekomsten av en mångfald av politiska aktörer som omfattar 

allt ifrån de kommunala politikerna, de ekonomiska intressena till privata intressegrupper som 

alla är betydelsefulla för den kommunala politikens resultat genom olika former av påverkan. 

Den pluralistiska utgångspunkten anses av sina företrädare som relevant i de flesta samhällen 

då den fokuserar på att politiker eller eliter inte kan agera i ett vakuum utan alltid är tvungna 

att ta hänsyn till en mångfald av åsikter och behov.5 

 

 

 
                                                
4 Judge, David, Stoker, Gerry, Wolman, Harold. Theories of Urban Politics. Sid. 2-3 
5 Judge, David, Stoker, Gerry, Wolman, Harold. Theories of Urban Politics. Sid. 14-15 
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Growth Machine � Growth Machine teorin fokuserar enligt sitt ursprung i elitteorin på ett mer 

begränsat antal aktörer än pluralism och ignorerar till största del de privata intressegrupperna 

liksom den förlänar de kommunala institutionerna en mer begränsad roll i den offentliga 

utvecklingen. Anledningen härtill är självfallet dess ursprung i elitteorin som utgår ifrån ett 

system där en mindre grupp (eliten) innehar den politiska makten och styr över den breda 

massan (folket). I just Growth Machine fokuseras enligt denna princip på ekonomiska aktörer 

som kortfattat kan beskrivas som markägare och entreprenörer. Tillsammans strävar dessa 

efter att utöka de egna vinsterna. Genom den ekonomiska tillväxt som blir resultatet av detta 

agerande förutsätts att utvecklingen sker med de kommunala institutionernas goda minne då 

dessa är intresserade av den ekonomiska tillväxt som genereras.6 

 

Regime Theory � Regimteorin är intressant att tillämpa i studier av kommunalpolitik då den 

till stor del fokuserar på de skeenden som idag är aktuella i de flesta västliga länder. Vi talar 

här om den decentralisering och den privatisering av tidigare kommunala sektorer som sker 

även i Sverige. Genom studerandet av dessa processer fästs fokus i huvudsak på det samarbete 

som sker mellan kommunala institutioner och privata verksamheter för uppnåendet av 

gemensamma sociala målsättningar. Till skillnad från Growt Machine teorin tar Regimteorin 

avstånd från fokuseringen på enbart ekonomiska målsättningar medan den i likhet med den 

tidigare fokuserar mer på de officiella institutionerna än de privata intressegrupperna som har 

en framträdande roll inom pluralismen. 

 
Jag menar att tillämpandet av dessa tre teoretiska utgångspunkter ger oss ett bra underlag för 

tolkning av de empiriska data som finns i och med studiet av bostadsbyggandet i de båda 

kommunerna. 

 

2.6. Källkritik 
Då det empiriska materialet till denna uppsats så gott som enbart insamlats hos kommunerna 

får man självfallet hålla i minnet att såväl byggföretag som privata intresseorganisationer som 

samarbetar med kommunerna till viss del kan ha andra uppfattningar kring de berörda 

frågorna. Valet att begränsa den empiriska materialinsamlingen till kommunerna är dock 

medvetet då jag dels menar att det är omöjligt att inom ramen för denna uppsats ta del av 

åsikter från alla berörda parter samt att materialet som kommer från kommunerna även 

                                                
6 Judge, David, Stoker, Gerry, Wolman, Harold. Theories of Urban Politics. Sid. 42-43 
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påvisar åsikter framförda av privata intressen. Exempel härpå finns i de protokoll från de 

samrådsmöten som föregår alla beslut i större byggnadsfrågor. 

 

Vidare får vi anta att det som skrivs i de Översiktsplaner7 som kommunerna framlagt 

sanningsenligt skildrar de strategier som man från kommunledningens sida ämnar följa. Hur 

väl dessa efterlevs kommer att framgå ur det empiriska materialet. Av denna anledning har de 

studerade texterna kompletterats med de samtal jag fört med olika personer i kommunerna. 

Här bör tilläggas att jag alltid fått svar på de frågor jag ställt och inte upplevt någon form av 

återhållsamhet från de kommunala tjänstemännens sida. 

 

Anledningen till varför jag inte har valt att tillfråga företrädare för privata 

intresseorganisationer är att de åsikter och synpunkter som framförts ändå har nedtecknats i de 

kommunala upphandlingarna av byggnadsärenden liksom att det till stor del kan vara svårt att 

få kontakt med enskilda personer som har yttrat sig. Det samma gäller för de aktuella 

byggföretagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Nacka kommun, 2002. Nacka översiktsplan 2002.                                                                                                                                
Södertälje kommun, 2004. Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun. 
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3. Tidigare forskning och teori 
Som tidigare förklarats kommer jag vid tolkningen av det empiriska materialet att tillämpa tre 

olika teoribildningar. Då jag inte ämnar skapa en färdig förklaringsmodell som sedermera 

prövas mot den empiriska data som insamlats utan snarare vill tolka empirin genom 

tillämpandet av teorin väljer jag att inte gå in på någon särskild underform av de olika 

teorierna utan snarare ska jag försöka att reflektera kring problemområdet utifrån de mer 

allmänna dragen i teoriernas vidare mening. Jag tar härvidlag fasta vid B. Guy Peters 

påstående om systemteorins lämplighet för genomförandet av jämförande studier, varvid han 

påstår att teorin, tillämpad i sin vidaste mening ger möjlighet att jämföra mycket olika system 

och därigenom dra mer allmänna slutsatser.8 Visserligen talar Peters här om just systemteorin 

som i sig påminner om den pluralistiska ansatsen såtillvida att kommunalpolitiken agerar i 

beroende av sin omgivning. Ändå menar jag att en vidare teoretisk ansats möjliggör en mer 

omfattande tolkning av det empiriska materialet än en inskränkning till vissa underkategorier 

som negligerar de mer generella förklaringarna. 

 

Nedan vill jag först redogöra för några forskningsarbeten som behandlar besläktade ämnen för 

att sedan förklara vad de tre valda teorierna står för. På samma gång ämnar jag ge en liten 

beskrivning av vad teorierna skulle kunna innebära för problemområdet i just denna uppsats. 

 

3.1. Tidigare forskning 
Vid sökningen av tidigare forskning i denna uppsats ämne har jag dessvärre inte kunnat finna 

någon större mängd uppslag som direkt är relaterade till den studie jag här utför. De större 

studier som utförts inom ramen för de valda teorierna har utförts i USA och i de fall 

bostadsfrågor har omfattats har de enbart utgjort en del av ett större politiskt sammanhang.  

Den enda studie om bostadsbyggande i svenska kommuner som jag funnit har utförts av 

Bengt Johannesson år 19899. Studiens frågeställning grundar sig i en undran varför det inte 

byggs fler lägenheter trots en rådande bostadsbrist. I princip är studien således intressant som 

referensobjekt, dock är studien enbart empirisk i den mening att den inte refererar till någon 

vedertagen teoribildning. Johannesson riktar även främst sin uppmärksamhet mot det 

kommunala bostadsbyggandet alternativt byggande genom privata aktörer men med 

kommunal finansiering och kommunalt initiativtagande10. Således är det de kommunala 

                                                
8 Peters, B. Guy. Comparative Politics, Theory and Methods. Sid. 113 
9 Johannesson, Bengt, 1989. Kommunal bostadspolitik. 
10 Johannesson, Bengt, 1989. Kommunal bostadspolitik. 
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bostadsbolagen som är Johannessons främsta analysobjekt. I dagens läge har dock de flesta 

kommuner valt att privatisera och sälja ut de tidigare kommunala bostadsbolagen och i båda 

de kommuner som ingår i min studie förekommer således ingen form av kommunalt 

bostadsbyggande eller bostadsförvaltande11.  

 

Istället är det de studier som utförts av Dahl och Hunter som synes mest relevanta att referera 

till, även om dessa inte i huvudsak sysslar med bostadspolitik. Anledningen är att dessa 

studier har utförts i teoriprövande syfte för pluralismens respektive growth machine teorins 

räkning.12 De resultat som därvid har uppnåtts utgör både ett stöd för teorierna i sig och som 

referensobjekt vid utförande av tolkningen av det empiriska materialet vid tillämpandet av de 

båda teorierna. Nackdelen är dock att bägge studier har utförts i amerikanska städer (New 

Haven och Atlanta) och att de där föreliggande förhållanden inte nödvändigtvis motsvarar de i 

svenska kommuner. 

 

På detta sätt menar jag således att min uppsats kan vara av intresse i och med studiet av 

dagens bostadsbyggande i Sverige. Syftet är som tidigare klarlagts att identifiera de aktörer 

som är inblandade i utvecklingen av nya bostäder i de omfattade kommunerna samt att till 

viss grad klarlägga hur dessa aktörer påverkar denna utveckling. Det är i och med den senare 

delen av frågeställningen som teorierna och den tidigare forskningen blir relevant för att 

bedöma och utvärdera det insamlade empiriska materialet. 

 

3.2. Pluralism 
Som tidigare sagts är pluralismen en av de vanligast tillämpade teorierna inom 

statsvetenskaplig forskning. I stort fokuserar den på en stor spridning av makten inom det 

kommunala beslutsfattandet som är uppdelad mellan de kommunala institutionerna, intressen 

inom näringsliv och privata intressegrupper. En av kärnpunkterna i teorin är att alla individer i 

samhällen har någon form av möjlighet till påverkan av de politiska frågorna, även om denna 

möjlighet kan vara olika stor i olika frågor, vilket jag kommer återkomma till längre fram. 

Den normativa aspekten av pluralismen talar samtidigt om att denna spridning av den 

politiska makten inom samhället är en önskvärd egenskap i alla demokratiska system. Den 

möjlighet till påverkan som jag talar om är således olika stor för olika individer i olika frågor. 
                                                
11 Södertälje kommun, 2004. �Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun� & Nacka kommun, 2002. �Nacka 
översiktsplan 2002�. 
12 Harding, Alan & Judge, David i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban 
Politics. Sid. 35-50 
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Vidare talas om att beslutsvägarna i alla politiska områden följer olika processer. Gemensamt 

är dock, enligt pluralismen, att beslutsprocesserna sträcker sig utanför de formella kommunala 

institutionerna och på så vis utgör ett alternativ till den traditionella förståelsen för vad 

demokrati kan innebära.13 

 

Enligt Dahl och Polsby som arbetat med den tidigare refererade studien av New Haven har de 

kommunala politikerna fortfarande en betydande roll i egenskap av sammanlänkande element 

mellan de olika önskemålen och åsikter samt fungerar på detta sätt som en demokratins 

väktare. Samhället är således enligt det pluralistiska perspektivet uppdelat i en mängd 

intressegrupperingar varvid tillhörigheten till dessa avgörs av åsikter i enskilda sakfrågor.14 

 

Implikationen för min studie kan enklast beskrivas som att planeringen och tillkomsten av nya 

bostäder ingalunda skulle bestämmas enbart av de kommunala aktörerna eller näringslivets 

intressen utan att det snarare är frågan om en beslutsprocess där olika åsikter och önskemål 

vägs mot varandra för att i slutändan nå fram till ett resultat som alla berörda parter kan känna 

sig hyfsat nöjda med. Exempel på ett sådant förfarande är de olika formerna av 

medborgarinflytande som kommunerna önskar tillgodose genom samrådsmöten och 

utarbetandet av översikts- och detaljplaner efter resultat från utförda enkäter och utställningar. 

På detta sätt skulle den enskilde medborgaren ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter om 

de planerade projekten eller rent utav uttrycka önskemål om framtida projekt.  

 

Problem för detta synsätt kan dock uppstå i och med att innehavarna av det kapital som är 

nödvändigt för genomförande av de planerade projekten enbart kan tänka sig att gå med på 

smärre förändringar av de planer man har satt upp från början. Implikationen för möjligheten 

av påverkan genom en bred grupp av aktörer skulle således begränsas av investeringsviljan 

under de förutsättningar som skapas av ett sådant förfarande. Vilka alternativen för 

beslutsfattarna blir kommer till viss del skildras i och med de följande två teoretiska 

ansatserna samt behandlas mer ingående i samband med tolkningen av det empiriska 

materialet. 

 

 
                                                
13 Jordan, G. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 14 
14 Dahl, R.A. & Polsby, N.W. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban 
Politics. Sid. 15 
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3.3. Growth Machine 
Som tidigare påpekats grundar sig Growth Machine teorin i den vidare elitteorin och även om 

den skiljer sig mycket i detaljer så är utgångspunkten att samhället i princip styrs av en elit 

eller ett konglomerat av eliter den samma. I princip handlar detta resonerande kring eliter om 

att samhället är uppdelat i en mindre grupp av människor som har inflytande och möjlighet att 

påverka utvecklingen och en större grupp av människor som per definition är politiskt 

maktlösa och beroende av de beslut som fattas av den styrande eliten. Eliten kontrollerar 

enligt detta tankesätt de resurser som är nödvändiga för att forma samhället och utveckla 

detsamma, d v s politiskt inflytande, kunskap, ekonomiskt kapital och den legitima rätten till 

fysisk maktutövning m fl.15  

 

När vi talar om elitteorins tillämpning i studier på kommunal nivå är det värt att se till Hunters 

tidigare refererade studie av vilka aktörer som utövar det största politiska inflytandet i 

Atlanta, USA. Det Hunter genom sin studie fann var att de flesta inflytelserika personerna inte 

återfanns inom de kommunala institutionerna utan snarast utgjordes av toppar inom 

näringslivet, vilka genom förfogande av stora ekonomiska resurser fick möjlighet att styra och 

driva på den lokala utvecklingen. På detta vis reducerades den lokala politiken till en 

implementeringsmekanism för genomdrivande av önskemål som formats av kraftfulla aktörer 

inom näringslivet.16  

 

Den mer specifika varianten av elitteorin, Growth Machine, som jag i denna uppsats 

koncentrerar mig på att tillämpa fäster sitt fokus likaledes på de krafter som näringslivet utgör 

men lämnar mer konkreta förklaringar om bakgrunden till dessa förhållanden. Logan och 

Molotch17 koncentrerar sig i sitt arbete om Growth Machines istället på att undersöka 

förhållanden mellan de viktigaste aktörerna i den pågående utvecklingen och klargöra hur 

dessa påverkar såväl varandra som tillväxtprocessen i sig. Denna fråga om hur dessa aktörer 

genom samverkan påverkar och pådriver tillväxtprocessen är en av kärnpunkterna i hela 

Growth Machine teorin och utgör således ramarna för de glasögon genom vilka förespråkare 

för teorin menar att vi borde betrakta det lokala politiska skeendet. 

 

                                                
15 Harding, A. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 35 
16 Harding, A. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 38-39 
17 Harding, A. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 41 



 15

Genom sin fokusering på lokala politiska skeenden och en stark fokusering på markägande 

och exploatering av dessa ägor kan det verka rimligt att tolka bostadsbyggandet i de valda 

kommunerna utifrån denna teori. Innan jag ger mig in på diskussionen om teorin är relevant i 

svenska sammanhang ska jag dock först klargöra för de detaljer som omfattas.  

 

I kort kan teorins utgångspunkter sammanfattas som följer. Liknande ett Marxistiskt 

perspektiv utgörs en ägas värden av två olika aspekter. För de flesta människor är det ett 

dagligt bruk av ägorna som är det fundamentala och förlänar värde till ägan. I vårat exempel 

utgörs detta av de boende i de berörda lägenheterna. En mindre grupp av aktörer önskar 

däremot göra affärer av sina ägor och på så vis uppnå en form av avkastning från desamma. 

Det värde som härvid förlänas ägorna kallas på engelska för exchange values och syftar 

således till uppnåendet av en avkastning eller profit. Enligt Growth Machine teorins 

förespråkare är det alltså denna mindre grupp av aktörer som främst driver 

samhällsutvecklingen framåt. Principen är att en markägare sällan förfogar över den expertis 

eller det kapital som är nödvändigt för drivandet av en vinstbringande verksamhet på sina 

ägor. Istället försöker man på olika sätt att locka till sig entreprenörer som i första linje 

förväntas hyra den aktuella marken för att därpå uppföra fastigheter och bedriva 

vinstbringande verksamhet. Genom denna utveckling som kommer bägge parter till gagn 

genereras en ekonomisk tillväxt inom det geografiska området ifråga.18  

 

Enligt ovan skildrade princip marginaliseras självfallet de politiska och demokratiska 

aspekterna i Growth Machine teorin till att godtyckligt acceptera den ekonomiska tillväxten 

som något i sig önskvärt. Företrädare för teorin medger dock att denna syn inte tar hänsyn till 

de kommunala institutionernas möjlighet att utöva inflytande exempelvis genom bearbetande 

av bygglovsfrågor och dylikt men samtidigt menas att just kommunen i sig gagnas som mest 

av den uppstående tillväxten och att de processer som således formar samhällets utveckling i 

de flesta fall pågår med kommunernas goda minne.19  

 

En viktig fråga för Growth Machine teorins relevans vid studiet av bostadsbyggandet i en 

svensk kommun måste dock bli om den fungerar i en svensk kontext. Teorin har i huvudsak 

prövats mot empiri i amerikanska sammanhang och till viss del i Storbritannien. Således är 

det värt att fundera över vilken roll de kommunala institutionerna spelar i en svensk kommun 

                                                
18 Harding, A. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 42 
19 Harding, A. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 43 
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och om önskan av ekonomisk tillväxt i svenska sammanhang alltid kan förlänas så stor vikt att 

kommunerna i alla lägen godtar entreprenörers och markägares önskemål om bedrivande av 

vinstbringande verksamhet under de förutsättningar som näringslivets företrädare önskar. 

 

3.4. Regimteori 
Regimteorin är liksom Growth Machine även den en ganska ny teoribildning och av de tre 

valda teorierna är regimteorin den som tar mest hänsyn till tidsaspekten i studierna och 

poängterar på detta sätt de förändringar som äger rum i samhället. Med dessa förändringar 

menas i synnerhet decentralisering av den politiska kontrollen och ett över tid ökande 

inflytande av privata organisationer och företag i de verksamheter som tidigare varit statliga.20 

Dessa premisser verkar ganska väl motsvara den situation som föreligger i de flesta svenska 

kommuner av idag där kommunala verksamheter såsom sjukvård, skola och 

bostadsförvaltande har utlokaliserats till privata entreprenörer eller rent utav har avreglerats 

helt och hållet, vilket oftast är fallet för bostadsmarknaden. Jag ska återkomma till detta 

längre fram i samband med tolkningen av det empiriska materialet.  

 

Ett av grundantaganden inom Regimteorin är att samhället är uppdelat i en mängd intressen 

och såväl privata som kommunala aktörer försöker få sina önskemål tillgodosedda. Politikens 

roll härvid blir mindre av ett kontrollerande och maktutövande organ än av en institution som 

agerar medlare mellan olika intressen. I de flesta fall, menar företrädare för regimteorin, är 

kommunens inflytande marginellt och de processer som pågår i samhället styrs till största del 

av de aktörer som har med ett bestämt verksamhetsområde att göra. Detta betyder dock inte 

att de kommunala institutionerna är helt maktlösa utan snarare att det i ett komplext samhälle 

är andra aktörer som är bättre insatta i sakläget i de enskilda processerna. Implikationen för 

den politiska makten blir att maktaspekten inte ska förstås i termer av direkt kontroll utan 

snarare som inflytande genom skapandet av allianser mellan olika aktörer för uppnåendet av 

specifika mål. Dessa allianser kan enligt regimteorin däremot mycket väl även omfatta de 

kommunala institutionerna och de lokala politikerna som officiellt ska slå vakt om folkets 

intressen i den pågående utvecklingen. Samtidigt innebär dock kommunens marginaliserade 

ställning att de demokratiska värden åsidosätts till en viss grad och att vissa grupper i 

samhället förblir utan möjlighet till direkt inflytande. 21 

 
                                                
20 Stoker, G. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 54 
21 Stoker, G. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 54-59 
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Enligt vad som ovan beskrivits skiljer sig således regimteorin från pluralismen i den mening 

att inte alla i samhället har möjlighet att utöva inflytande utan att det är allianserna mellan 

vissa aktörer som utgör medlet för att uppnå gemensamma mål. Liksom Growth Machine 

teorin menar också Regimteorin att det i ekonomiska sammanhang till största del är de privata 

aktörerna som förfogar över medel till inflytande men att de kommunala institutionerna till 

viss del ingår i de tidigare nämnda allianserna och på motsvarande sätt även har möjlighet att 

påverka utvecklingen i form av medlare mellan de olika intressena i samhället. Ett av de 

största problemen som uppstår härvid är dock enligt teorins företrädare att många intressen 

aldrig kan komma till tals och att värdefulla alternativ till den pågående utvecklingen således 

går förlorade.22 

 

I den mening att regimteorin fokuserar på de förändringar som faktiskt pågår även i de flesta 

svenska kommuner och genom ett utgångsläge i kommuner som decentraliserar tidigare 

kommunala verksamheter ger teorin en god grund att stå på vid studier av svensk 

kommunalpolitik. Även antagandet att det föreligger konkurrens mellan kommuner för att 

locka till sig investeringar verkar kunna beskriva de problem som storstadsnära kommuner i 

dagens läge upplever. Frågan man dock måste ställa sig är om kommunernas roll verkligen är 

så marginaliserad som regimteorin hävdar. På samma sätt är det tveksamt att de ekonomiska 

intressena är de mest avgörande för de allianser som styr utvecklingen i en svensk kommun. 

Detta beror självfallet till största del på vilka aktörer det är som ingår i dessa allianser då det  

inom ramen för det ovan beskrivna resonemanget är de medverkande aktörernas intressen 

som är relevanta för vilket resultat som uppnås av regimerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
22 Stoker, G. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 54-59 
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4. Empirisk Analys 
Inom denna del av uppsatsen som omfattar den empiriska analysen väljer jag att behandla de 

båda kommunerna var för sig för att i samband med tolkningen av det empiriska materialet 

dra jämförelser dem emellan. Det empiriska materialet delas in i två kronologiskt ordnade 

avsnitt där först empiri som har med frågan kring initiativtagandet till de nya bostäderna att 

göra och sedan den empiri redovisas som har att göra med vilka aktörer som utövar påverkan 

under planprocessens gång. Jag tror härmed dels kunna skapa en lättöverskådlig struktur och 

samtidigt hålla isär de två nämnda skedena i tillkomsten av nya bostäder. Anledningen till 

särskiljandet mellan dessa skeden kan jämföras med initieringsstadiet och 

implementeringsstadiet i policyskapande varvid frågan om påverkan skiljer sig såtillvida att 

det i det förra skedet är av vikt vilka förslag till nybyggnad som görs medan det i det senare 

istället handlar om hur de föreslagna planerna bearbetas och förändras. Antagandet är således 

att det i initieringsstadiet enbart är två aktörer som är inblandade, d v s kommunen och ett 

byggnadsföretag som ämnar utföra byggandet emedan det i den senare planeringsprocessen 

kan finnas ett flertal aktörer, exempelvis enskilda personer eller intresseorganisationer o s v 

som uttrycker åsikter och önskemål i samband med det planerade byggandet. 

 

4.1. Vad är en översiktsplan och vilken betydelse har den? 
Som fastlagts enligt plan- och bygglagen fastläggs de generella riktlinjerna för den 

infrastrukturella utvecklingen i kommunen genom översiktsplanen. Denna innehåller i regel 

markreservationer för olika former av bebyggelse men även för skapande av naturreservat och 

områden som tillsvidare inte får bebyggas. Tanken bakom översiktsplanen är att den skall 

vara vägledande för beslut i bygglovsfrågor och vara ett underlag för detaljplanearbete samt 

vidare detaljfrågor i samband med uppförande av ny bebyggelse. Översiktsplanen utarbetas av 

en projektgrupp i nära samverkan med kommunfullmäktige varefter den ställs ut inför 

allmänheten som ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter på den. Efter utställningstiden 

omarbetas den för att slutligen antas genom de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Tanken 

är självfallet att översiktsplanen bland annat ska fungera som demokratiskt verktyg enligt 

vilket de berörda kommunala nämnderna ska agera i frågor som inte når en bred allmänhet.  

 

Översiktsplanens utformande är i detta sammanhang en viktig faktor för att fastlägga 

kommunens strategier i utvecklingssammanhang då den i fråga om bostadsbyggandet 

antingen kan ställa upp mål som ska uppnås eller enbart lämna rekommendationer i samband 
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med planering. Som vi ska se i analysen av de båda kommunerna kan översiktsplanerna skilja 

sig mycket åt på denna punkt och till viss del blir detta avgörande för initiativfrågan i den 

mening att kommunen antingen aktivt driver ett utökat bostadsbyggande eller enbart passivt 

ställer upp ett ramverk för vad som ska tas hänsyn till vid bostadsbyggande.23 

 

4.2. Södertälje kommun 
 

4.2.1. Vem tar initiativet? 
Den för Södertälje gällande översiktsplanen innehåller inte enbart markreservationer utan till 

stor del även visioner om ett omfattande bostadsbyggande. Enligt vad som skildras i 

översiktsplanen företräder kommunen således ett starkt intresse av ökat bostadsbyggande.24 

Enligt Kent Edström, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor är en av orsakerna till 

detta intresse att en ökad inflytning skulle kunna höja kommunens attraktivitet som 

bostadsort.25 Vidare är de mål som omtalas i översiktsplanen ganska noggrant specificerade i 

den mening att man presenterar siffror för hur många lägenheter som man önskar få uppförda 

i vissa områden inom en bestämd tidsram.26 Då kommunen inte längre förfogar över 

kommunala bostadsbolag eller byggföretag är man dock helt beroende av privata 

entreprenörer för uppnåendet av de uppsatta målen. Detta är enligt Edström inte helt 

oproblematiskt då intresset för byggande av bostäder inom kommunen är litet och det sällan 

sker att en privat entreprenör tar initiativ till nybyggande.27 Från att kommunen för ett antal år 

sedan ofta skissade upp färdiga projekt för att härefter skicka ut anbudsförfrågan till olika 

exploatörer har det praktiska tillvägagångssättet till största del övergått till att man önskar få 

vissa områden bebyggda och kommunens exploateringsenhet sedermera tar kontakt med 

intresserade exploatörer för att tillsammans med dessa arbeta fram ett projekt som är 

godtagbart för bägge parter. Alternativet härtill är att man från kommunens sida upplåter mark 

för tilltänkt bebyggelse och sedermera utlyser en anbudstävling där exploatörerna tillåts 

inkomma med färdiga projektmodeller för bebyggelsen.28 Initiativet till ny bebyggelse utgår 

dock i alla dessa fall från kommunens sida och undantag är enligt Edström ovanliga. 

 
                                                
23 Södertälje kommun, 2004. �Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun� & Nacka kommun, 2002. �Nacka 
översiktsplan 2002�. 
24 Södertälje kommun, 2004. �Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun� 
25 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
26 Södertälje kommun, 2004. �Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun� 
27 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
28 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
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4.2.2. Vilket är syftet med de nya bostäderna? 

 

4.2.3. Vem påverkar planprocessen? 
En viktig fråga om påverkan av det faktiska byggandet grundar sig i initiativfrågan eftersom 

den som tar initiativ till byggande samtidigt har stora möjligheter att sätta upp önskade 

kriterier och framföra förslag som sedermera tjänar som diskussionsunderlag. Som vi har sett 

är det i Södertälje i regel kommunen som tar initiativet till byggandet av nya bostäder. Detta 

kan, enligt ovan, gå till på olika sätt. I slutändan blir man dock från kommunens sida beroende 

av exploatörernas bereddvillighet till genomförandet av olika projekt vid den vidare 

projekteringen och beroende på att intresset av byggande inom kommunen är lågt tvingas man 

ofta ge exploatörerna relativt fria händer i utformande av projekten. Frågor som berör 

upplåtelseformer eller storlekar på nya lägenheter lägger man sig från kommunens sida inte 

alls i. Istället handlar kommunens engagemang i projekteringsfasen snarare om  att värna de 

rambetingelser som anges i översiktsplanen.29  

 

Projekteringen omfattar såväl upprättandet av en detaljplan � vilket i Södertäljes fall ofta sker 

innan man hittat en exploatör för genomförandet av de önskade projekten � som det vidare 

planarbetet vilket sker i samarbete mellan kommunens samhällbyggnadskontor och en privat 

exploatör. När detta samarbete väl har lett till en färdig genomförandeplan går denna vidare 

till beslut om bygglov vilket i de flesta utfärdas av samhällsbyggnadskontoret själv eller då 

det är frågan om större projekt besluts av kommunstyrelsen.30 Någon information om att 

utställning inför allmänheten och möjlighet att framlägga synpunkter från allmänhetens sida 

föreligger har jag inte kunnat finna. Snarare verkar det som att medborgarnas intressen anses 

tillvaratagna i och med anpassningen av projektet till den allmänna översiktsplanen och i 

fråga om större projekt genom de förtroendevaldas godkännande genom beslutet i 

kommunstyrelsen. De samråd med berörda parter som sker fungerar istället som en del av 

planprocessen i sig och har varit mycket svåra att finna information om. Anledningen till att 

samråd med allmänheten verkar ha en begränsad omfattning i Södertälje kan bero på att man 

inte vill lägga ytterligare hinder i vägen för ett genomförande av projektet från exploatörens 

sida vilket i sin tur beror på det låga intresset av byggande inom kommunen samt att 

bostadsbyggande i sig från kommunens sida anses vara mycket önskvärt. 

                                                
29 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
30 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
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I stycket ovan inges intrycket av att allmänheten till stora delar utesluts från planprocessen. Vi 

får dock inte förglömma att översiktsplanen, vilken i fråga om önskat byggande är mycket 

detaljerad, har utarbetats utifrån demokratiska principer i den mening att den har ställts ut 

innan antagandet, varvid hänsyn har tagits till inkomna synpunkter från allmänheten. På 

samma sätt har en utfrågning om allmänhetens önskemål skett innan utformandet av 

översiktsplanen vilken till stora delar är ett resultat av de inkomna önskemålen.31 

 

Finansieringen av de nya bostäderna står till största del exploatören för. Detta innebär att alla 

kostnader för det fysiska bygget av husen i sig uppbärs av exploatören emedan kommunen 

står för kostnaderna för upprättandet av detaljplanerna samt i förekommande fall för 

kostnader som omfattar ombyggnad av vägar och kringliggande infrastruktur vilken är 

nödvändig att förändra i samband med byggandet av de nya bostäderna.32 

 

4.3. Nacka kommun 
 

4.3.1. Vem tar initiativet? 
Den översiktsplan som idag gäller för Nacka kommun innehåller till största del 

markreservationer och rekommendationer för vad som ska tas hänsyn till vid byggande. En 

explicit önskan om tillkomsten av nya bostäder uttrycks inte. Däremot visar översiktsplanen 

på statistik som talar för ett fortsatt stort bostadsbyggande.33 Detta talar för att man från 

kommunens sida inte följer någon strategi mot aktivt initiativtagande till nya bostäder. 

Likaledes har man härtill även begränsade möjligheter då den mark som befinner sig i 

kommunens ägo till största del utgörs av naturreservat.  

 

Enligt Björn Habenicht, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, är det 

i regel före detta industrimark som genom nybyggande omvandlas i bostadsområden. I de 

allra flesta fall är det byggföretag som sedan ett antal år varit ägare till respektive 

markområden som tar initiativ till nybyggande genom uppvaktning av kommunen och 

inlämnande av förslag på hur men önskar exploatera området ifråga.34 Så till vida är det i 

                                                
31 Södertälje kommun, 2004. �Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun� 
32 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
33 Nacka kommun, 2002. �Nacka översiktsplan 2002�. 
34 Habenicht, Björn, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, den 9 november 2004. 
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initieringsstadiet så gott som enbart de privata byggföretagen som är drivande. Självfallet 

medför detta även möjlighet att fastlägga vissa önskemål som senare utgör ett 

diskussionsunderlag genom hela den vidare planeringsprocessen.  

 

4.3.2. Vilket är syftet med de nya bostäderna? 

 

4.3.3. Hur går planprocessen till? 
Som vi sett i föregående stycke är det oftast exploatörerna, d v s byggföretagen, själva som tar 

initiativ till nytt byggande. På detta vis har exploatören möjligheten att på ett ungefär ange 

vad man vill bygga. Efter att man anmält sitt intresse att bebygga en viss mark är det dock 

kommunen som upprättar en detaljplan vilken kan vara mer eller mindre detaljerad till sin 

natur. Hur pass detaljerade direktiv som anges i detaljplanen är oftast beroende på närliggande 

bebyggelse och hur stor inverkan på stadsbilden de nya byggnaderna kommer att få. Viktigast 

för kommunen är dock att redan i detaljplanearbetet lägga fast förutsättningar som är av vital 

betydelse för att behoven av kommunikationer och offentlig säkerhet kan tillgodoses.35 

 

I och med detaljplanearbetet ges kommunen således möjlighet att detaljerat reglera hur den 

tilltänkta bebyggelsen får utformas. Enligt Habenicht är man ofta ganska noga med att ange 

hur den bebyggelsen får utformas rent fysiskt såtillvida att man anger maximala 

byggnadsstorlekar och utformning av kommunikationsvägar. Däremot överlåter kommunen i 

regel de aspekter av planeringen som har att göra med lägenhetsstorlekar och tilltänkta 

upplåtelseformer helt och hållet åt exploatörerna då man menar att dessa förfogar över en 

större kännedom om den rådande situationen på bostadsmarknaden och således bygger på ett 

sätt som motsvarar behoven.36 

 

Efter upprättandet av detaljplanen sätter sedan det omfattande arbetet med upprättandet av en 

genomförandeplan in. Detta arbete sker i nära samråd mellan kommunens exploateringsenhet 

och exploatören. Det är även i detta stadium som ett närmare samarbete med andra aktörer 

träder in, exempelvis leverantörer av el, företrädare för vägverket och kommunaltrafiken samt 

andra officiella aktörer som berörs av byggandet.37 Detta sker i regel genom samrådsmöten 

där även privata intresseorganisationer och enskilda personer ges möjlighet att delta och yttra 
                                                
35 Alminge, Ted, bygglovshandläggare på Nacka kommun, den 9 november 2004 
36 Habenicht, Björn, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, den 9 november 2004 
37 Alminge, Ted, bygglovshandläggare på Nacka kommun, den 9 november 2004 
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sig. Dessa blir i regel av kommunen kallade till att delta i samrådsmötet då man från 

kommunens sida bedömer att de berörs av den tilltänkta bebyggelsen.38 Eftersom 

samrådsmötena är en viktig del av planarbetets utveckling och ett av de främsta skedena i 

planprocessen där allmänheten ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter, ska jag längre fram 

gå närmare in på hur ett samrådsmöte utformas med ledning av ett antal protokoll från 

liknande möten. 

I och med det ovan nämnda samarbetet arbetas alltså genomförandeplanen ut som sedermera 

presenteras för offentligheten, vanligen genom utställning på de lokala biblioteken. 

Utställningen av genomförandeplanen39 ger således privatpersoner som inte blivit kallade till 

ett samrådsmöte en möjlighet att ta ställning till de presenterade planerna samt att framföra 

synpunkter på dessa.40  

 

Efter att utställningstiden för genomförandeplanen har gått ut och de inkomna synpunkterna 

sammanfattats går genomförandeplanen vidare för beslut hos antingen bygglovsenheten eller 

kommunfullmäktige. I fråga om större projekt är det i regel kommunfullmäktige som fattar 

beslut med ledning av ett utlåtande från stadsbyggnadskontoret och dess bygglovsenhet. Om 

sedan inget överklagande av beslutet inkommer kan det fysiska byggandet ta sin början.41 

 

Finansieringen av de nya bostäderna åligger till fullo respektive exploatör. Detta innebär att 

såväl kostnader för det fysiska byggandet som kostnader för upprättande av detaljplaner och 

anpassning av närliggande vägar och övrig infrastruktur åläggs exploatören. Enligt Habenicht 

är detta arrangemang möjligt att genomdriva från kommunens sida då intresset av byggande 

inom kommunen är så stort som det är och kommunen således ges möjlighet att ställa högre 

krav på de respektive exploatörerna.42 

 

4.3.4. Vem yttrar sig på samrådsmötet? 
För att se hur ett samrådsmöte kan gå till och vilka aktörer som tillåts yttra sig har jag valt att 

granska en samrådsredogörelse från Nacka kommun som behandlar det planerade byggandet 

                                                
38 http://www.nacka.se/default/PlatsID.1997/vis.1, den 2 december 2005, kl. 16:30 
39 Då det är fråga om mindre projekt eller i de fall planarbetet enbart omfattar fysiska förändringar på vägar och 
dylikt är det oftast detaljplanen som ställs ut, då det antingen inte förväntas att genomförandeplanen kommer att 
påverka slutresultatet i någon större utsträckning eller då detaljplanen enbart är avsedd att skapa möjligheter för 
framtida bebyggelse med småhusenheter. 
40 Habenicht, Björn, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, den 9 november 2004 
41 Habenicht, Björn, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, den 9 november 2004 
42 Habenicht, Björn, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, den 9 november 2004 



 24

av ett nytt bostadsområde i anslutning till Svindersviken i Nacka.43 Anledningen till att jag har 

valt just att granska samrådshandlingarna för just detta projekt beror på att byggandet i 

Svindersviken har uppmärksammats mycket i lokal media och därav rimligtvis har väckt stort 

engagemang bland lokala intresseorganisationer och privatpersoner. 

 

I och med den granskade samrådsredogörelsen redogör kommunen för två olika processer. 

Dels tas de remissvar upp som inkommet under samrådstiden och dels redovisas protokollet 

för själva samrådsmötet. Allt som allt omfattar detta 33 sidor skrivet material varför jag nöjer 

mig med att presentera de aktörer som yttrat sig, vilka inte finns inom kommunens egna led. 

 

Av de remissvar som inkommit kan vi se att det föreligger en hel del synpunkter från såväl 

berörda företag, intresseorganisationer och privatpersoner men även från personer i 

närområdet som är intresserade av den lokala utvecklingen. Bland de organisationer som 

berörs direkt av byggandet och således fungerar som remissinstanser har följande yttrat sig; 

Nacka församling, Handikapprådet, HSB Stockholm, Företagarna i Nacka-Värmdö, Nacka 

miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Nacka och Nordiska museet. Bland de 

fastighetsägare, föreningar och företag som härutöver har yttrat sig finnes följande; Skanska 

fastigheter AB, KF Fastigheter AB, Bostadsrättsföreningen Talliden 1, HSB:s BRF Bergåsen i 

Nacka, Satsjö-Järla Villaförening, Vikdalens villaförening, Finnboda Marin AB samt tre 

privatpersoner. Vidare kan noteras att ett antal berörda organisationer har avstått från 

yttrande. De yttranden som framförts omfattar såväl kritik mot de föreslagna 

byggnadsplanerna som konstruktiva förslag till ändringar av de aktuella planerna.44 Enligt 

Habenicht tas i möjligaste mån hänsyn till de inkomna remissvaren inför den slutliga 

genomförandeplanen.45 

 

Samrådsmötet som hållits angående projektet ifråga besöktes av 4 deltagare förutom 

kommunens och markägarens representanter. Dessa deltagare utgjordes av en representant 

från Nacka miljövårdsråd, en representant för Bostadsrättsföreningen Bergåsen samt två 

privatpersoner med intresse av att flytta till de nya bostäderna. Som redovisas i 

samrådsredogörelsen är det tio korta frågor som ställts, vilka besvarats av 

                                                
43 Nacka kommun, Stadsbyggnad, 2004. �Samrådsredogörelse, Dnr KFKS 74/2000 214, Projektnr 9184� 
44 Nacka kommun, Stadsbyggnad, 2004. �Samrådsredogörelse, Dnr KFKS 74/2000 214, Projektnr 9184� 
45 Habenicht, Björn, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, den 9 november 2004 
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stadsbyggnadskontorets och markägarens representanter.46 De flesta frågorna syftar dock 

enbart till klarläggande av oklarheter och omfattar i sig ingen kritik av de föreliggande 

planerna. Dessa synes på ett tillfredställande sätt redan omfatta de punkter som efterfrågas.  

 

 

 

4.4. Jämförelse mellan kommunerna  
Som vi kan se i den empiri som presenteras ovan utgörs de huvudsakliga skillnaderna mellan 

kommunerna av de grundläggande förutsättningarna för kommunens agerande. Emedan det 

föreligger ett stort intresse från olika exploatörers sida av att bygga i Nacka kommun och 

kommunen således ges möjlighet att ställa högre krav tvingas Södertälje kommun i en större 

utsträckning att ta hänsyn till exploatörernas krav och tillmötesgå dessa för att kunna få ett 

bostadsbyggande till stånd. I princip handlar dessa skillnader till största del om den finansiella 

aspekten och vem som skall bekosta vad i och med planprocessen samt det fysiska byggandet. 

Till viss del skulle det samtidigt vara möjligt för Nacka kommun att mer noggrant styra över 

vilka slags bostäder som skall byggas. Denna möjlighet utnyttjas enligt Habenicht dock i regel 

inte.47  

 

Av betydelse är också frågan om initiativtagandet för tillkomsten av nya bostäder. Emedan 

det i Nacka inte finns något uttalat intresse från kommunens sida att aktivt verka för ett utökat 

bostadsbyggande redovisas i och med Södertäljes översiktsplan visioner om ett stort 

bostadsbyggande de kommande åren.48 Det ligger således i Södertälje kommuns intresse att 

ett omfattande bostadsbyggande skall äga rum.49 Dessa fakta återspeglas i frågan om vem som 

tar initiativet till de nya bostäder som faktiskt byggs då det i Nacka kommun alltid är 

exploatören som anmäler intresse om byggande till kommunen emedan det i Södertälje oftast 

är kommunen som tar kontakt med ett flertal exploatörer för att försöka få vissa områden 

bebyggda. 

 

Ytterligare en tydlig skillnad finner vi i fråga om den möjlighet till påverkan av de planerade 

bostäderna som ges allmänheten. I Södertälje verkar allmänhetens chans till påverkan av 

utvecklingen till största del ligga i möjligheten att tycka till om översiktsplanen enligt vilken 
                                                
46 Nacka kommun, Stadsbyggnad, 2004. �Samrådsredogörelse, Dnr KFKS 74/2000 214, Projektnr 9184� 
47 Habenicht, Björn, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, den 9 november 2004 
48 Södertälje kommun, 2004. �Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun� 
49 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
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kommunens agerande sedermera utformas emedan det i Nacka snarare är genom utställning 

av de enskilda projektplanerna och genom möjlighet att delta i ett samrådsmöte som chans till 

påverkan ges. Således är det på ett senare stadium som allmänheten i Nacka tillåts säga sitt 

om tilltänkt bebyggelse. Däremot ges en större möjlighet att engagera sig i detaljfrågor. 

 

 

5. Slutdiskussion 
I denna del av uppsatsen kommer dels frågeställningen att besvaras samt en diskussion föras 

kring hur resultatet av undersökningen hade kunnat se ut om andra teorier eller metoder 

tillämpats. Under en egen rubrik kommer sedan förslag ges till fortsatt forskning i ämnet 

varvid såväl tillämpande av annat empiriskt material som andra teorier föreslås. 

 

5.1. Besvarande av frågeställningen 
Besvarandet av frågeställningen kommer nedan att bestå i ett dragande av paralleller till de 

respektive teoretiska ansatser som presenterats i avsnittet om teori. Jag ska här försöka att 

koppla situationen i de bägge kommunerna till var och en av de tre teorierna för att därefter ge 

mer konkreta svar på frågorna i uppsatsens frågeställning. 

 

5.1.1. Pluralismen 
Som beskrivits i teoriavsnittet fokuserar den pluralistiska ansatsen främst på en stor spridning 

av makten i beslutsgången. Såväl de kommunala institutionerna som näringslivet och privata 

intresseorganisationers önskemål vägs mot varandra och leder tillsammans till ett slutresultat. 

Kommunalpolitikernas roll i denna beslutsgång innebär till största del att vara medlare mellan 

de olika intressena samt att fatta beslut som kan vara godtagbara för alla berörda parter.50 Ett 

av teorins grundantaganden är således att alla har någon form av möjlighet att påverka och att 

beslutsprocessen på samma sätt sträcker sig utanför de formella politiska institutionerna. 

 

Vad dessa premisser innebär beror på hur vid tillämpningen av teorin är. Jag ska argumentera 

om detta längre ned. För Nackas del kan vi tydligt se de tre huvudgrupperna av aktörer som 

pluralismen talar om i direkt samband med beslutsgången ifråga om byggandet av nya 

bostäder. Oavsett vem som tar initiativ till byggandet så vägs önskemål från såväl kommunen, 

                                                
50 Dahl, R.A. & Polsby, N.W. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban 
Politics. Sid. 15 
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exploatörerna (näringslivet) och privata aktörer mot varandra i och med planprocessen och de 

därtill hörande utställningarna och samrådsmötena. Självfallet är det för privata 

intresseorganisationers och privatpersoners del intresset av att medverka som avgör hur stor 

möjlighet till påverkan som ges för även om samrådsmötena visserligen är öppna för alla 

intresserade förutsätts att man visar intresse av att delta samt också gör detta för att man ska 

kunna yttra sina synpunkter. Jag tolkar detta som att påverkansmöjlighet finns men att den 

förutsätter vissa kunskaper om beslutsprocessens tillvägagångssätt samt insatthet i sakfrågan. 

Detta påstående kan knytas till teorins hävdande att alla har möjlighet att påverka men att 

denna möjlighet är olika stor.51 

 

För Södertäljes del är det svårare att knyta den pluralistiska ansatsen till själva 

beslutsprocessen eftersom utställningar och samrådsmöten synes vara ovanliga och 

allmänheten på detta sätt har svårare att få tillgång till beslutsprocessen. Vi får utgå ifrån att 

det trots allt är möjligt för berörda privata aktörer att framföra sina åsikter till kommunen på 

ett eller annat sätt men att den möjligheten kringskärs av den mer interna dialog mellan 

kommun och exploatör som i sin tur leder fram till bygglov och faktiskt byggande. Istället 

spelar dock översiktsplanen en viktigare roll för detaljfrågorna i byggandet då omfattningen 

på det önskade byggandet anges samt att vissa prioriteringsanvisningar omfattas.52 Denna 

översiktsplan är istället utformad efter synpunkter och önskemål från allmänheten och det är 

här jag menar att frågan uppstår hur vid tolkningen av teorin bör göras. Kan således 

möjligheten att påverka en översiktsplan likställas med möjligheten att påverka en konkret 

beslutsprocess? Jag ska inom ramen för övriga teorier förklara varför jag anser att exempelvis 

regimteorin är bättre lämpad att förklara de rådande förhållanden i Södertälje. 

 

Orsaken till den mer begränsade möjlighet allmänheten ges till påverkan i Södertälje är 

indirekt förknippad med det låga intresset bland exploatörer att bygga inom kommunen och 

kommunens stora intresse av att ett omfattande bostadsbyggande skall äga rum. Man har 

således inte möjlighet att ta hänsyn till allt för många åsikter i detaljfrågor om man 

överhuvudtaget vill få någon form av byggande till stånd. 

 

5.1.2. Growth Machine Teorin  

                                                
51 Jordan, G. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 14 
52 Södertälje kommun, 2004. �Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun� 
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Som tidigare skildrats i teoriavsnittet grundar sig Growth Machine teorin i den vidare 

Elitteorin och i likhet med den senare fokuserar den på en bild av samhället som styrt av en 

eller flera eliter vilka förfogar över inflytande, kunskap och kapital för att styra samhällets 

utveckling. I detta sammanhang förblir de flesta människor i en kommun politiskt maktlösa då 

det i enlighet med Hunters studie av Atlanta är toppar inom näringslivet som sätter upp 

önskemålen. Härvidlag blir kommunalpolitikernas roll marginaliserad till att implementera 

näringslivets önskemål.53  

 

Så långt verkar inga direkta samband med sakläget i de undersökta kommunerna kunna 

finnas. Den snävare varianten av Elitteorin som vi här tillämpar omfattar dock ett par poänger 

som skulle kunna vara av intresse för åtminstone Södertäljes del. Exempelvis talar Growth 

Machine teorin talar bland annat om ett samspel mellan två aktörer för att uppnå såväl 

avkastning från ett specifikt stycke mark såsom ekonomisk tillväxt i det geografiska 

närområdet eller inom kommunens gränser. Dessa aktörer kan, som vi har sett, beskrivas som 

markägare och entreprenörer där markägaren själv saknar expertis och/eller kapital för att få 

till stånd en vinstbringande verksamhet på sina ägor. I Nacka är detta av mindre intresse då 

det i de flesta fall är byggföretagen själva som äger marken sedan längre tid tillbaka.54 I 

Södertälje är däremot kommunen ägare till relativt stora markområden där man önskar att ett 

bostadsbyggande ska äga rum. Beroende på avsaknaden av kommunala bostadsbolag och 

byggföretag är man dock hänvisad till att finna exploatörer som är beredda att uppföra de nya 

bostäderna på kommunens mark.55 Således föreligger ett samspel mellan markägare och 

entreprenör på det sätt som beskrivs i teorin. Även den andra aspekten av teorin som omfattar 

kommunens önskan av ekonomisk tillväxt verkar till viss del kunna återfinnas då det från 

kommunens sida är av uttalat intresse att få till stånd ett omfattande bostadsbyggande och 

samtidigt med hjälp av detta höja kommunens attraktivitetsgrad som bostadsort.56 

 

Problem att tillämpa teorin uppstår i huvudsak i och med den marginaliserade roll som 

förlänas de kommunala institutionerna inom ramen för teorin. Således är det kommunens roll 

som markägare som blir viktigare än rollen som aktör för det allmännas intresse. Vi kan dock 

se att det även i Södertäljes fall är en demokratisk process som har lett till den översiktsplan 

som är av avgörande betydelse för kommunens agerande gentemot exploatörerna och att 
                                                
53 Harding, A. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 35-39 
54 Habenicht, Björn, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, den 9 november 2004 
55 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
56 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
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teorins påstående om samhället som fullkomligt styrt av en eller flera eliter således inte 

motsvaras av empirin.  

 

 

 

5.1.3. Regimteorin 
Med sin fokusering på tidsaspekten och de förändringar som även omfattat det svenska 

samhället på den senaste tiden blir regimteorin mycket intressant att tillämpa på det empiriska 

materialet i denna uppsats. Teorin beskriver ett samhälle som förändrats genom 

decentralisering av makten och tidigare statliga verksamheter som privatiseras och 

utlokaliseras. Detta motsvarar väl den avreglering av bostadsmarknaden som skett i bägge de 

undersökta kommunerna då dessa idag inte förfogar över några kommunala bostadsbolag eller 

byggföretag.57 Enligt teorin har kommunens roll således förminskats och dess huvudsakliga 

uppgift blir att agera medlare i ett samhälle som är uppdelat i en mängd olika intressen. På 

samma gång är det oftast privata aktörer � i detta fall byggföretagen � som är bättre insatta i 

sakläget i de enskilda verksamhetsgrenarna och således blir de till en viktig källa för påverkan 

av utvecklingen. Regimteorin tar dock fasta på att det är allianser mellan olika aktörer som 

leder till uppnåendet av gemensamma � ofta sociala � mål och att kommunens främsta uppgift 

då den ingår dessa allianser med näringslivet är att slå vakt om allmänhetens intressen.58 

 

De allianser som omtalas kan i bägge de undersökta kommunerna beskrivs med det 

gemensamma planarbete som byggföretag och kommunen utför i samband med byggandet av 

nya bostäder. Oftast omfattar dessa allianser som vi i synnerhet för Nackas vidkommande kan 

se även andra offentliga aktörer såsom leverantörer av kommunikations- och 

försörjningsmedel till de nya bostäderna.59 Regimteorin talar dock samtidigt om att det sker 

en konkurrens mellan kommunerna om att locka till sig investeringar samt att vissa grupper i 

samhället i och med alliansbildningarna helt och hållet stängs ute från möjligheten till 

påverkan.60 Dessa två aspekter av teorin verkar inte stämma in på situationen i Nacka då vi 

tydligt kan se att kommunen inte företräder något uttalat intresse av att öka inflyttningen med 

hjälp av bostadsbyggande samt att möjlighet till påverkan ges allmänheten i och med 

                                                
57 Habenicht, Björn, exploateringsingenjör på Nacka kommuns exploateringsenhet, den 9 november 2004 och 
Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
58 Stoker, G. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 42-59 
59 Nacka kommun, Stadsbyggnad, 2004. �Samrådsredogörelse, Dnr KFKS 74/2000 214, Projektnr 9184� 
60 Stoker, G. i Judge, David & Stoker, Gerry & Wolman, Harold, 1995. Theories of Urban Politics. Sid. 42-59 
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utställningar av planer och samrådsmöten som är öppna för alla. Om vi däremot ser till 

Södertälje så finner vi däremot ett uttalat intresse av ökat bostadsbyggande just för att höja 

attraktivitetsgraden som boendekommun och på detta sätt uppnå konkurrenskraft mot andra 

kommuner i regionen.61 På samma sätt ger utarbetandet av översiktsplanen vissa möjligheter 

till påverkan för allmänheten emedan tillgängligheten till beslutsprocesser för de enskilda 

projekten synes vara begränsad. Detta motsvarar regimteorins ansats om att kommunens roll 

är att slå vakt om allmänhetens intressen, vilket på ett eller annat sätt kan anses göras i och 

med detalj- och projektplanering enligt de i översiktsplanen givna förutsättningarna. 

 

Frågan om kommunens marginaliserade roll kan dock ifrågasättas då kommunen formellt 

faktiskt har möjlighet att ganska detaljerat styra över hur byggandet ska se ut. Teorin talar 

dock samtidigt om att denna marginaliserade roll till en del bestäms av de privata aktörernas 

ekonomiska överläge och att kommunen på så sätt kringskärs i sin faktiska möjlighet till 

maktutövande. 

  

5.1.4. Svar på de konkreta frågorna 
I avsnittet om syfte och frågeställningar har tre huvudfrågor ställts upp som denna uppsats 

söker få besvarade. De frågor som ställts är följande: 

 

• Identifiering av inblandade aktörer. I vilket skede under planeringsprocessen träder 

dessa aktörer fram samt på vilket sätt gör de det?  

• Klarläggande av kommunens möjligheter och intentioner. Vem tar initiativet till 

byggande av nya bostäder? Har man från kommunens sida möjlighet att styra 

bostadsbyggandet i detalj och om möjligheten föreligger, utnyttjas den?  

• Hur kan teorin fördjupa vår förståelse för det empiriska materialet och frågan i sig? 

Genom att i tolkningen av det empiriska materialet tillämpa tre teorier ur 

statsvetenskapen ska en mer förklarande bild av det empiriska sakläget lämnas. 

 

Den sista av de tre punkterna har behandlats i och med föregående avsnitt om teoriernas 

samband med det empiriska materialet. Jag ska således nedan försöka ge kortfattade svar på 

de två första frågorna. 

 

                                                
61 Edström, Kent, arkitekt på Södertäljes samhällsbyggnadskontor, den 2 november 2004. 
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De aktörer som vi har sett är i huvudsak kommunerna, exploatörerna och till viss del olika 

intresseorganisationer och privatpersoner. I synnerhet i Nacka kommun finner vi ett bredare 

spektrum av aktörer som är inblandade i själva planeringsprocessen för de nya bostäderna då 

allmänheten ges möjlighet att framföra sin talan i samband med de utställningar av planerna 

som hålls och de samrådsmöten som är öppna för alla. För Södertäljes del är det snarare 

kommunen och exploatören som framarbetar planerna ända fram till det fysiska byggandets 

början. Den möjlighet som ges allmänheten till påverkan av de enskilda projekten är 

begränsad och handlar till största del om möjligheten att påverka utformandet av 

översiktsplanen vilken i sin tur syftar till att leda kommunens vidare planarbete. 

 

Kommunernas möjligheter och intentioner skiljer sig i praktiken mycket åt mellan de två 

undersökta kommunerna. Emedan det i Nacka kommun inte föreligger någon uttalat intresse 

för skapandet av nya bostäder så är tillkomsten av bostäder något som av Södertälje kommun 

anses vara mycket önskvärt, i synnerhet för att öka kommunens attraktivitet som 

boendekommun. Även förutsättningarna skiljer sig åt då intresset från exploatörernas sida till 

byggande i Nacka är stort och det oftast är dessa som tar initiativ till planarbetet för nya 

bostäder. I Södertälje är det tvärtom kommunen som måste agera initiativtagare för att 

överhuvudtaget få ett bostadsbyggande till stånd. Dessa förutsättningar påverkar självfallet 

även kommunernas möjlighet till agerande och som visats utnyttjas i Nacka i mycket större 

utsträckning möjligheten till att lägga över finansieringen av planarbetet på exploatörerna 

emedan möjligheten att i detalj styra över vilka bostäder som ska byggas inte utnyttjas i någon 

av kommunerna. 

 

5.2. Förslag till fortsatt forskning och �skulle resultatet kunnat bli ett annat?� 
Som tidigare nämnts kan de undersökta kommunerna inte betraktas som representativa för 

alla kommuner i Sverige. Den stora folkökning och den bostadsbrist som idag föreligger i 

Stockholmsregionen är på intet sätt representativ för exempelvis en landsbygdskommun i 

Norrland. Av den anledning får denna undersökning stå för just de undersökta kommunerna 

även om vi ser till andra kommuner i Stockholmsregionen. Av den anledningen menar jag att 

valet av studieobjekt är av avgörande betydelse för undersökningens resultat. Ett val av andra 

kommuner att undersöka leder till ett annat resultat. Eventuellt skulle det med valet av en 

annan metodik således vara möjligt att utföra en studie med större generaliserbarhet och 
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resultat som kan vara aktuella för åtminstone en speciell grupp av kommuner om än inte alla i 

hela landet. 

 

På samma sätt är valet av metoden och frågeställningen avgörande för vilka resultat som 

uppnås. Som anges i syftet med uppsatsen samt dess frågeställning syftar denna uppsats 

främst till att klarlägga vilka aktörer som är inblandade i beslutsprocessen kring byggandet av 

nya flerbostadshus samt i vilket skede av planprocessen som dessa aktörer ges  möjlighet till 

påverkan. En förändring av frågeställning och syfte skulle således kunna leda till andra 

resultat, exempelvis ett klarläggande av hur stort inflytande de olika aktörerna verkligen 

utövar och i samband härmed hur många av sina önskemål man får tillgodosedda i och med 

det slutliga beslutet. En fördjupad analys av aktörernas önskemål och till hur stor del dessa 

tillgodoses i och med planprocessen skulle således kunna ge en tydligare bild av de verkliga 

maktförhållanden då en möjlighet att få framföra sin talan inte nödvändigtvis betyder att 

denna i sin tur blir åhörd och tagen hänsyn till.  

 

I samband med uppsatsens syfte och frågeställning har också klarlagts att studien inte är 

avsedd att vara teoriprövande utan att teorin snarare används för att nyansera tolkningen och 

för att fördjupa förståelsen för det empiriska materialet. En uppsats som utgår från ett 

teoriprövande syfte skulle således också leda till andra resultat i den mening att det inte främst 

är sakläget i kommunerna som undersöks utan snarare teorins relevans för den typ av frågor 

som behandlas. En sådan uppsats skulle således kunna leda till en bredare generaliserbarhet 

för teorin ifråga. 
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