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Sammanfattning 
En av Sveriges attraktiva kommuner är Örebro. Örebro kommun har en befolkningstillväxt 
som tenderar att öka i framtiden, vilket kan komma att leda till bostadsbrist. En attraktiv 
kommun behöver ha en bostadsmarknad som är balanserad, för att ha en möjlighet att förse 
invånare med bostäder. Syftet med studien är att undersöka hur bostadsbyggandet i Örebro 
kommun fungerar mellan aktörer som är delaktiga i bostadsbyggandet. Vidare har det 
studerats hur Örebro kommun kan påverka bostadsbyggandet, samt vad som krävs för att 
bostäder ska expandera i inflyttningens takt. Uppsatsen har utgått ifrån tre frågeställningar: 
 

- Hur samarbetar Örebro kommun och byggherrarna för att åstadkomma ett 
bostadsbyggande i kommunen samt vilka åsikter har aktörerna kring processen? 

- Vilken påverkan har Örebro kommun på bostadsbyggandet i kommunen? 
- Vilka är de viktigaste faktorerna för att byggherrar i Örebro kommun ska hinna bygga 

bostäder i den takt inflyttningen sker? 
 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där intervjuer har legat till grund för det empiriska 
materialet. Intervjuer har skett med sex personer för att undersöka deras relation och 
uppfattning kring bostadsbyggandet i Örebro kommun. Intervjupersonerna ingår i tre grupper: 
Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB och Behrn Fastigheter AB. Intervjupersonerna har valts 
för att skapa en bredare förståelse kring Örebros bostadsbyggande, samt för att undersöka hur 
åsikterna skiljer sig åt. För att underlätta vidare läsning i uppsatsen förklaras tidigare 
forskning och teoretiska begrepp som är användbara i en studie av bostadsbyggande. Tidigare 
forskning och teoretiska begrepp som redovisas i uppsatsen är planmonopol, detaljplan, 
översiktsplan, exploateringsprocessen, plan- och bygglagen, fysisk planering, relation mellan 
byggherre och kommun, rationell samt kommunikativ planering.  
 
Under arbetets gång har det kommit fram att åsikterna om Örebros bostadsbyggande skiljer 
sig åt mellan de berörda aktörerna. Vid en exploatering i Örebro kommun kan processen 
skilja sig beroende på vilka förhållande som finns i kommunen. I Örebro kommun kan ett 
antal olika exploateringsprocesser tillämpas. En byggherre kan vara aktiv alternativt passiv i 
en process och marken kan ägas av olika aktörer. Örebro kommun arbetar främst efter en 
standardmodell för att underlätta vid en exploatering. Åsikterna kring standardmodellen har 
under uppsatsens gång varit delade. Sveriges kommuner har rättigheter att upprätta detalj- och 
översiktsplaner, detta kallas för planmonopol. Kommunen använder sig av planmonopolet för 
att vara med och påverka Örebros framtida utveckling inom bostadsmarknaden. En dialog och 
ett fungerande samarbete är viktiga faktorer för att bostadsbyggandet ska expandera i 
inflyttningens takt, det påpekar alla intervjupersoner.  
 
Nyckelord i uppsatsen är: Planmonopol, bostadsbyggande, detaljplan, översiktsplan, rationell 
planering, kommunikativ planering samt exploateringsprocessen.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Sverige har under 1900-talet haft svängningar på bostadsmarknaden, både uppgångar och 
nedgångar. Bostadsmarknaden genomgick under 1990-talet en förändring i Sverige, som 
innebar en avreglering inom bostadspolitiken. Avregleringen har bidragit till att 
bostadsmarknadens villkor har förändrats (Boverket, 2007, s. 7-10). Efter avregleringen 
ändrade staten villkoren för bland annat subventioner, lån samt räntor inom 
bostadsmarknaden. De ändrade villkoren bidrog till att byggherrar 1  fick det svårare 
ekonomiskt att exploatera2 och byggherrar fick inte längre ett ekonomiskt stöd från staten 
(Boverket, 2007, s. 99-111). Bostadspolitiken i Sverige är viktig för att skapa förutsättningar 
för att människor ska ha en bra bostad, en fungerande välfärd, sysselsättning samt en bra 
miljö att leva i (Boverket, 2007, s. 9-10).  
 
Sveriges kommuner har en skyldighet att skapa en fungerande boendeförsörjning och 
bostadsmarknad för att förse nuvarande och framtida invånare med bostäder. Under varje 
mandatperiod ska boendeförsörjningsplanen uppdateras av kommunfullmäktige (Boverket, 
2007, s. 119-120). Boverket (2007) menar, att alla städer i Sverige är beroende av en bra 
bostadspolitik för att ha en bostadsmarknad som är balanserad. En balans på 
bostadsmarknaden skapas inte av sig själv utan uppstår efter, alternativt under, en period av 
bostadsbrist3 har ägt rum. Detta för att byggherrar ser ett behov hos befolkningen att nya 
bostäder behövs (Boverket, 2007, s.10). Örebro är en stad i Sverige som har en ökande 
befolkning, vilket kan leda till att bostadsmarknaden måste expanderas i inflyttningens takt 
(Boendeförsörjningsplan, 2011, s. 7-11).  
 

”Alla har rätt till en bra bostad” - (Boendeförsörjningsplan, 2011, s. 5). 
 
Citatet kommer ifrån Örebro kommuns boendeförsörjningsplan som är framtagen år 2011. En 
fråga och ett problem som uppstår vid en befolkningstillväxt är om bostäder hinner 
produceras i inflyttningens takt. Örebro kommun bygger inte bostäder utan deras arbete är att 
hjälpa samt skapa möjligheter för byggherrarna att bygga nya bostäder. Örebro kommun 
behöver skapa ett intresse hos byggherrar i Örebro att exploatera bostäder i Örebro kommun 
(Boendeförsörjningsplan, 2011, s. 5-10). Uppsatsen fokuserar på bostadsbyggandet i Örebro 
kommun som sker i takt med befolkningstillväxten. Vidare kommer samarbetet mellan 
Örebro kommun och byggherrar studeras. Som tidigare nämnts bygger inte Örebro kommun 
bostäder, därför blir det intressant att studera hur stor påverkan Örebro kommun har på 
bostadsbyggandet. Vidare studeras vilka faktorer som krävs för att kommunen och byggherrar 
ska hinna producera bostäder i inflyttningens takt.  
                                                
1 Byggherre samt exploatör kommer att användas i uppsatsen och syftar till företag som bygger bostäder.  
2 Exploatera samt bygga kommer användas i uppsatsen och syftar till när byggföretag uppför en byggnation.   
3 I uppsatsen kommer begreppet bostadsbrist att användas. Med bostadsbrist menas här att det inte finns 
tillräckligt med bostäder samt lämplig bostadsstorlek.   
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1.2 Syfte och frågeställning 
Örebro kommun har en befolkning som ökar, vilket gör att risken är stor att det uppstår 
bostadsbrist i kommunen. Syftet med uppsatsen är att studera bostadsbyggandet i Örebro 
kommun samt samspelet mellan de berörda aktörerna. Jag kommer vidare att studera hur 
Örebro kommun kan påverka bostadsbyggandet i Örebro, samt hur bostadsbristen kan lösas. 
Nedan följer tre frågeställningar som kommer studeras:  
 
Frågeställningar: 

- Hur samarbetar Örebro kommun och byggherrarna för att åstadkomma ett 
bostadsbyggande i kommunen samt vilka åsikter har aktörerna kring processen? 

- Vilken påverkan har Örebro kommun på bostadsbyggandet i kommunen? 
- Vilka är de viktigaste faktorerna för att byggherrar i Örebro kommun ska hinna bygga 

bostäder i den takt inflyttningen sker? 

1.3 Disposition 
Kapitel två är följande avsnitt, där redovisas en bakgrund till uppsatsens ämne för att skapa en 
inblick i Örebro kommuns bostadsmarknad och inflyttning. Efter följer kapitel tre där 
redovisas och diskuteras uppsatsens metod, tillvägagångssätt, informationssökning och 
metodproblem. I kapitel fyra presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning inom ämnet. Därefter följer kapitel fem, där uppsatsens empiriska material 
redovisas. I nästkommande avsnitt, kapitel sex, analyseras uppsatsens empiri och teoretiska 
utgångspunkter. I det sista kapitlet, kapitel sju, förs en diskussion, samt slutsatser presenteras 
och diskuteras. Efter uppsatsens samtliga kapitel följer uppsatsens käll- och 
litteraturförteckning som efterföljs av uppsatsens bilagor.  

2. Örebro, inflyttningen och bostadsmarknaden 

2.1 Beskrivning av Örebro 
Centralt i Sverige, intill Hjälmaren, ligger Sveriges sjunde största kommun, Örebro. 
Kommunen har under 1800- och 1900-talet haft skor och kex som viktiga industrier. 
Industrierna har bytt karaktär, och idag är de betydelsefulla industrierna inom det privata 
näringslivet bland annat måltid och handel. DHL samt Atlas Copco Rock Drills AB är två av 
de stora företagen inom den privata sektorn i kommunen. Inom den offentliga sektorn är 
några av de största arbetsgivarna Örebro universitet samt Örebro kommun (Örebro kommun, 
2013). På universitet i staden arbetar ca 1 200 personer, samt ca 17 000 studerar på 
universitetet. Universitet har ett brett utbud av utbildningar inom bland annat musik, natur- 
och samhällsvetenskap (Örebro universitet, 2013). Två av Örebros turistattraktioner är 
Gustavsvik och Örebro slott. Gustavsvik är en camping samt ett äventyrsbad. Centralt i 
Örebro ligger Örebro slott, på slottet pågår visningar, aktiviteter och utställningar. Sedan 
1300-talet har slottet funnits i Örebros centrala delar (Örebro Town, 2013).  

2.1.1 Örebro kommuns ökande befolkning  
Vid slutet av år 2012 hade Örebro kommun ett totalt befolkningsantal på 138 952 invånare, 
befolkningen hade ökat med 1 831 invånare under året. Under 2013 räknar befolkningen att 
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överstiga 140 000 invånare. Fram till år 2021 visar beräkningar på att kommunen kommer att 
ha 152 800 invånare. Att kommunen har en befolkningstillväxt beror på ett antal faktorer, två 
av faktorerna är födelseöverskott samt inflyttningsöverskott (Örebro kommun, 2013). För att 
visa tydligare på befolkningsförändringar som har skett i kommunen samt 
befolkningsprognoser som beräknas, visas nedan i figur 1 befolkningsförändringar mellan 
1994-2012 i Örebro kommun. Figur 2 visar den beräknade befolkningsprognosen i Örebro 
kommun mellan åren 2013-2021. 
 
 Figur 1. Befolkningen 1994-2012 i Örebro kommun. (Källa: Örebro kommuns 
statistikdatabas, 2013)  

 
 
Figur 2. Beräknad befolkningsprognos 2011-2021 av invånare i Örebro kommun. (Källa: 
Örebro kommuns statistikdatabas, 2013)  

 

2.2 Boendeförsörjningsplan 
Varje år arbetas en boendeförsörjningsplan fram i Örebro kommun, den senaste rapporten 
arbetades fram år 2011 och har namnet Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 – med 
utblick mot 2035. Rapporten arbetades fram av Christin Gimberger och Anne Petterson på 
Stadsbyggnadskontoret. I rapporten redovisas vilka framtida planer som finns i Örebro 
kommun, samt långsiktiga målsättningar och ståndpunkter som är aktuella i kommunen. 
Rapporten fokuserar på de framtida tio åren, men innefattar även mål mot år 2035. Företag 
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inom bostadsmarknaden, fastighetsägare och politiker är grupper som rapporten riktar sig till 
främst. Detta beror framför allt på att grupperna ska ha en möjlighet till att studera hur 
boendeförsörjningen i framtiden planerar att utvecklas (Boendeförsörjningsplan, 2011, s. 4-5).  
I Sverige 2001 infördes en lag om boendeförsörjning, lagen säger att: 
 

”1§ Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar 
för alla i kommunen att i leva goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planering av 
bostadsförsörjningen skall kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner 
som berörs av planeringen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av 
kommunfullmäktiga under varje mandatperiod” (Lag 2002:104, refererad i 
Boendeförsörjningsplan, 2011, s. 5).   

 
En anledning till att boendeförsörjningsplanen årligen framställs är för att stödja, samt skapa 
intresse hos byggherrar i Örebro kommun att exploatera. Att skapa ett engagemang hos 
byggherrar är betydelsefullt, eftersom Örebro kommun själva inte har möjligheten till att 
exploaterar bostäder runt om i kommunen (Boendeförsörjningsplan, 2011, s. 5). I 
boendeförsörjningsplanen redovisas bostadspolitiska mål som är framtagna av Örebro 
kommun: 
 

• ”Alla har rätt till en bra bostad 
• Ta ansvar för sitt boende 
• Medborgardialog 
• Varierat utbud 
• Öbo har en viktig funktion” (Boendeförsörjningsplan, 2011, s. 5) 

 
Örebro kommun kan vara med och påverka boendeförsörjningen genom deras planmonopol. 
För Örebro kommun är det betydelsefullt att arbeta med upprättningen av detalj- och 
översiktsplaner. Detta för att skapa en god försörjning av bostäder och för att skapa 
fungerande relationer till exploatörer i Örebro. Planmonopolet ger rättigheten för Örebro 
kommun att påverka en exploatering av bostäder. Örebro kommun har möjligheten att vara 
med och påverka bland annat vilken upplåtelseform exploateringen ska ha. Örebro kommun 
är som tidigare nämnts inte en aktör som bygger bostäder, men kommunen har en inverkan på 
ÖrebroBostäder ABs (Öbo) bostadsbyggande. Detta för att de äger Öbo, som är det 
allmännyttiga och kommunala bostadsbolaget i Örebro kommun. Öbo är en av de byggherrar 
som förvaltar och producerar hyreslägenheter i Örebro kommun (Boendeförsörjningsplan, 
2011, s. 6).  

2.2.1 Bostadsläget i Örebro kommun 
I framtiden kan en bostadsbrist komma att äga rum i Örebro kommun, vilket betyder brist på 
bostäder och hushållstyper4. Bostadsbristen kan i allmänhet vara en brist på bostäder men 
även en brist på olika typer av bostäder. Det är inflyttningen till kommunen som ligger till 
grund för bostadsbehovet men även ändrade levnadsvillkor i kommunen. För att uppfylla 

                                                
4 I uppsatsen syftar begreppet hushållstyper till olika storlekar på bostäder.   
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behovet av bostäder i Örebro kommun till år 2020 krävs att det årligen byggs cirka 550-600 
bostäder i kommunen. De demografiska förändringarna leder till olika behov av hushållstyper 
och det behöver exploatörerna rätta sig efter. Den boendeform som blir vanligare i Örebro är 
ensamboendet och den uppgår till hälften av de bostäder som finns i kommunen. Örebro 
universitet kan komma att vara en bidragande faktor till ökningen av invånare och behovet av 
bostäder. Ett problem som kan uppstå i takt med att universitetet expanderas är att behovet av 
studentbostäder kan komma att öka. Idag upplever Stadsbyggnadskontoret att studentbostäder 
inte är lika attraktivt att exploatera som vanliga bostäder i kommunen 
(Boendeförsörjningsplan, 2011, s. 10-13).  

3. Metod  

3.1 Kvalitativ metod 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod. En kvalitativ metod kan användas i en studie dels 
för att komma in på djupet av det som studeras och dels för att skapa en närhet till ämnet. Den 
kvalitativa metoden kan framförallt hjälpa forskaren att studera ämnet ur olika perspektiv och 
situationer (Solvang & Holme, 1997, s. 92-93). För att en kvalitativ metod ska vara enhetlig 
behöver forskaren förhålla sig till fyra principer, och dessa bör presenteras i uppsatsen. Detta 
för att läsaren ska ha en möjlighet till att skapa sig en verklig bild av hur forskaren har gått 
tillväga under studien. Principerna visar även på hur medverkande uppfattar och reflekterat 
över ämnet. Den första principen forskaren ska ta hänsyn till är att skapa en närvaro. En 
närvaro är betydelsefullt för att skapa förtroende för både forskare och medverkande. 
Förtroendet mellan personerna kan skapa en öppen miljö, där de medverkande känner sig 
trygga, vilket bidrar till att den medverkande delar egna åsikter och uppfattningar kring 
ämnet. Princip ett har använts i uppsatsen genom att jag har träffat alla intervjupersoner på 
dess respektive arbetsplats. På så vis har jag som forskare försökt att skapa en trygg och 
öppen miljö för de deltagande i studien. Princip två är att forskaren ska framföra åsikter som 
är objektiva och som har haft en betydelse för studien. Enligt forskaren ska åsikterna haft en 
betydelse för rapporten och dess framställning, genom detta redovisar forskaren vad som 
inträffat under studien. Princip nummer två, har använts i uppsatsens samtliga delar där jag 
personligen försökt att vara neutral i beskrivningar kring Örebros bostadsplanering, samt 
samarbetet mellan berörda aktörer (Lofland, 1971, refererad i Holme & Solvang, 1997, s. 93). 
 
För att läsaren ska skapa en förståelse av vad som undersöks ska forskaren redovisa 
framställningar som är betydelsefulla för studiens insikt, och detta är princip nummer tre. 
Princip nummer tre har jag försökt att belysa vid beskrivningar i uppsatsen exempelvis 
Örebro som stad men även vid översiktsplanen Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 – 
med utblick mot 2035. Den sista principen som forskaren ska förhålla sig till är att skapa en 
insikt hur medverkande har framfört, uppfattat och formulerat sig kring ämnet. Detta sker 
genom att citat från medverkande framförs i rapporten. I uppsatsens empiriska avsnitt 
kommer citat från intervjupersoner att framgå. Detta för att jag som forskare vill att läsaren 
ska få en klar bild av hur intervjupersonerna har formulerat sig kring ämnet (Lofland, 1971, 
refererad i Holme & Solvang, 1997, s. 93).  



 10 

En kvalitativ metod har valts för att försöka skapa en förståelse kring kommunens 
bostadsbyggande. Den kvalitativa metoden består av intervjuer med sex personer som är 
insatta i Örebro kommuns bostadsbyggande. Intervjuer har valts som metod då jag som 
forskare ska ha en möjlighet till att studera relationerna mellan berörda aktörer i kommunen. 
Men även för att undersöka hur aktörer uppfattar situationen beroende på respektives roll i 
bostadsbyggandet. Valet av en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod har valts för att 
jag ska ha en möjlighet att kunna gå djupt ner i ämnet. Men även för att studera 
intervjupersonernas befattningar utifrån olika perspektiv och situationer. Uppsatsens ämne 
kräver en metod där möjligheten till intervjuer och dialoger med berörda aktörer kan utföras. 
Detta för att ha en möjlighet till att samla in lämplig information om samarbetet. Jag anser 
därför att den kvalitativa metoden är en bättre metod för ämnet och anser att den kvantitativa 
metoden inte är en lämplig metod för uppsatsen.  

3.2 Tillvägagångssätt och informationssökning 
När intervjuer använts som insamling för ett empiriskt material, är det viktigt att rätt personer 
intervjuas till uppsatsen samt att personen är relevant för ämnet som studeras. När ett urval av 
intervjupersoner sker måste urvalet fungera på så sätt att personen ska ha en möjlighet att 
bidra med kunskap och ha en stor insikt i ämnet (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Till 
uppsatsen har jag valt att intervjua sex personer som arbetar och har en relation till 
bostadsbyggandet i Örebro kommun, både tjänstemän och politiker. Urvalet av 
intervjupersoner har jag gjort eftersom att alla har en roll och är aktiva inom 
bostadsbyggandet i Örebro kommun. Mitt urval av intervjupersoner har skett från tre olika 
aktörer: Örebro kommun, Öbo och Behrn Fastigheter AB. Tanken med urvalet av 
intervjupersoner har varit att skapa en blandning av åsikter från tjänstemän, politiker, ett 
kommunalt samt ett privatägt bolag. Från Örebro kommun har jag intervjuat tre personer och 
alla arbetar på Stadsbyggnadskontoret: Peter Sundström, Planeringsingenjör. Christin 
Gimberger, Planingenjör samt Erik Skagerlund, Mark och exploateringsingenjör. Från Öbo 
har jag intervjuat två personer som ingår i Öbos styrelse och den ena är Karin Sundin som är 
ordförande samt politiker. Den andra personen är Fredrik Persson, som är ledamot i Öbos 
styrelse, samt politiker. Från Behrn Fastigheter AB har jag intervjuat VD:n, Per Johan Behrn.  
 
För att den medverkande ska känna sig trygg och säker vid ett intervjutillfälle ska en intervju 
ske på en plats där medverkande känner sig säker (Holme & Solvang, 1997, s. 107). Under 
intervjuerna har jag träffat alla intervjupersoner på deras respektives arbetsplats. Detta tror jag 
har bidragit till att intervjupersoner känner sig säkra och ger ett tydligt svar. Vid alla 
intervjuer har enbart jag och intervjupersonen deltagit, förutom vid en gruppintervju 
bestående av två personer. I gruppintervjun deltog Christin Gimberger samt Erik Skagerlund.  
För att underlätta för forskaren kan intervjuer spelas in men det är då betydelsefullt att den 
medverkande får ge sitt medgivande till att forskaren kan spela in intervjun (Holme & 
Solvang, 1997, s. 107). Jag har valt att spela in alla intervjuer för att ha en möjlighet till att 
vara aktiv under intervjun men även för att underlätta arbetet efter intervjun. Alla 
intervjupersoner har inledningsvis blivit tillfrågade om de accepterar att vårt samtal blir 
inspelat, vilket alla har godkänt. Vid intervjun har jag ställt frågan om deras namn får nämnas 
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i uppsatsen och alla gav sitt medgivande till detta. Intervjuerna har varit cirka 30 minuter 
långa. 
 
Till varje intervju har jag skapat intervjuguider som riktar sig till intervjupersonens funktion 
inom bostadsbyggandet. Guiderna var en grund till det som diskuterades under intervjun men 
frågorna kan ha ändras under intervjun. En anledning till att frågorna kan ha ändrats är för att 
en kvalitativ intervju inte ska vara ledande av forskaren. Intervjun kan ändra riktning 
beroende på intervjupersonens åsikter och tänkesätt (Holme & Solvang, 1997, s. 100-101). 
För att skapa en struktur i intervjun, empirin och analysavsnittet har jag delat in guiderna i 
fyra huvudteman: Örebro kommuns planeringsverktyg, Exploatering i Örebro kommun, 
Relation och samarbete i Örebro kommun samt Bostadsbristen i Örebro kommun. Genom att 
dela in intervjuguiden i huvudområden skapas en bild hos forskaren kring vilka ämnen och 
frågor som ska beröras vid intervjun (Holme & Solvang, 1997, s. 101). 
 
I uppsatsen har jag använt mig av Örebro Universitetsbiblioteks databaser för att söka 
information. Två databaser som har haft betydelse för uppsatsens informationssökning är 
Libris och Summon. Utöver Örebro Universitetsbiblioteks databaser har även Google Scholar 
använts. Inför informationssökningen kontaktade jag Universitetsbiblioteket för att få hjälp 
med relevanta sökord och databaser kring mitt valda ämne. Handledningen med 
bibliotekspersonalen har varit en hjälp vid sökning av information. De sökord som jag främst 
har använt i informationssökningen är: planmonopol, exploateringsprocessen, Örebro 
kommun, bostadsbrist, översiktsplan, detaljplan, bostadsplanering och planeringsteori. 

3.3 Metodproblem  
När en kvalitativ metod används som grund till en studie kan ett antal metodproblem uppstå. 
Ett metodproblem som kan uppstå i en kvalitativ metod kan vara att jag som forskare kan 
påverka studien via mina egna åsikter, reflektioner och tidigare erfarenheter. Dessa faktorer 
kan påverka mitt resultat men även bidra till att uppsatsen kan bli vinklad ur ett visst 
perspektiv. I den kvalitativa metoden kan intervjupersoner under en intervju besvara en fråga 
utifrån personens roll eller position i ämnet. Metodproblem som kan uppstå är att 
intervjupersonen inte delar sina personliga åsikter och tankar, utan utgår från sin arbetsroll 
och besvarar frågorna som de tror att forskaren vill höra (Holme & Solvang, 1997, s. 94). I en 
kvalitativ metod kan ett problem vara att inte alla kommer tills tals. Detta är ett problem som 
appliceras på uppsatsen då endast en byggherre från den privatsektorn har fått komma till tals.  

4. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

4.1 Penningen, jorden och paragrafen styr 
Anders Gullberg (2005) skriver i artikeln ”Penningen, jorden och paragrafen styr”, vilken 
betydelse ett bostadsbyggande har och hur samarbeten i ett bostadsbyggande kan fungera. 
Faktorer som spelar in vid ett bostadsbyggande är bland annat ägaren av marken, samt hur 
processen styrs. För att processen vid ett bostadsbyggande ska fungera är relationen mellan 
berörda aktörer en viktig del. Gullberg (2005) menar, att partnerskapet mellan kommunen och 
byggherrar är det väsentliga för stadens utveckling och framtid. Finns inte en fungerande 
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relation och ett samspel mellan aktörerna, är det omöjligt för staden att förnyas. Kommunen 
har det största ansvaret för att upprätta goda relationer och skapa bra samarbeten till aktörer i 
exploateringsprocessen (Gullberg, 2005, s. 25-27).  
 
Gullberg (2005) skriver om ett bostadsbyggande som har pågått i Stockholm under en längre 
tid. Exemplet handlar om Nacka Centrum som ligger i Nacka kommun. Nacka är i behov av 
utveckling och upprustning av ett centrum. Inflyttningen till Nacka kommun hade under en 
längre tid ökat, därför ville kommunen utveckla centrumet för den ökande befolkningen. 
Funderingar kring ett centrum började under 1940-talet, men det var inte förrän på 1960-talet 
som arbetet med att utveckla centrumet påbörjades. Vilken aktör som skulle upprätta 
centrumet var oklart till en början. Stockholm-Saltsjön blev den första exploatören som visade 
intresse av att upprätta byggnationen. Men planerna förändrades och AB Nacka Storcentrum 
blev nya exploatörer i projektet. När de nya byggherrarna var tillsatta skulle arbetet påbörjas, 
men konflikter uppstod kring exploateringen. Detta berodde på att AB Nacka Storcentrum 
ville att projektet skulle inkludera en större exploatering än planerat. Efter konflikterna 
avbröts samarbetet mellan AB Nacka Storcentrum och kommunen. Åsikterna kring storleken 
på exploateringen fortsatte och kommunen, invånarna och exploatören hade delade åsikter 
kring projektets utformning. År 1989 var Nacka Centrum färdigbyggt dock i mindre skala än 
planerat. Rodamko äger idag Nacka Centrum, vilket inte var planerat på 1960-talet. 
Exploateringsprocessen blev långdragen i Nacka delvis för att det uppstod delade åsikterna 
från kommunen och exploatören (Gullberg, 2005, s. 27-29).  
 
Gullberg (2005) berör ett exempel kring ett bostadsbyggande i Västerås. Sedan 1980-talets 
slut har Västerås har haft en inflyttning, det har bidragit till att staden är i behov av bostäder 
samt förnyelse kring redan befintliga områden i staden. Västerås tanke var att exploatera i ett 
gammalt industriområde i Västerås, det nya området fick namnet Centrala Mälarstranden. 
Området kommer att exploateras av olika byggherrar men kommunen äger marken. 
Exploateringar i Centrala Mälarstranden fungerar korrekt och olika exploatörer bygger 
bostäder i området. Dialogen mellan kommunen och exploatörerna är hållbar och fungerande. 
Ett antal exploatörer har olika krav för att exploatera i Västerås, exempelvis att den fysiska 
infrastrukturen ska utvecklas, vilket förhandlas mellan kommunen och exploatören. Västerås 
har en balans i byggprocessen, där kommunen ständigt arbetar med att förbättra 
bostadsbyggandet. Västerås kommun har även byggherrar som är intresserade av att investera 
i bostäder, vilket leder till ett fungerande bostadsbyggande i kommunen (Gullberg, 2005, s. 
32-34).  

4.2 Planering för bostadsbyggande 
I bostadsplaneringen finns ett antal begrepp som har betydelse för planeringsprocessen. 
Nedan kommer de mest centrala begreppen att redovisas.  

4.2.1 Planmonopol 
Planmonopol är ett betydelsefullt samt beslutsfattande verktyg inom stadsplanering. 
Kommuner har makten att upprätta översikts- och detaljplaner, vilket gör att de har makten 
över planeringen i kommunen, detta kallas för planmonopol. Befogenheter som kommunen 
får genom planmonopolet är bland annat rätten att bestämma om en detalj- alternativt 
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översiktsplan ska upprättas. Andra rättigheter som kommunen har är möjligheten att påverka 
är hur en plan ska se ut, samt hur den ska genomföras (Murray, 1991, 131-136). Vatten och 
mark ingår i planmonopolet, och kommunerna har till uppgift att bestämma hur 
användningsområdena ska nyttjas. Kommuners makt vid planmonopol styrs av plan- och 
byggnadslagen (PBL), det bidrar till att kommuner måste följa de riktlinjer som finns i lagen, 
vilket begränsar dem. Men trots att kommunen måste följa PBL har kommunerna fortfarande 
den största makten vid planering och beslut vid en exploatering (Elvingson, 2001, s. 14). 
Under bostadsbristen och uppbyggnaden av tätorterna kring storstäderna på 1960-talet, menar 
Richard Murray (1991), att politikerna i Sverige hade en stor påverkan genom planmonopolet. 
Politikerna hade makten och rättigheten över bostädernas placering, utformning och 
uppbyggnad. Politiker och kommuners makt över planmonopol leder till att utformningen av 
staden sker via dem. Byggherrar har inte en lika central roll i utformningen av städer (Murray, 
1991, s. 132).  

4.2.2 Översiktsplan 
För att veta hur Sveriges kommuner planerar att utnyttja vatten och mark i framtiden behövs, 
en översiktsplan. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, vilket betyder att idéer kan 
komma att ändras i framtida detaljplaner som kommuner arbetar fram. En översiktsplan ska 
visa de framtida användningarna av hela kommunen och inte enbart enskilda områden. En 
kontinuerlig uppdatering av översiktsplanen krävs av kommuner, för att planen för vara till 
nytta i kommunens arbete. Översiktsplanen är ett viktigt instrument för att påverka stadens 
utformning när det gäller exempelvis uppbyggnad eller utbyggnad av bostadsområden. 
Översiktsplanen ger en tydlig bild över en kommuns behov, samt i vilket utvecklingsskede en 
kommun befinner sig. Ett exempel på detta är om en kommun har rådande bostadsbrist eller 
ett överskott av lägenheter (Nyström & Tonell, 2012, s. 215-217). Nyström & Tonell (2012) 
redovisar i grova drag de steg som innefattar en framtagning av en översiktsplan: 
 

- Samråd – Ett samråd sker där möjligheten finns att framföra åsikter om den 
framtida exploateringen. Kommuner har vanligtvis en översiktsplan som redovisas 
i grova drag. Den framtida mark och vattenanvändningen diskuteras ur olika 
perspektiv såsom ekonomiska.  

- Utställning – Översiktsplanen har nu arbetats fram och ställs ut för allmänheten i 
kommunen. Alla i kommunen, exempelvis organisationer och invånare, får lov att 
yttra åsikter om översiktsplanen. I minst två månader ska översiktsplanen finnas 
tillgänglig för allmänheten. 

- Antagande och tillämpning av planen – Det ska nu beslutas om översiktsplanen 
är genomförbar, detta beslutas av politiker. Om någon anser att planen inte ska 
genomföras kan översiktsplanen vid detta stadium överklagas.  

- Fortsatt planläggning – Efter översiktsplanen blivit godkänd fortsätter arbetet 
med att skapa fler planer för kommunen, exempelvis detaljplaner. Där kan 
bestämmelser ändras från den tidigare översiktsplanen (Nyström & Tonell 2012, s. 
233-239). 
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4.2.3 Detaljplan 
En detaljplan visar en utvald del av kommunen som är planerad att exploateras. Detaljplan 
blir efter upprättande bindande, och det är kommunen som arbetar fram planen vid en 
planerad byggnation. En detaljplan ska bestå av en tidsplan (fem till femton år) för 
exploateringen, samt ett innehåll om hur områden ska användas. I kommunens 
planeringsarbete är detaljplanen ett viktigt redskap för att byggnationen ska gå rätt till 
(Nyström & Tonell, 2012, s. 201-204). Allmänt intresse och enskilt intresse är två skilda 
intressen som detaljplanen ska ta hänsyn till. Det allmänna innebär att ta hänsyn till det som 
rör allmänheten, det kan handla om skog, gator och kulturminnen. Enskilda intressen handlar 
istället om det intresse som enskilda personer, alternativt företag, kan ha (Nyström, 2003, s. 
14). Boverket (2009) redovisar i grova drag de steg som en detaljplan ska genomgå för att bli 
genomförbar, de är:  
 

- Samråd – Ett samråd genomförs med berörda aktörer kring upprättelsen av 
detaljplanen. I samrådet antecknas synpunkter kring den tilltänkta detaljplanen.  

- Underrättelse och utställande – Detaljplanen ställs ut för allmänheten, samt 
skickas till berörda personer och aktörer. Där får åsikter föras fram kring 
detaljplanen, exempelvis från boende i närheten.  

- Antagande – Nu beslutas det om detaljplanen ska verkställas. 
Kommunfullmäktige är den som har det avgörande beslutet kring detaljplanen men 
kan få hjälp med antagande av andra kommunala organisationer.  

- Prövning – Detaljplanen prövas. Har en plan fått överklagande, prövas planen om.  
- Laga i kraft – Detaljplanen träder i kraft. (Boverket, 2009, s. 21-34) 

4.2.4 Plan- och Bygglagen 
Plan- och byggnadslagen (PBL) är en lag som berättar hur Sveriges mark samt vatten ska 
användas, i dagens samhälle samt i framtiden. Kommunerna ska följa lagen för att skapa bra 
miljöer för invånarna att bo i (SFS 2010:900, 2010, s. 1).  

4.2.5 Fysisk planering 
Den fysiska planeringen är planläggning som rör mark och vatten i Sverige. Kommunerna har 
huvudansvaret för att den fysiska planeringen går rätt till, samt för utveckling av planeringen. 
Inom mark och vatten ingår bland annat vattenområden, bostäder, gator och parker. För att 
den fysiska planeringen ska fungera i kommuner behöver olika planer inrättas, dessa planer är 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser (Nyström & Tonell, 2012, s. 61 & 
173-175).    

4.3 Planeringsteori 
Planeringsteorier används för att förstå hur en planeringsprocess går till. Processen innefattar 
bland annat lokala, regionala och nationella aktörer. Teorierna är viktiga innan och efter en 
process, dels för att förstå hur en process kan gå till, och dels för att följa upp processen och 
utvärdera om den är genomförbar. Planeringsteorier förändras i takt med samhället och dess 
förändrade förhållanden och behöver därför uppdateras för att vara relevanta (Nyström & 
Tonell, 2012, s. 85-89). De planeringsteorier som används i uppsatsen är den rationella och 
kommunikativa planeringen.  
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4.3.1 Rationell planering 
Den rationella planeringen handlar om att planera och använda förutbestämda figurer och 
modeller. Vid användning av den rationella planeringsprocessen ska modellerna följas för att 
vara korrekta, detta gäller vid varje planeringsprocess. Processen ska helst följas steg för steg, 
och dessa steg ska inte arbetas samtidigt med varandra (Nyström & Tonell, 2012, s. 90-92). 
Den rationella planeringen kan ses som en hierarkisk planeringsteori och startar alltid med två 
faser. Den första fasen startar med ett beslut från kommunens politiker att upprätta en 
planering eller ett behov. Politikerna ser olika behov som behöver utvecklas i kommunen. I 
den andra fasen överlämnar politikerna planeringen till sakkunniga personer för att politikerna 
inte har kompetensen eller möjligheten till fortsatt planläggning. Sakkunniga personer är 
exempelvis planerare i en kommun (Hermelin, 2005, s. 312).  
 
Nyström & Tonell (2012) menar att den rationella planeringsprocessen kan delas upp i fem 
olika sektioner som följer varandra, de är: formulering av mål, utredning av 
handlingsalternativ och konsekvensbedömning, val av handlingsalternativ och antagande av 
plan, genomförande och erfarenheter (Nyström & Tonell, 2012, s. 90-91). Problemlösnings-
processen är enligt Hermelin (2005) en av de centrala delarna i planeringsprocessen. Inom 
den rationella planeringen finns en teori som har en betydande roll, den handlar om den 
vetenskapliga rationaliteten. En del av den vetenskapliga rationaliteten är innebörden av ordet 
rationell, vilket innebär att planeringsprocessen alltid bör ha bakomliggande information. Det 
kan handla om en brist på bostäder, exempelvis kan rationaliteten styra vilket beslut som 
passar situationen bäst. Den andra viktiga delen inom vetenskaplig rationalitet är att 
produkten efter planeringsprocessen ska bli det största möjliga jämförelsevis med de verktyg 
som kommunen, planerarna och politikerna har använt i processen (Hermelin, 2005, s. 312-
313).  

4.3.2 Kommunikativ planering 
Den kommunikativa planeringen är en planeringsteori där kommunikationen står i fokus. Det 
är viktigt att skapa en dialog mellan aktörer i planeringsprocessen och i dialogen ska även 
allmänheten omfattas (Hermelin, 2005, s. 313). Jürgen Habermas har en central roll i den 
kommunikativa planeringsprocessen, han myntade uttrycket den ”kommunikativa 
rationaliteten” (Habermas, 1984, refererad i Hermelin, 2005, s. 313). Utefter Habermas 
uttryck utvecklades en central tes:    
 

”Tesen är att det finns ett kommunikativt förnuft i alla samhällen som det är möjligt 
att komma fram till konsensus” (Habermas, 1984, refererad i Hermelin, 2005, s. 313). 
 

Dialogen som förekommer i den kommunikativa planeringen sker mellan alla invånare i 
samhället och inte enbart enskilda individer eller aktörer. Att alla ska få vara med att besluta, 
tycka och tänka är betydelsefullt och viktigt. Innan ett besked och antagande tas ska alla 
berörda parter vara eniga. Processen är utformad för att skapa en miljö som fungerar för alla 
som deltar i den kommunikativa planeringen. Kommunikationen i planeringsprocessen ska 
bidra till att grupper, aktörer samt invånare ska skapa våga kommunicera och samarbeta. Det 
är även viktigt att skapa intresse hos invånare och att individer i samhället ska vara delaktiga i 
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samhällets utformning. Den kommunikativa planeringen handlar även om att skapa relationer 
i kommunen och ta hänsyn till allas åsikter (Hermelin, 2005, s. 313). För planerare och 
forskare kan det vara en utmaning att föra en kommunikativ planering i en kommun, detta för 
att en dialog måste pågå mellan alla aktörer och människor som är inblandade i projektet 
(Khakee & Elander, 2001, s. 242). 

4.4 Exploateringsprocessen 
Vid byggnationer i en stad används en exploateringsprocess. Processen kan förändras 
beroende på tillgångar och resurser i staden. Ett förhållande som spelar in i 
exploateringsprocessen är vem som äger marken. Det andra förhållandet som kan variera vid 
en exploatering är hur stort samarbete kommunen och byggherren har i detaljplanearbetet. 
Byggherren kan antingen överlämna arbetet till kommunen eller vara delaktig i 
planupprättandet. En aktivitets- och aktörsmodell är den exploateringsprocessen som förklaras 
nedan och den kan delas in i fyra olika fall. Att dela in exploateringsprocessen i olika fall kan 
göras för att underlätta förståelsen kring olika förhållanden som finns vid en 
exploateringsprocess (Kalbro & Lindgren, 2010, s. 181). Tabellen är lånad ifrån Kalbro & 
Lindgren (2010) och redogör för de olika förhållandena, samt vilket fall de tillhör. 
Exploateringsprocessen behöver inte se ut som i figuren nedan i verkligheten, utan den kan 
frångå vissa förhållanden eller kriterier.  
 
Figur 3. Exploateringsprocessen. (Källa: Kalbro & Lindgren, 2010, s. 182)  
 Byggherren medverkar inte 

aktivt i detaljplanearbetet 
Byggherren och 
kommunen tar gemensamt 
fram detaljplanen 

Byggherren äger marken Fall 1 Fall 2 
Kommunen äger marken Fall 3 Fall 4 
 
I fall ett, är byggherren inte aktivt närvarande i detaljplanearbetet, men äger marken. 
Kommunen har en viktig roll i arbetet med att ta fram detaljplanen för markexploateringen. 
Kommunen har kompetensen som inte finns hos byggherrarna vid framtagning av 
detaljplaner. För att byggherren ska få föra fram åsikter kring den framtida detaljplanens 
utformning, sammankallas alla delaktiga aktörer till ett samråd. Det vanligaste är att fall ett 
används vid en exploatering när bostadsområden är i behov av nybyggnation, förändring eller 
förtätning. Den fysiska strukturen i området är kommunens ansvar, exempelvis bygger 
kommunen för vägar samt vatten. Det byggherrarna ansvarar för i fall ett är uppbyggnad av 
bostäder i området, byggherrarna har inget ansvar för upprättelse den fysiska strukturen. 
Intresse och planbesked, kan i fall ett vara ett intresse från exploatören, alternativt kommunen. 
Är kommunen den aktör som upprättar ett planbesked eller intresse om exploatering är det 
oftast underliggande faktorer som exempelvis behov av en viss typ av exploatering (Kalbro & 
Lindgren, 2010, s. 182). 
 
I fall två äger byggherren marken och i framtagning av en detaljplan samarbetar kommunen 
och byggherren. Byggherren kan vara delaktig i arbetet med detaljplanen eftersom byggherren 
kan ha större kunskap och krav kring byggnaden. Dessa tillfällen handlar exempelvis om det 
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är ett stort exploateringsprojekt, alternativt att exploatören har en god kännedom, kring 
marken. För att vinna tid i exploateringen kan upprättandet av en detaljplan ske samtidigt som 
byggprocessen sätts igång. Byggherren och kommunen kan då ta fram detaljplanen 
tillsammans för att byta kunskap med varandra. I vissa fall är det två faktorer som påverkar 
om kommunen överlåter detaljplanearbete till byggherren. Faktor ett handlar om att 
byggherren har en god kunskap kring framtagning av en detaljplan. Den andra faktorn är att 
översiktsplanen i kommunen är tydligt formulerad, vilket bidrar till att byggherren ser 
möjligheterna i kommunen. Men kommunen har fortfarande det stora ansvaret kring alla steg 
en detaljplan ska genomgå. Ansvaret för upprättelse av den fysiska strukturen diskuteras fram 
mellan kommun och den befintliga exploatören i fall två (Kalbro & Lindgren, 2010, s. 184-
185). 
 
I fall tre är kommunen markägare samt är ensam i framtagning av en detaljplan. Eftersom 
kommunen äger marken samt upprättar detaljplanen, är kommunen den enda aktören i 
exploateringsprocessen. Kommunen och en byggherre kan i fall tre haft kontakt innan 
detaljplanen upprättas, kommunen har då kunskapen om att det finns intresse för att 
exploatera på platsen. I och med att kommunen är ensam aktör i arbetet med detaljplanen 
skapar de detaljplanen efter sina egna önskemål, men arbetar samtidigt fram en anpassbar 
detaljplan. Innehållet i den anpassbara detaljplanen ska ge den framtida exploatören en bild 
om hur arbetet kommer att fungera samt byggnationens slutliga struktur (Kalbro & Lindgren, 
2010, s. 185-186). 
 
I fall fyra äger kommunen marken och byggherren är verksam i detaljplanearbetet. De tidigare 
redovisade fallen har stora likheter med fall fyra. Fall fyra och fall två har likheter, detta 
grundar sig i att byggherren är aktiv i detaljplanearbetet tidigt i processen. Byggherren som är 
delaktig tidigt i arbetet, finns ofta med i kommunens arbete redan innan detaljplanen har 
kommit till tals. Efter att byggherren har anslutit sig till arbetsprocessen upprättas ett kontrakt 
mellan kommunen och byggherren. Kontraktet är ett markanvisningsavtal där utgifter för 
exploateringsprocessen redovisas, samt vem av aktörerna som står för utgiften under 
processens gång. Kommunen kan i detta fall delegera över en del av detaljplanearbetet 
eftersom byggherren har en kompetens precis som i fall två (Kalbro & Lindgren, 2010, 186).   

5. Redovisning av empiriskt material 
Nedan redovisas uppsatsens empiriska material som består av intervjuer. De som har 
intervjuats från Örebro kommun är Peter Sundström, Planeringsingenjör. Christin Gimberger, 
Planingenjör, samt Erik Skagerlund, Mark och Exploateringsingenjör. Från Öbo har intervjuer 
genomförts med Karin Sundin, ordförande i styrelsen samt politiker, Fredrik Persson, ledamot 
i styrelsen samt politiker. En intervju har även skett med Per Johan Behrn som är VD för 
Behrn Fastigheter AB.  

5.1 Örebro kommuns planeringsverktyg 
Sundström anser att planmonopol är ett viktigt verktyg för kommunen att påverka 
bostadsbyggandet i kommunen. Översiktsplanen är en hjälpande hand för kommuners 
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långsiktiga arbete, menar Sundström. Gimberger, delar samma åsikter, men menar också att 
detaljplaner har en betydande roll då de sätter form för hur staden ska se ut. Skagerlund 
menar, att det väsentligaste kommunen kan göra inom bostadsbyggandet är att ha beredskap 
för planer, samt skapa förutsättningar för att byggherrar ska ha en möjlighet att exploatera. 
Förutom planbelagd mark är det betydelsefullt att kommunen har planlagd mark som är till 
salu så att nya aktörer har möjlighet till att komma in på marknaden, anser Skagerlund.  
 

”Hypotetiskt vore väl det bästa det då om man ägde mer mark, då hade man kunnat 
styra” – Peter Sundström, Planeringsingenjör 

 
Sundström berättar att kommunen har idéer om vad som bör byggas, men att de inte kan styra 
bostadsbyggandet helt, det grundar sig i markägandet. Gimberger anser att bostadsbyggandet 
inte är Stadsbyggnadskontorets uppgift. Kommunen ska arbeta för att ett bostadsbyggande ska 
vara möjligt, Skagerlund håller med. Skagerlund menar att den allmännyttiga 
bostadsfunktionen fungerar. En fungerande marknad skapas genom att det finns en bostad att 
hyra och att bostäder byggs i samma takt som Örebro växer, Gimberger håller med och menar 
även att:  
 

”Kommunens bolag kan ju investera i en marknad när det är en privat aktör inte 
skulle investera, just för att inte få allting att stanna upp” – Christin Gimberger, 
Planingenjör 

 
Sundin menar att Öbo har en betydande roll i Örebro kommuns bostadsbyggande. Ibland 
större än vad Öbo vill ansvara för, och detta håller Persson med om. Sundin menar att det 
behöver byggas mer bostäder i Örebro än vad det idag pågår eftersom att det finns ett stort 
och eftersatt behov. Behrn Fastigheter AB har inte en stor påverkan på bostadsbyggandet i 
kommunen anser Behrn. Det beror främst på att planmonopolet styr bostadsbyggandet. Han 
anser att samhället ska ha huvudansvaret för hur de vill ha byggnationer, men menar att det 
har gått för långt då kommunen påpekar hur fönster, färg och tak ska formas. När kommunen 
lägger sig i arbete förlänger det planprocessen och fördyrar byggnationen, säger Behrn.  
 

”Jag vill väl inte bygga ett hus som är det fulaste i Örebro och de tråkigaste 
lägenheterna och som ingen vill hyra.” – Per Johan Behrn, VD, Behrn Fastigheter AB 

 
Behrn menar att han vill bygga fina, praktiska och moderna hus och bostäder som efterfrågas. 
Planmonopolet hindrar bostadsbyggande i kommunen tror Behrn. Han berättar att regeringen i 
flera omgångar tillsatt skärpning i kommunernas arbete kring bostadsbyggande, och enligt 
PBL, kan reglerna öppnas ytterligare än vad som idag utgörs. Behrn menar att det i stora drag 
handlar om att kommunerna inte ska röra vid mindre detaljer. Kommunen följer inte 
boverkets regler, utan använder hårdare regler än det som egentligen är bestämt. Detta kan 
handla om energi eller bullerkrav, säger Behrn. Sundin anser istället att det bara är att 
acceptera situationen när det gäller kommunens makt över planeringen. Hon berättar att det 
handlar om att föra en dialog om vad som är möjligt från de regelverk som finns. Sundin 
berättar att hon inte anser att kommunen har för stor makt att säga till om i bostadsbyggandet, 
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utan det som kan ställa till problem är nationella regelkrav som kan vara besvärliga och dyra 
att uppnå.  
 
Sundin berättar att bostadsbyggande är en process som ska respekteras, detta för att 
kommunens regler och planmonopol handlar om en demokratisk process. För att 
bostadsbyggandet i en kommun ska fungera, bör en fungerande planprocess existera och 
kommunen måste vara serviceinriktad, berättar Sundin och Persson. Det måste finnas anvisad 
mark att bygga på, och detta finns i Örebro kommun, berättar Sundin. Hon menar att det finns 
detaljplaner som väntar på att bli genomförda av byggherrar. Problem som kan uppstå när 
detaljplaner redan är upprättade är att exploatörer vill bygga på en absolut punkt i staden. Det 
kan vara svårt på grund av allt som ska tas hänsyn till, menar Sundin. Sundin berättar även att 
tiden på en detaljplaneprocess inte får dra ut på längden. Tiden på hur snabbt processen går 
från detaljplan till exploatering kan variera, menar Gimberger. En normal detaljplan tar 
ungefär ett år att arbeta fram men skulle planen vara politiska prioriterad kan processen gå 
fortare. Skulle en plan bli överklagad kan processen överstiga ett år och processen kan ta 
längre tid. Förloppet kan ta olika lång tid beroende på de omständigheter som finns, menar 
Gimberger.  
 
Skagerlund berättar vidare att bostadsmarknaden fungerar väl, trots att det kan vara en lång 
väntetid att påbörja en detaljplan. I utformningen av en detaljplan, menar Behrn, att det är 
viktigt för Behrn Fastigheter AB att vara med i detaljplanearbetet, för att företaget ska få föra 
fram åsikter kring detaljplanen. I detaljplaneprocessen, tror Behrn, att arbetet skulle kunna 
skötas på ett bättre sätt. Han tror att kommunens tjänstemän vill sköta sitt arbete i lugn och ro. 
Persson menar att det är betydelsefullt att byggherrar är med i detaljplaneprocessen, annars 
blir inte det slutliga resultatet bra. Han påpekar även att vid upprättande av en detaljplan är 
det ofta en exploatör som är tilltänkt. Då är det bra om exploatören är med och utformar 
planen för att ge önskemål kring den och för att skapa en dialog.  
 
Under intervjun med Gimberger och Skagerlund kom frågan upp om hur stort inflytande 
Örebros politiker har i planeringsprocessen. Gimberger menar att den vanligaste vägen vid en 
planeringsprocess, är att politiker ger tjänstemän uppdrag att påbörja planuppdrag. Hon 
berättar att tjänstemännen dock kan uppfatta ett behov som leder till att de ber politikerna om 
planuppdrag. Det finns i dag ett ökat intresse från politikerna att delta i prioriteringen av 
planer och det finns en lista av beställda planuppdrag. Listan är längre än vad kommunen 
hinner med, berättar Gimberger.  
 

”Hittar man på en regel borde man ta bort en annan, men det är ju svårast att ta bort 
en som redan finns utan det är lättare att det sitter en beredning, det är svårt att ta 
bort, men lätt att lägga till”- Per Johan Behrn, VD, Behrn Fastigheter AB 

 
Behrn menar att Behrn Fastigheter AB ofta får ge upp sin vision, det grundar sig i att 
planmonopolet används för myndighetsmässigt. Detta gäller inte bara i Örebro utan i hela 
Sverige, anser Behrn. Planer kan överklagas för många gånger, anser Behrn. Detta leder till 
att planer inte kommer fram i de städer där bostäder efterfrågas. Behrn berättar om den nya 
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PBL-lagen som kom för ca 10 år sedan. När en ny lag introduceras tar det ett tag innan 
biverkningarna av lagen kan utvärderas, säger Behrn. Han menar att alla regler bör 
kontrolleras, eftersom det kan bidra till att det blir lättare att exploatera.  

5.2 Exploatering i Örebro kommun 
Vid exploatering av bostäder sker en prioritering, menar Sundström. Prioriteringen är om det 
kommer in förslag från en privat byggherre eller markägare. Bedömer kommunen projektet 
som intressant startar en detaljplaneprocess, berättar Sundström. I vissa fall kan det redan 
förekomma en befintlig detaljplan. Men om fallet inte är så upprättas ett planförslag som får 
genomgå samråd och utställning innan detaljplanen fastställs. Vid den här typen av 
exploateringsprocess är byggherren med i förloppet som en aktör, berättar Sundström. Han 
berättar vidare att det förs en dialog mellan kommunen och byggherren eftersom de kan ha 
andra idéer än byggherren, alternativt att kommunen inte anser att byggnationen passar in i 
stadsbilden. 
 
Skagerlund menar att Örebro är speciell vid exploatering av bostäder jämfört med andra 
storstadskommuner i Sverige eftersom Örebro tar fram färdiga detaljplaner för att sedan sälja 
marken. Han menar att många andra kommuner huvudsakligen arbetar med markanvisningar. 
Markanvisningar innebär mark som inte är planlagd anvisas när en exploatör kommer med en 
idé. Efter det tecknas ett avtal mellan kommun och byggherre om att exploatören får köpa 
marken när det finns en färdig detaljplan. Skagerlund berättar att i Örebro arbetar kommunen 
tvärtom, de tar fram färdiga detaljplaner som sedan säljs. Det vanligaste är att byggherrar 
kommer in efter detaljplanen är färdigställd. Skagerlund berättar att han tror att kommunen 
kommer att arbeta med standardmodellen så länge de äger mark i kommunen. Om en privat 
markägare ska exploatera är det inte ovanligt att initiativet kommer utifrån, berättar 
Gimberger. Det kan handla om ganska små tomter. Hon berättar vidare att det gäller för 
kommunen att hjälpa till och försöka hitta stöd i tidigare planer för att uppfylla mål kring 
planeringen.  
 

”Jag tror att senaste åren så tror jag att två av tre bostäder i flerbostadshus är 
byggda på kommunalmark genom den här standardmodellen”- Erik Skagerlund, 
Exploateringsingenjör 

 
Den enklaste processen vid en exploatering är om det sker på kommunal mark, menar 
Skagerlund. Han berättar att det vid processen sker en relativt enkel affär där förutsättningar 
följer en redan befintlig detaljplan. Processen är enkel eftersom att det endast sker en 
prövning efter att exploatören har kommit in i processen och det är bygglovsansökan, berättar 
Skagerlund. Sundström delar samma åsikter som Skagerlund, och menar vidare att 
planmonopolet är till kommunens fördel vid processen. Detta eftersom planen upprättas efter 
kommunens önskemål. När en intresserad byggherre har visat intresse skapas ett 
exploateringsavtal, som redovisar bland annat upplåtelseformen på byggnationen, säger 
Sundström. Han berättar att vid processen kan kommunen ställa vissa krav på att byggherren 
måste bygga utefter visa bestämmelser. Sundström berättar att exploatörer kan ha långsiktiga 
idéer och planer på hur de vill att en plats ska se ut. Exploatörer vill därför få igång arbetet 
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med Stadsbyggnadskontoret, för att inte dra ut på processen. Sundström berättar vidare att det 
sker ett samspel på olika nivåer. Det är den ansvariga avdelningen detaljplan på 
Stadsbyggnadskontoret som gör det största arbetet med detaljplaner. Det grundar sig i att visa 
regler ska tas till hänsyn och följas. Sundström tror att det kommer in många förfrågningar 
och förslag om exploatering till kommunen.  
 
Behrn fick frågan om hur exploateringsprocessen ser ut för Behrn Fastigheter AB i Örebro 
kommun. Han berättar att vid en exploatering av bostäder börjar processen med att företaget 
skissar upp den tänkta byggnationen samt studerar om det finns en befintlig detaljplan. 
Företaget kontaktar sedan Stadsbyggnadskontoret för att överlämna materialet. 
Stadsbyggnadskontoret återkommer vid senare tillfälle med åsikter. Dialogen mellan 
Stadsbyggnadskontoret och Behrn Fastigheter AB kan pågå en period innan planer och beslut 
tas. Sundin berättar att vid exploatering av Öbos bostäder börjar processen med att söka upp 
en tomt. Arbetet går vidare till styrelsen och där beslutas om idén ska godkännas för att se om 
det ligger i linje med det kommunfullmäktige har beslutat. Blir idén godkänd arbetar Öbo 
vidare med att skissa på exploateringen. Sedan börjar dialogen med Stadsbyggnadskontoret. 
Det är en växelverkan mellan tjänstemän och politiker, menar Sundin. När ingen exploatör i 
kommunen bygger bostäder måste Öbo stå för byggandet, anser Sundin. Vidare berättar 
Sundin att det under en längre tid inte har byggts tillräckligt med bostäder. Detta gör att Öbo 
bygger så mycket som de kan fram till år 2014 ska 300 bostäder färdigställda, säger Sundin.  

5.3 Relation och samarbete i Örebro kommun 
Persson berättar att han tidigare varit ordförande i programnämnden samhällsbyggnad. 
Persson anordnade då möten med byggherrar och fastighetsägare för att skapa en diskussion 
kring önskemål och planer för bostadsbyggandet i kommunen. Det är viktigt att skapa en 
dialog inom bostadsbyggandet, menar Persson. Behrn anser inte att kommunen uppmuntrar 
Behrn Fastigheter AB till att bygga, och ser gärna att kommunen i framtiden gör detta. Han 
tror att ett tätare samarbete mellan kommun och byggherre kan bidra till att de kan hjälpa 
varandra i arbetet. Behrn tycker att Stadsbyggnadskontoret ska utnyttja sig av kunskapen som 
finns i kommunen genom att anlita privata företag, samt bjuda in invånare till en dialog kring 
planfrågor. Detta för att få fram andra synpunkter och erfarenheter. Sundin tycker att 
relationen är fungerande och berättar att:  
 

”Och som jag uppfattar det så funkar de där dialogerna oftast ganska bra. Därför att 
man är medveten om vilka ramar och gränser man har att förhålla sig till. Vad som är 
möjligt och inte möjligt” – Karin Sundin, Ordförande i Öbos styrelse 

 
Sundin uppfattar att dialogen mellan Stadsbyggnadskontoret och Öbo fungerar bra. 
Skagerlund anser att relationen mellan kommun och byggherre skiljer sig beroende på om det 
är privat mark som ska exploateras av en privat aktör, då pågår samarbetet närmare. Detta för 
att allmäninfrastruktur såsom gator eller vattenledningar i området behöver byggas ut, säger 
Skagerlund. Behrn anser att det är viktigt för Behrn Fastigheter AB och kommunen att ha en 
bra relation för att en exploatering ska fungera. Behrn berättar att byggherren sitter emellan 
alla aktörer vilket gör att det inte byggs lika mycket som det borde, vilket gäller hela Sverige. 
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På grund av kommunens planmonopol behöver det skapas en dialog mellan kommun och 
exploatör för att skapa en trygghet och säkerhet. Behrn menar att ett tätare samarbete behöver 
utvecklas där aktörerna delar samma process, även när processen inte är pågående. Han 
berättar att han har förståelse för att det är många aspekter som ska vägas in, samt att det är en 
process som tar tid. Behrn berättar att han gärna ifrågasätter varför kommunens åsikter väger 
tyngre i en diskussion än hans egna i en planprocess. Vikten av en god relation är viktigt anser 
Sundström och berättar att:  
 

”Man har alltid olika idéer om olika projekt sådär men det måste man ändå ha en god 
relation, det tjänar man alltid på” – Peter Sundström, Planeringsingenjör 

 
Persson menar att politiker har en betydande roll i bostadsbyggandet. Persson berättar vidare 
att det är kommunen som i sitt arbete med översiktsplanen planerar nya bostadsområden. 
Privata byggherrar planerar inte nya områden. Han berättar att det dock finns några privata 
byggherrar i kommunen som är ganska initiativrika. Sundin menar att politiker kan vara med 
och styra Öbos bostadsbyggande, men det är Öbo som fattar de formella besluten. För att 
skapa ett intresse och en dialog hos byggherrar i kommunen, menar Gimberger, att de arbetar 
med att skapa planbelagd mark, bland annat genom en tomtbank. Tomtbanken redovisar var 
det finns lediga tomter för privatpersoner att bygga. Skagerlund berättar att det finns en 
kartfunktion på kommunens hemsida, där alla ledig mark som är till salu redovisas. Detta kan 
skapa ett intresse hos byggherrarna. Skagerlund menar att kartfunktionen är ett sätt att skapa 
en öppenhet kring bostadsbyggandet. I Örebro finns det ett antal olika privata aktörer som 
exploaterar och bygger. Kommunen har viljan och önskan om att få in fler aktörer som vill 
bygga och komma på nya roliga idéer, menar Skagerlund.  

5.4 Bostadsbristen i Örebro kommun 
Sundström menar att genom politiken i Örebro, är Öbo en viktig aktör, eftersom politiker kan 
ge dem beslut om att bygga ett visst antal lägenheter per år. Detta för att upprätthålla och 
bygga så att bostäder finns till Örebros växande befolkning. Däremot, tycker Sundström, att 
det inte finns någon god insikt i vart befolkningsökningen sker i Örebro kommun. Analyser 
av ökningen kan hjälpa till i planerandet av bostäder och det kan bidra till kunskap om var 
och vilka bostäder som ska byggas, berättar Sundström. Gimberger berättar att inflyttningen 
till Örebro inte är ett bekymmer för det dagliga arbetet. Det problematiska är att förutse hur 
stort behovet är i framtiden. Kommunen har en stor planreserv från tidigare år. Förra året 
planerades det för tusen nya bostäder i kommunen, så just nu är det inget problem, menar 
Gimberger. Skagerlund anser att befolkningsökningen är hanterbar och inget problem. Detta 
för att det i dag finns en kö med planer som väntar på att byggas. 
 

”Man kan väl ana en viss växtvärk i och med befolkningsökningen och om man tittar 
då i den här kön med planer som väntas med att börjas men jag tror inte att det är. 
Jag tror att det är hanterbart och inga problem” – Erik Skagerlund, 
Exploateringsingenjör 

 
Persson och Sundin menar att det är bostadsbrist i Örebro kommun. Det som hindrar 
byggherrarna att bygga bostäder, tror Persson och Sundin, handlar om finansieringen. Sundin 
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menar att Öbo inte har problem med finansieringen, för det är ett kommunalägt bolag. Sundin 
tror också att andra hinder som finns för byggherrar är regler såsom tillgänglighet, miljö och 
buller. Det är också viktigt att processen inte drar ut tidsmässigt, säger Sundin. Persson menar 
att andra faktorer till att byggherrar inte exploaterar, kan vara att det inte passar företagen att 
bygga vid ett visst tillfälle. Det kan även vara att företag i staden vill behålla en viss storlek. 
Gimberger menar att bostadsbristen inte möjligtvis är en brist på bostäder utan en brist samt 
efterfrågan av en viss typ av bostad eller prisklass. Detta skulle möjligtvis lösas med att 
flyttkedjor5 i staden skapas. Kommunen kan arbeta med att få fram detaljplaner med ett 
attraktivt läge, berättar Gimberger. Intresset från byggherrar att bygga och expandera är större 
i nuläget än för fem till tio år sedan, detta ser Skagerlund, som ett bra tecken. För att 
bostadsbyggandet ska möta efterfrågan av lägenheter behöver en hel del åtgärder sättas in, 
menar Persson. Det handlar om statliga medel, att få ROT-bidrag för att bygga hyreshus, 
fortsätter Persson. 
 

”Många sitter ju och undrar på sin kammare när proppen går ur, nu byggs det ju inte 
jättemycket och ändå flyttar det in 1800 personer per år i Örebro och det antyder ju 
att vi blir mer trångbodda.” – Fredrik Persson, kommunalråd samt ledamot i Öbos 
styrelse 

 
För att Öbo ska hinna bygga bostäder i inflyttningens takt, krävs direktiv från 
kommunfullmäktige. Detta för att det är kommunfullmäktige som ger Öbo direktiv om vad 
som ska byggas eller säljas, menar Sundin. Behrn menar att Örebro inte är rustade för 
inflyttningen som sker, och tror att det blivit en chock för Örebro kommun att så många 
människor flyttat till kommunen. Behrn Fastigheter ABs framtida mål är att expandera i 
Örebro kommun. Men för att företaget ska expandera krävs lönsamhet och det finns inte i 
dag, menar Behrn. För att Behrn Fastigheter AB ska börja bygga, anser Behrn, att Örebro 
kommun måste se över de bestämmelser som finns unikt i Örebro. Det kan handla om 
bestämmelser som är avvikande mot Boverkets regler, Bern menar även att:  
 

”Det är bara så att alla är tagna lite grann på sängen, sen får man inte överdriva det 
här med bostadsbristen, det är ju ingen som tältar.” - Per Johan Behrn, VD, Behrn 
Fastigheter AB 

 
Att bygga på höjden, är något som Persson ser som en lösning. Han menar att det finns många 
hus där det kan byggas till en våning, alternativt inreda vindar. Detta är ofta svårt då det finns 
komplicerade regler. Persson tror att det finns intresse för att exploatera i Örebro kommun, 
men att alla inte bygger samtidigt. Skulle det finnas mer pengar i omlopp tror Persson att fler 
skulle bygga. Sundström tror också att byggherrar i kommunen är villiga att bygga. Behrn 
menar att kommunen bör se över vad som är möjligt och berättar att: 

                                                
5 En flyttkedja skapas på så sätt att människor gör valet att flytta till en ny bostad, vilket bidrar till att de frigör 
sin bostad och den blir tillgänglig för en annan familj/människa. Även den familjen/människan frigör sin bostad 
och gör det möjligt för andra individer att flytta in i bostaden och så fortsätter processen och en flyttkedja 
uppstår.  
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”Är man stor och stark ska man vara snäll. Finns ett ordspråk, av Astrid Lindgren. 
Och då menar man det att då ska man se över det här och se vad som är rimligt, vi 
kan ha en ambition men vi kan inte kräva det ska inte vara ska utan det kan vara bör 
det bör vara två cykelställ det ska inte vara.” – Per Johan Behrn, VD, Behrn 
Fastigheter AB 

6. Analys av empiriskt material 

6.1 Örebro kommuns planeringsverktyg 
Ett av stadsplaneringens viktigaste verktyg är planmonopolet. Genom planmonopolet har 
Sveriges kommuner möjligheten att upprätta detalj- och översiktsplaner. Det finns en tydlig 
koppling med planmonopolets funktion och dess verklighet i Örebro kommun. Alla 
intervjupersoner från Örebro kommun, anser, att planmonopol är ett betydelsefullt verktyg för 
att styra och påverka bostadsbyggandet. Det finns en tydlig koppling till att planmonopolet 
hjälper Örebro kommun att påverka bostadsbyggandet eftersom kommunen inte producerar 
bostäder. Sundström berättar att planmonopolet hjälper Örebro kommun att påverka hur 
staden ska växa och utvecklas. Behrn anser, att planmonopolet styr för mycket i 
bostadsbyggandet. Han menar att planmonopolet utnyttjas till punkt och pricka. Utifrån detta 
kan det tolkas att planmonopolet har en stor påverkan på bostadsbyggandet i Örebro kommun, 
större än vad byggherrar vill. För Örebro kommun är planmonopolet betydelsefullt för att 
kommunen ska påverka Örebros framtida utveckling.  
 
Murray (1991) menar att planmonopolet ger makten till politiker och kommuner över 
bostadsbyggandet i Sverige. Här kan ett mönster urskiljas då Behrn Fastigheter AB menar, att 
företaget blir hämmade i bostadsbyggandet för att kommunen bestämmer över exploateringen 
och dess gestaltning. Detta talar för att Behrn Fastigheter AB inte har den centrala rollen i 
bostadsbyggandet. Istället kan kommunen och politikerna styra bostadsbyggandet. Det bidrar 
till att exploatören inte bestämmer utformningen av exploateringen. Utifrån detta kan tydas att 
det finns en makt och hierarki inom bostadsbyggandet. Murrays (1991) teori kring 
planmonopolet bekräftas av Behrn.  
 
För kommuner och dess framtida behov är det betydelsefullt att alla Sveriges kommuner har 
en uppdaterad översiktsplan. Detta behövs i Örebro kommun eftersom, en genomarbetad och 
uppdaterad översiktsplan kan bidra till att bostäder byggs efter det behov som finns. 
Skagerlund berättar att det viktigaste kommunen kan göra inom bostadsbyggandet är att ha 
beredskap för planer, samt skapa förutsättningar för en exploatering. Skagerlunds åsikter talar 
om hur betydelsefull översiktsplanen är för kommunens arbete men även betydelsen av en 
uppdaterad plan. Samtliga intervjupersoner har varit eniga om att det är viktigt att delta i 
utformningen av planer. Detta för att vara en del i planeringsprocessen, samt dess 
genomförande. En koppling som kan tolkas är att intervjupersonernas närvaro i 
översiktsplanen kan bidra till att aktörer är delaktiga och styr de behov som finns i framtiden. 
Det kan bidra till att alla aktörer gemensamt ser de behov som finns i kommunen.   
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Nyström & Tonell (2012) menar, att en kommun har möjligheten att påverka om det i 
framtiden ska upprättas nya bostadsområden. Kommunen kan i översiktsplanen framföra 
idéer kring området. Här kan Gimbergers åsikter kopplas, till hur Nyström & Tonell (2012) 
menar att översiktsplanen kan användas. Gimberger menar att kommunen kan vara med och 
sätta prägel på Örebros framtid, samt påverka kommunens utveckling via detalj- och 
översiktsplaner. Skagerlund anser att detalj- och översiktsplaner måste finnas tillgängliga, 
detta för att skapa beredskap för framtiden. Skagerlund och Gimbergers åsikter ligger i linje 
med Nyström & Tonells (2012) tankar kring hur kommuner kan påverka bostadsbyggandet 
trots att kommuner själva inte bygger bostäder.  
 
Behrn anser att Örebro kommun ska ha huvudansvaret för hur byggnationer ska gå till. Men 
det finns en tydlig bild att Behrn tycker att planeringsverktygen hålls för hårt i kommunen, 
vilket bidrar till att dessa motverkar bostadsbyggandet. Sundin har en annan åsikt kring detta. 
Sundin tycker att byggherrar ska ha respekt för verktygen och processen vid en exploatering. 
En koppling är att kommunens verktyg hjälper Örebro kommun i exploateringsprocessen. 
Verktygen bidrar till att kommunen inte överlämnar arbete med översikts- och detaljplanering 
eftersom att kommunen fortfarande vill ha kontrollen över de verktyg som de har rättigheter 
till. Behrn Fastigheter AB skulle vilja ha en större tillgång till verktygen för att påskynda en 
exploatering, medan Sundin anser, att bostadsbyggandets verktyg används på rätt sätt. Behrn 
anser inte att PBL behöver användas som den gör idag. Han anser att det bör läggas mindre 
vikt vid lagen. Detta, menar Behrn, för att lagen berättar hur mark och vatten i Sverige ska 
användas och att det inte handlar om att mindre detaljer ska kontrolleras av kommunen.   
 
I Örebro kommun kan detaljplaner ta omkring ett år innan de upprättas. Detaljplaner kan bli 
överklagad, vilket bidrar till att processen blir långdragen. En detaljplan kan även bli politiskt 
prioriterad, vilket bidrar till att processen blir påskyndad, berättade Gimberger. Här kan en 
koppling göras till Behrns åsikter om att detaljplaneprocessen tar för lång tid. Men även en 
koppling till detaljplaners framställning. I framställningsstegen är olika aktörer, samt invånare 
inblandade, vilket bidrar till att de kan ha åsikter kring detaljplanen. Det leder till att 
detaljplanen kan ta lång tid att genomföra. Det som kan utskiljas är att åsikter kring tiden det 
tar att framställa en detaljplan, är olika beroende på vilken aktör som uttalar sig. Kommunen 
kan inte kontrollera tiden vid ett skapande av en detaljplan, utan faktorer som kan påverka är 
exempelvis åsikter från politiker eller invånare.  
 
Örebro kommuns planeringsarbete präglas av den rationella planeringen. Ordet rationell är i 
fokus och det handlar om beslut som genererar mest. Sambandet mellan den rationella 
planeringsprocessen och Örebro kommuns planering kan ses för att Örebros politiker 
upprättar beslut om planuppdrag. I intervjun med Gimberger och Skagerlund, kom det fram 
att planuppdrag ofta påbörjas efter att tjänstemän har fått beslut från politiker att påbörja en 
process. Gimberger berättar att det finns en lista med planuppdrag som är beställda av 
politiker, samt att listan är längre än vad Örebro kommun hinner med i sitt arbete. Örebros 
politiker visar ett starkt intresse av att delta i prioriteringen av planer, menar Gimberger. Den 
rationella planeringsprocessen kan appliceras i Örebro för att Örebros politiker upprättar ett 
mål, som sedan skickas vidare till Stadsbyggnadskontorets lista med beställda planer. Den 
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hierarkiska ordningen visar sig då politikerna bestämmer, samt Stadsbyggnadskontoret 
genomför idéer. I dag finns en kö med detaljplaner som väntar på att påbörjas, men 
marknaden fungerar trots väntetiden, berättar Skagerlund.  
 
Den rationella planeringen präglas av en problemlösningsprocess, detta finns i Örebros 
bostadsbyggande. Problemlösningsprocessen i Örebro kan vara att Öbos exploatering beslutas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är delaktig med att besluta Öbos exploatering 
utefter de behov som finns i staden. Kommunfullmäktige kan besluta att Öbo ska bygga eller 
sälja bostäder, alternativt stanna upp med bostadsbyggandet, berättade Sundin. Det finns en 
tydlig problemlösningsprocess, kommunfullmäktige tar det beslut som är mest rationellt, 
alltså det beslut som genererar flest bostäder i slutändan, eller passar situationen bäst. 
 
Nyström & Tonell (2012), förklarar de fem avsnitten som ska följa varandra i den rationella 
planeringen. Den rationella planeringsprocessen kan till viss del urskiljas i Örebros planering. 
Steg ett, formulering av mål, kan tillämpas i Örebro kommun när politiker ger 
Stadsbyggnadskontoret planuppdrag, alternativt när kommunfullmäktige beslutar kring Öbos 
boendeförsörjning. Utredning av handlingsalternativ och konsekvensbedömning, är steg två. 
Detta sker när Örebros politiker, alternativt kommunfullmäktige upprättar ett planuppdrag, 
samt när beslut skickas till Stadsbyggnadskontoret eller Öbo. Det bedöms även i steg två hur, 
var och när planen ska upprättas. Steg tre är val av handlingsalternativ och antagande av plan, 
det kan tillämpas i Örebro när en plan ska laga i kraft. Detta sker efter att 
Stadsbyggnadskontoret och exploatören har slutfört detaljplanens sammanställningsprocess. 
Genomförande, steg fyra, pågår då en upprättad plan genomförs av en exploatör. Steg fem, 
erfarenheter, kan inte kopplas till planeringen i Örebro. Det går inte att se en tydlig koppling 
för att kommunen inte studerar erfarenheterna av ett uppdrag, det har inte framgått i dialoger 
med de inblandande aktörerna.  

6.2 Exploatering i Örebro kommun 
Kalbro & Lindgren (2010) skriver om exploateringsprocessen och dess fyra fall. Det finns en 
tydlig koppling mellan exploateringsprocessen, samt med hur det ser ut vid en exploatering i 
Örebro kommun. Örebro kommun använder sig av en standardmodell vid cirka två av tre 
byggnationer på kommunal mark, detta enligt Skagerlund. Sambandet mellan 
exploateringsprocessen och Örebros standardmodell kan kopplas samman med fall tre. Detta 
för att Örebro kommun tar fram detaljplaner på kommunal mark innan en byggherre är tillsatt 
i exploateringsprocessen. Skagerlund berättade att Örebro kommun äger en stor del av 
marken i kommunen. Detta kan upplevas som en tydlig koppling till varför kommunen kan 
arbeta med standardmodellen. Fall tre är enligt Skagerlund den lättaste processen vid en 
exploatering. Detta för att detaljplanen är upprättad när en byggherre kommer in i processen. 
Sundström menar, att vid fall tre upprättas detaljplanen efter kommunens önskemål. I fall tre 
innefattar vanligast att en byggherre har ett intresse av att exploatera på platsen, och detta har 
kommunen kännedom om innan de upprättar planen. Utifrån detta kan det tolkas, att mönstret 
inte finns i Örebro, detta för att byggherren kommer in i processen efter detaljplanen är 
upprättad. I fall tre, menar Sundström, att kommunen kan styra processen för att de redan har 
upprättat en plan, med krav som byggherren ska följa. Det finns en likhet mellan fall tre, samt 
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kommunens standardmodell. Detta framgår då kommunen arbetar med fall tre, dels för att 
styra den framtida byggnationen och dels för att hjälpa den framtida byggherren i processen.  
 
Fall fyra pågår i Örebro kommun trots att exploateringen inte är lika vanlig som i fall tre. En 
koppling kan urskiljas eftersom, Sundström menar, att ett arbete kan prioriteras om en 
intresserad exploatör tar kontakt med Stadsbyggnadskontoret. Fall fyra innefattar att 
byggherren är aktiv under detaljplaneprocessen, och så ser det ofta ut i Örebro kommun. Det 
som händer i fall fyra är att kommunen delvis kan överlåta detaljplanearbetet till byggherren, 
men en faktor är att byggherren har kompetensen som krävs för byggnationen. Det finns en 
tydlig koppling att överlåtelsen av detaljplanen inte pågår i kommunen, till viss del för att 
hänsyn och regler måste tas i arbetet. Stadsbyggnadskontoret har det största ansvaret för att 
kontrollera att allt är fungerande. Det pågår i dag en dialog mellan Stadsbyggnadskontoret och 
byggherren, men inget arbete överlåts, menar Sundström. En bild som framgår är att det är 
betydelsefullt för Stadsbyggnadskontoret att behålla kontrollen över en planeringsprocess och 
inte låta andra aktörer styra över processen.  
 
Fall ett i exploateringsprocessen är inte vanligt förekommande i Örebro kommun. I fall ett är 
byggherren ägare av marken, men inte delaktig i detaljplanen. En koppling som kan göras är 
att Örebro kommun äger en stor del av marken i kommunen, det bidrar till att de upprättar 
detaljplaner på kommunal mark. Gimberger berättar, att vid mindre exploateringar på privata 
tomter, tar intresserade aktörer kontakt med kommunen. Mönster som kan tydas är att fall ett 
inte används som en vanlig process, detta för att kommunen inte upprättar detaljplaner på 
privat mark, om inte en dialog pågått mellan en exploatör, samt kommunen. Det framgår att 
kommunen hellre upprättar detaljplaner på kommunalägd mark, för att upprätta planen efter 
egna önskemål.    
 
I fall två är byggherren ägare av marken, samt aktiv i utformningen av detaljplanen. Fall två 
är inte vanligt förekommande i Örebro kommun, en av anledningarna till detta kan vara att det 
inte är tillåtet för byggherren att ta del av detaljplanearbetet. Ett samband kan ses med fall två 
och Örebro kommun, att det pågår en dialog mellan byggherrar och Örebro kommun, där 
exempelvis byggherren får föra fram sina åsikter i samrådet, som är det första steget i en 
detaljplaneprocess. Arbete kan inte överlåtas till byggherren, detta för att Örebro kommun har 
det övergripande ansvaret att upprätta planer i kommunen, dels genom planmonopolet och 
dels genom PBL. Därför tolkas det att fall två inte är vanligt förekommande i Örebro 
kommun. En koppling till varför arbetet inte lämnas över till byggherren, kan även vara att 
kommunen vill bibehålla kontrollen över planerandet i staden och över sitt planmonopol.  
 
Fall tre är enligt kommunen den vanligaste exploateringen i Örebro. I Behrn Fastigheter ABs 
fall arbetar kommunen och företaget med antingen fall ett eller fall fyra och inte fall tre. 
Behrn anser att det är betydelsefullt att arbeta enligt processerna för att skapa en dialog med 
Stadsbyggnadskontoret, samt för att föra fram tankar. Dialogen mellan företaget och 
Stadsbyggnadskontoret vid upprättande av en detaljplan, anser Behrn, tar för lång tid. De 
grundläggande stegen i en detaljplaneprocess är enligt Boverket samråd, underrättelse, 
antagande, prövning, samt laga i kraft. Stegen, anser Behrn, är för långdragna och i processen 
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kan företaget hamna i underläge, detta grundar sig i kommunens påverkan. Behrn anser att 
processen kan gå snabbare och att den vanligaste exploateringsprocessen borde utformas så 
att kommunen tar fram detaljplaner i samråd exploatörer.  

6.3 Relation och samarbete i Örebro kommun 
Anders Gullberg framhäver i artikeln ”Penningen, jorden och paragrafen styr” betydelsen av 
en god relation mellan byggherre och kommun, för att ett bostadsbyggande ska fungera. Detta 
kan tillämpas i Örebro kommun då samtliga intervjupersoner strävar efter en god relation, för 
att ha ett fungerande bostadsbyggande. Den goda relationen, menar samtliga intervjupersoner, 
grundar sig i att det finns en kommunikation mellan berörda aktörer. Det framgår att åsikter 
kring relationen i Örebros bostadsbyggande varierar beroende på vem som uttalar sig. Vissa 
intervjupersoner vill att dialogen och samarbetet ska förbättras för att skapa en möjlighet till 
att arbeta bättre tillsammans, samt hjälpa varandra i arbetet. Persson berättade om vikten av 
en hållbar relation i kommunen, han försökte skapa en god relation när han var ordförande i 
programnämnden samhällsbyggnad i Örebro kommun.  
 
Det finns en tydlig koppling mellan Behrns önskemål kring ett fungerande bostadsbyggande 
och den kommunikativa planeringen. Sambandet är att Behrn har önskemål om att en dialog i 
kommunen skapas. Önskemål från Behrn är inte enbart att en dialog mellan kommunen och 
Behrn Fastigheter AB ska utvecklas, utan även en dialog mellan privata aktörer samt invånare 
i kommunen. Att alla i processen träffas och att samtliga får föra fram åsikter ser Behrn som 
betydelsefullt. Behrns önskemål om att skapa en dialog i kommunen kan jämföras med den 
kommunikativa planeringen. Detta kan ses som en koppling då den kommunikativa 
planeringen går ut på att skapa samtal mellan aktörer och invånare. Dialogerna ska bidra till 
att grupper bildas där planeringen diskuteras. Alla delaktiga i planeringen ska få möjlighet till 
att föra fram åsikter, det är det centrala inom planeringen. Kommunikativ planering handlar 
om att alla ska vara överens vid beslut, här finns en tydlig koppling till Behrns åsikter som 
handlar om att denna kommunikation inte finns i dag, då byggherren ofta lägger sig i 
dialogen. En kommunikativ planeringsprocess finns inte i Örebro kommun då konsensus inte 
krävs i planeringen. Detta kan ses för att kommunen har makten vid ett beslut. En annan orsak 
till att kommunikativ planering inte kan tillämpas på planeringsprocessen i kommunen är för 
att det inte pågår ett öppet samtal, där samhällets individer får vara med i utformningen av 
Örebro.  
 
Sundin och Behrn delar inte samma åsikter kring dialogen som pågår mellan byggherrarna 
och Stadsbyggnadskontoret. Sundin tycker att relationen är fungerande. Skagerlund menar att 
vid en exploateringsprocess, beroende på vilka förhållanden som finns, skiljer sig relationen 
mellan kommun och byggherre. Ett mönster som kan urskiljas är att Stadsbyggnadskontorets 
relation till byggherrar är olika beroende av hur resurserna ser ut i kommunen. Mönster som 
kan ses utifrån detta är att resurser som krävs är att aktörer i en exploateringsprocess kan 
samarbeta. Förhållanden som skiljer sig i processen kan exempelvis vara markägande samt 
vem som styr processen i byggandet men även hur detaljplaneprocessen är utformad. Det 
framgår även i Gullbergs (2005) artikel där åsikter, relationer och förhållanden förändras 
beroende på vilken kommun, samt vilka aktörer som var inblandad i processen.  
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6.4 Bostadsbristen i Örebro kommun 
Att Örebro som stad växer är inget som de intervjuade på Örebro kommun ser som ett 
problem. Tillväxten är hanterbar och den skapar inga svårigheter för arbetet. Gimberger 
menar att problemen med Örebros befolkningstillväxt främst utgörs av en oro för att inte veta 
hur framtidens behov kommer att se ut. Sundström kan se en svårighet i arbetet och det är att 
veta vilka bostäder som ska exploateras, samt var bostäderna ska upprättas. Gimberger 
berättar att planreserven i kommunen är stor. Här framgår det att Örebros översiktsplan bör 
vara genomarbetad, detta för att säkerställa behovet av bostäder. Detta talar även för vikten av 
den fysiska planeringen som kommuner i Sverige ansvarar för. Den fysiska planeringen 
handlar om att utveckla bland annat stadens gator, parker, vattenområden, samt bostäder. Det 
talar om hur betydelsefullt det är för Örebro kommun att ha en välutvecklad fysisk planering.  
 
Persson och Sundin är överens, de menar att det är bostadsbrist i Örebro kommun. Medan 
Gimberger istället menar, att det är en brist på en viss typ av bostad. För att veta vilka behov 
som behövs i Örebro kommun, kan detalj- och översiktsplaner vara viktiga hjälpmedel för att 
stilla ett behov. Det pekar på att kommunikativ planering bör införas i Örebro kommun. Alla 
berörda parter ska vara överens om vad som behövs i kommunen för att komma fram till 
konsensus.  
 
Frågan om vad som krävs för att Örebro ska expandera i inflyttningens takt, ställdes under 
intervjuerna med Persson och Sundin. Sundin menar att kommunfullmäktige behöver ge 
direktiv till Öbo för hur samt när de ska exploatera. Persson menar att politiker har en viktig 
roll i bostadsbyggandet, då de måste besluta att nya områden ska upprättas. Detta för att 
besluten inte tas av de privata bolagen. Här kan den rationella planeringen appliceras för att 
det krävs ett beslut från en politiker för att påskynda bostadsbyggandet och för att besluta 
vilket behov som finns. Gimberger, Sundström och Skagerlund menar, att det viktigaste 
kommunen kan göra är att ha en planreserv så att byggherrar ska ha möjligheten till att 
exploatera.  
 
Skagerlund berättade att det i dag finns mer intresse bland byggherrarna av att exploatera än 
för några år sedan. Här kan ett samband med Behrn Fastigheter ABs målsättning göras. Ett 
mål som Behrn Fastigheter AB har är att expandera i kommunen. Men företaget blir begränsat 
av de bestämmelser som ska följas, och de kräver en bättre lönsamhet för att exploatera. 
Sundin tror att finansieringen är ett problem för privata byggherrar och, vilket Persson 
instämmer med. Persson tror dock att det finns ett intresse för byggherrar i Örebro kommun 
att exploatera, men att byggherrar inte exploaterar samtidigt. Persson anser också att det 
behöver införas olika bidrag för exploatörer såsom ROT-bidrag eller statliga medel. Sundin 
menar också att en anledning till att byggherrar inte exploatera är för att det ofta är 
besvärligare att exploatera på grund av regler såsom miljö, buller och tillgänglighet. Detta 
håller Behrn med om, han vill att reglerna ska ses över. Utifrån detta kan det tolkas att regler 
som PBL bör ses över för att se vilka ambitioner Örebro kommun har. 
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7. Diskussion och slutsatser  
I detta kapitel kommer jag utifrån uppsatsens tre frågeställningar att diskutera uppsatsens 
analys, teoretiska utgångspunkter samt egna reflektioner kring ämnet. I samband med 
diskussionen lyfts även uppsatsens slutsatser fram.  
 

- Hur samarbetar Örebro kommun och byggherrarna för att åstadkomma ett 
bostadsbyggande i kommunen samt vilka åsikter har aktörerna kring processen? 

Örebro kommun samt byggherrar har i dag delade meningar kring samarbetet i Örebro 
kommun. Åsikterna kring bostadsbyggandet varierar beroende på vilken aktör som blir 
tillfrågad. De åsikter som råder är hur samarbetet fungerar, samt hur det bör fungera. Örebro 
kommun anser att bostadsbyggandet är ett fungerande samarbete mellan dem själva och 
byggherrar. Öbo håller med om att dialogen och samarbetet med kommunen fungerar bra. Det 
privata bolaget Behrn Fastigheter AB, menar dock att det finns ett antal steg i 
bostadsbyggandet som borde förändras. Detta för att det ska bli lättare att exploatera i Örebro 
kommun. Behrn Fastigheter AB ser gärna att det skulle finnas ett tätare samarbete mellan 
kommunen och privata byggherrar. Behrn anser även att vissa bestämmelser bör ses över för 
att det ska bli lättare att exploatera. Detta handlar exempelvis om hur kommunen använder sitt 
planmonopol, samt unika bestämmelser som finns i kommunen. Jag anser att kommunen och 
de privata byggherrarna behöver ett närmre samarbete för att skapa en dialog för att båda 
parter ska bli nöjda.  
 
För att Örebro kommun och byggherrar ska åstadkomma ett bostadsbyggande i Örebro, krävs 
en fungerande exploateringsmodell. Jämfört med andra kommuner i Sverige arbetar Örebro 
kommun via en annorlunda exploatering. Örebro kommun arbetar med en process där de 
upprättar detaljplaner på kommunal mark innan en byggherre är tilltänkt och kontaktad. Det 
som jag har upptäckt under mina intervjuer, samt har erfarit från intervjupersoner är att 
standardmodellen inte är den lämpligaste metoden för att åstadkomma ett bostadsbyggande i 
Örebro kommun. Behrn Fastigheter AB vill gärna vara delaktig i arbetet kring att upprätta en 
detaljplan, detta för att få föra fram åsikter om hur företaget vill att byggnationen ska 
gestaltas. Persson instämmer och anser att det är viktigt för byggherren att vara med i 
detaljplaneprocessen, dels för att byggherren ska få föra fram åsikter och, dels för att det ofta 
är en byggherre tilltänkt vid en exploatering. Öbo anser att det är viktigt att vara med i 
planprocessen men anser att dialogen redan är fungerande.  
 
Efter att ha studerat hur Örebros bostadsbyggande fungerar anser jag att kommunen, 
byggherrar och politiker bör ta fram en process som alla är berörda parter är överens om. Mitt 
förslag är att en detaljplaneprocess inte bör starta innan en exploatör är tillsatt i processen. 
Detta för att en exploatör ska få en möjlighet till att vara med och utforma detaljplanen samt 
känna sig delaktig i processen. Jag har dock förståelse för varför Örebro kommun arbetar med 
processen de idag gör. Det är ett tidskrävande arbete att genomgå hela detaljplaneprocessen 
även fast en exploatör inte är inblandad. Eftersom att det i dag finns en lång lista med 
beställda planer hos Stadsbyggnadskontoret, är det förståeligt att kommunen väljer den 
smidigaste och snabbaste processen och inte den mest tidskrävande.  
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När det gäller hur Öbo och kommunen åstadkommer ett bostadsbyggande kommer initiativet 
från Örebros kommunfullmäktige, att Öbo ska exploatera, alternativt inte. Politikerna är också 
de som upprättar förslag om att ett antal planer ska upprättas, som sedan är 
Stadsbyggnadskontorets uppgift. Här kan den rationella planeringsmodellen appliceras och 
jag anser att det är bra att beslut kommer ifrån politiker samt kommunfullmäktige. Men jag 
tycker att det behöver övergå till en kommunikativ planering, där Örebros invånare kan få 
vara med och besluta om var, när och hur det ska upprättas bostäder i Örebro kommun. Detta 
för att det är viktigt att alla ska få sin röst hörd i planeringen av bostadsbyggandet, och att 
invånarna, kommunen och byggherrar ska känna att de skapar Örebro stad tillsammans.  
 

- Vilken påverkan har Örebro kommun på bostadsbyggandet i kommunen? 
Örebro kommun har en stor påverkan på bostadsbyggandet som sker i kommunen. Den största 
påverkan och verktyget som kommunen kan använda i sin planering av den framtida 
exploateringen är planmonopolet. Planmonopolet gör det möjligt för kommunen att styra 
bostadsbyggandet. Planmonopolet ger kommunen rättigheter till detalj- och 
översiktsplanering, vilket gör att de har en stor påverkan på bostadsbyggandet. Genom att 
kommunen har rättigheter till att upprätta översikts- och detaljplaner i Örebro, kan de också 
vara med och påverka var och hur kommunen ska växa. Örebro kommun äger en stor del av 
den mark som finns i kommunen, vilket gör att de har möjligheten att upprätta detaljplaner 
även fast en byggherre inte har visat intresse för att exploatera. Så länge möjligheten finns för 
Örebro kommun att upprätta detaljplaner på kommunal mark, kan kommunen styra olika 
typer av krav som de vill att byggherren ska upprätta. Jag anser att det är viktigt för 
kommunen att vara med och styra bostadsbyggandet, eftersom de själva inte bygger bostäder. 
Detta kan ske genom planmonopolet och jag anser att kommunen måste få vara med och 
påverka hur staden i framtiden ska växa och utvecklas.  
 
Vid intervjun med Behrn framgick det att företaget anser att det är bra att Örebro kommun har 
det övergripande ansvaret att planera för byggnationer. Men Behrn anser att kommunen 
ibland styr för mycket i ett bostadsbyggande. Men även att det finns bestämmelser som gör att 
Behrn Fastigheter AB inte får styra över sitt eget bostadsbyggande, samt att företaget inte får 
bygga de bostäder som de vill. Behrn ansåg att kommunen kan vara med och bestämma i 
princip allt i en byggnation. Sundin hade inga åsikter om kommunen och hur dess påverkan 
styr Öbos bostadsbyggande, en anledning till det är att Öbo är ett kommunalt bolag. Sundin 
berättade istället att det är viktigt att har respekt för kommunens process och att dessa 
bestämmelser bara är att acceptera.  
 
Planmonopol, översiktsplaner, detaljplaner, PBL och fysisk planering är verktyg för att 
kommunen ska ha en möjlighet till att styra över exploateringar som sker i kommunen. Jag 
anser att det är viktigt för kommunen att alla verktygen finns i bostadsbyggandet, så länge 
som de används på rätt sätt. Eftersom kommunen inte bygger bostäder, utan är till för att 
hjälpa byggherrar att bygga bostäder genom att ha planberedskap, anser jag att det är viktigt 
för kommunen att byggherrar får vara delaktiga i alla typer av processer kring 
bostadsplanerandet. Att byggherrar får vara med och ge synpunkter på framtida Örebro 
kommun är viktigt, detta genom detaljplaner och översiktsplaner och det är enligt mig 
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betydelsefullt. Jag anser att det är en viktig del för att ha ett fungerande bostadsbyggande och 
en stad som i framtiden utvecklas.   
 

- Vilka är de viktigaste faktorerna för att byggherrar i Örebro kommun ska hinna bygga 
bostäder i den takt inflyttningen sker? 

För att byggherrar ska ha en möjlighet till att bygga bostäder i Örebro kommun så var 
samtliga intervjupersoner överens om att det handlar om att kommunen har planberedskap. 
Det är viktigt att kommunen aktivt arbetar med att upprätta planer för att byggherrar ska ha en 
möjlighet till att exploatera. Ett flertal av intervjupersonerna ansåg att vissa bestämmelser kan 
göra att det blir svårt att exploatera. Detta grundar sig i att nationella krav har införts. 
Bestämmelserna bör ses över för att fler byggherrar ska vara intresserade av att exploatera. 
Det krävs också mer lönsamhet för att byggherrar ska bygga i kommunen. Detta kan skapas 
genom att fler bidrag införs som exempelvis statliga bidrag eller ROT-bidrag som innefattar 
byggnationer. För att fler byggherrar ska ha möjligheten till att exploatera i kommunen krävs 
även att planeringen inte drar ut på tiden då det blir dyrare, därför är det viktigt att påskynda 
arbetet. Översikts- och detaljplaneprocessen sker genom ett antal faser och innefattar att 
invånare samt aktörer har en möjlighet till att yttra sina åsikter. Min åsikt är att om detalj- och 
översiktsprocesserna skulle förändras och komprimeras, skulle processen effektiviseras. 
Skulle processerna effektiviseras tror jag att fler byggherrar skulle visa intresse för att bygga i 
Örebro kommun men även i Sverige. Skulle processerna vara mindre tidskrävande samt inte 
innehålla så många steg som det idag gör tror jag att en exploatering skulle bli attraktivare 
bland byggherrar. En anledning till att det blir attraktivare kan vara att det inte blir lika dyrt 
för byggherrar att medverka i alla detalj- samt översiktsplanssteg.  
 
För att byggherrar ska hinna bygga bostäder i inflyttningens takt, anser jag att det krävs en 
bättre dialog mellan byggherre och kommun. Jag anser att det vore bra om den rationella 
planeringsprocessen byttes ut mot en kommunikativ planeringsprocess där alla har möjlighet 
till att föra fram åsikter. Jag anser att en kommunikation bör skapas och inte en 
envägskommunikation som idag råder i Örebro kommun. Jag anser att den kommunikativa 
planeringen skulle bidra till ett bättre bostadsbyggande, då alla i samhället får lov att föra 
fram åsikter. Då skulle alla aktörer samt individer som deltar i bostadsbyggandet få en 
enhetlig bild kring Örebros bostadsbyggande. Jag uppfattar att det råder delade meningar i 
kommunen, och genom att skapa en dialog kan bostadsbyggandet bli bättre. Gullberg (2005) 
skriver om att det är nödvändigt att skapa en bra relation mellan byggherren och kommunen 
och, anser att relationen har en betydelse för stadens utveckling. Jag anser att Gullberg (2005) 
har rätt i att relationen speglar stadens framtid. Skulle en bättre dialog i Örebro skapas, tror 
jag att bostadsbyggandet skulle fungera bättre än vad det i dag gör. Dialogen kan medföra att 
fler privata byggherrar vill exploatera i staden, och att bostadsbehovet stillas i Örebro 
kommun.  
 

- Slutlig diskussion 
Efter att studerat hur bostadsbyggandet i Örebro kommun fungerar ser jag detta som ett 
intressant ämne. Jag anser att det skulle gå att fördjupa sig ännu mer hur bostadsbyggandet 
fungerar. Hade jag haft mer tid till att utföra studien skulle möjligheten finnas till att intervjua 
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fler privata byggherrar i Örebro kommun, vilket hade kunnat bidra med en annan prägel på 
uppsatsen. Det skulle bidra till mer åsikter hur privata byggherrar anser att bostadsbyggandet 
fungerar i kommunen. Jag anser att det finns många forskningsområden inom det valda ämnet 
som kan utvecklas. Det skulle exempelvis vara intressant att forska om enbart planmonopolet 
och hur detta fungerar, samt om planmonopolet används på fel sätt i kommunen. Ett annat 
intressant forskningsämne skulle vara att undersöka om kommuner använder sig av egna 
bestämmelser vid bostadsbyggandet, eller om de följer de nationella reglerna helt och hållet.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide.  
Peter Sundström, 30 april, Stadsbyggnadskontoret. 
 

1. Örebro kommuns planeringsverktyg 
- Vad är Er roll i bostadsbyggandet i Örebro kommun? 
- Hur kan Örebro kommun påverka bostadsbyggande i kommunen? 
- Örebro kommun bygger inte bostäder, vilka är för- och nackdelarna? 
- Örebro kommun har planmonopol i kommunen, vilka är för- och nackdelarna med 

det? 
- Hur delaktiga är byggherrar i översikts- samt detaljplaneprocessen? 

 
2. Exploatering i Örebro kommun  
- Om en exploatering av bostäder ska ske i staden, hur ser processen ut? 

§ Ser den olika ut beroende på ägare av marken?  
§ Vem är initiativtagare?  
§ Hur arbetar aktörerna i processen? 

 
3. Relation och samarbete i Örebro kommun 
- För att bostadsbyggandet ska fungera i kommunen behövs ett bra samarbete och 

relation mellan kommunen och byggherrar, hur fungerar detta?  
- Hur arbetar Örebro kommun för att skapa ett intresse hos byggherrar i kommunen med 

att bygga bostäder? 
 

4. Bostadsbristen i Örebro kommun 
- Hur ska Örebro kommun tillsammans med byggherrar arbeta för att motverka 

bostadsbristen?  
- Hur arbetar Örebro kommun med att uppmuntra byggherrar till att bygga bostäder i 

inflyttningens takt? 
- Vilka är de viktigaste faktorerna för att bostadsbyggandet i Örebro kommun ska ske i 

inflyttningens takt?  
- Vilka är för respektive nackdelarna med att Örebro har en inflyttning och hur påverkas 

bostadsmarknaden?  
 
Övrigt 

- Har Ni övriga åsikter? 
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Bilaga 2. Intervjuguide. 
Karin Sundin, 2 Maj, ÖrebroBostäder AB.  
 

1. Örebro kommuns planeringsverktyg 
- Vilken roll har Ni i bostadsbyggandet i Örebro kommun? 
- Hur stor påverkan anser du att Öbo har på bostadsbyggandet i kommunen? 
- Örebro kommun har planmonopol, hur ställer ni er till detta? Fördelar/nackdelar? 
- Hur anser Ni på Öbo att Örebro kommuns makt påverkar bostadsbyggandet i 

kommunen? 
- Hur delaktiga är Öbo i upprättande av översikts- och detaljplaner?  

 
2. Exploatering i Örebro kommun 
- Hur ser processen ut när Öbo ska göra en exploatering av bostäder i Örebro kommun? 

§ Vem tar initiativet? (kommunen, Öbo, politiker)  
§ Hur arbetar aktörerna i processen?  
§ Ser processen olika ut beroende på markägare? 

 
3. Relation och samarbete i Örebro kommun 
- Hur anser Ni att samarbetet mellan kommunen och Öbo fungerar vid ett 

bostadsbyggande? Och hur pågår samarbetet i dag? 
- Hur stor påverkan har kommunen samt politiker på Öbo? 
- Hur stort inflytande har politikerna i planeringsprocessen? Sker det en öppen dialog 

mellan politiker, planerare och invånare? 
- Vilka är de viktigaste faktorerna för att ett bostadsbyggande ska fungera i en kommun 

anser du?  
 

4. Bostadsbristen i Örebro kommun 
- Vad krävs av Öbo för att bostadsbyggandet ska expandera i inflyttningens takt? 
- Hur bör kommunen och Öbo samarbeta för att möta efterfrågan av lägenheter? 
- Vad anser Ni krävs av kommunen för att bostadsbyggandet ska expandera i 

inflyttningens takt?  
- Vilka är för- respektive nackdelarna med att Örebro har en inflyttning och hur 

påverkas Öbo, bostadsmarknaden och bostadsbyggandet? 
- Vilka är de viktigaste faktorerna anser Ni för att byggherrar i Örebro ska hinna bygga 

bostäder i den takt inflyttningen sker? 
 
 

Övrigt 
Har Ni övriga åsikter? 
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Bilaga 3. Intervjuguide.  
Christin Gimberger och Erik Skagerlund, 2 maj, Stadsbyggnadskontoret.  
 

1. Örebro kommuns planeringsverktyg  
- Vad har Ni för roll i bostadsbyggandet i Örebro kommun?  
- På vilket sätt anser Ni att Örebro kommun kan vara med och påverka 

bostadsbyggandet?  
- Örebro kommun bygger inte bostäder, vilka är för- och nackdelarna med det?  
- Hur tror ni att kommunens makt över bostadsplaneringen påverkar bostadsbyggandet?   
- Hur fungerar arbetet med översikts- samt detaljplaneprocessen? 
- Varför är det viktigt för Er att ha en välarbetad översiktsplan?  
- Hur stort inflytande har Örebros politiker i planeringsprocessen? Sker det en öppen 

dialog mellan politiker, planerare och invånare?  
 

2. Exploatering i Örebro kommun 
- Om en exploatering av bostäder ska ske i Örebro kommun, hur ser processen ut?  

§ Vem tar initiativet?  
§ Hur arbetar aktörerna i processen?  
§ Ser processen olika ut beroende på vem som äger marken?  
§ Vilken är den vanligaste processen?  

 
3. Relation och samarbete i Örebro kommun  
- Hur pågår samarbetet vid ett bostadsbyggande i dag i mellan kommunen och 

byggherre? Och hur åstadkommer ni ett bostadsbyggande?  
- Vilka är de viktigaste faktorerna för att ett bostadsbyggande ska fungera i en kommun 

anser Ni?   
- Hur arbetar Ni för att skapa ett intresse hos byggherrar med att bygga bostäder i 

kommunen?  
 

4. Bostadsbristen i Örebro kommun  
- Vilka är för respektive nackdelarna med att Örebro har en inflyttning och hur påverkas 

bostadsmarknaden och bostadsbyggandet?  
- Vad krävs av Örebro kommun för att bostadsbyggandet ska expandera i inflyttningens 

takt? Vad krävs av byggherrarna?   
- Vilka är de viktigaste faktorerna för att motverka bostadsbristen i kommunen?  
- Ser ni några förändringar som bör göras i bostadsbyggandet i kommunen för att möta 

efterfrågan av lägenheter?   
- Det är kommunens ansvar att invånarna i staden ska ha en bostad att bo i, hur ska ni på 

kommunen arbeta och hjälpa för att hjälpa byggherrar i deras arbete?  
 

Övrigt 
- Övriga åsikter? 
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Bilaga 4. Intervjuguide.  
Fredrik Persson, 3 maj, Rådhuset.  
 

1. Örebro kommuns planeringsverktyg  
- Vilken roll har Ni i bostadsbyggandet?  
- Hur stor påverkan anser du att Öbo har på bostadsbyggandet i kommunen?   
- Örebro kommun har planmonopol, hur ställer ni er till detta? Fördelar/nackdelar?  
- Hur anser Ni att kommunens makt och påverkan påverkar bostadsbyggandet i 

kommunen?  
- Hur delaktiga är Öbo i upprättande av detaljplaner?  
- Hur delaktiga anser du att byggherrar ska vara i detalj- och översiktsplaner?  
- Hur styrs bostadsbyggandet av politikerna i Örebro kommun?   
- Ser Ni några förändringar som bör göras i bostadsbyggandet i kommunen för att möta 

efterfrågan av bostäder?  
 

2. Exploatering i Örebro kommun 
- Hur ser en exploateringsprocess ut i dag i Örebro kommun? 

 
3. Relation mellan kommun och byggherrar  
- Vilka är de viktigaste faktorerna för att ett samarbete i Örebro kommun mellan kommun 

och byggherre ska fungera? Hur pågår detta i dag mellan Öbo och kommun?   
- Vilka är de viktigaste faktorerna för att ett bostadsbyggande ska fungera i en kommun 

anser du?   
- Hur arbetar politiker samt kommunen med att skapa ett intresse hos byggherrar att 

bygga bostäder i kommunen?   
 

4. Bostadsbristen i Örebro kommun  
- Vilka för och nackdelarna med att Örebro kommun har en inflyttning, hur påverkas 

Öbos bostadsbyggandet av detta?  
- Vad anser Ni krävs av kommunen för att bostadsbyggandet ska expandera i 

inflyttningens takt? Vad anser Ni krävs av Öbo?  
- Hur bör kommunen och byggherrar samarbeta för att möta efterfrågan av lägenheter?  
- Vad tror Ni krävs för att byggherrar ska vilja bygga bostäder?  
- Varför tror ni att det inte byggs mer bostäder än vad det gör i kommunen? Vad hindrar 

byggherrar?   
- Hur ska bostadsbristen i Örebro lösas? Vilka är de viktigaste faktorerna?   

 
Övrigt  

- Har Ni övriga åsikter? 
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Bilaga 5, intervjuguide. 
Per Johan Behrn, 6 maj, Behrns huvudkontor.  
 

1. Örebro kommuns planeringsverktyg 
- Vilken roll har Ni i bostadsbyggandet i Örebro kommun? 
- Hur stor påverkan anser Ni att Behrn har på bostadsbyggandet i kommunen?  
- Hur delaktiga är Behrn i översiktsplanarbetet i Örebro kommun? 
- Om Behrn ska upprätta bostäder i Örebro kommun, hur arbetar Ni med detaljplanen? 

§ Hur delaktiga är Ni? 
§ Använder Ni färdiga detaljplaner? 
§ Får Ni ta över arbetet helt med detaljplaner? 
§ Hur mycket kan ni påverkan detaljplaner? 

- Örebro kommun har planmonopol, hur ställer ni er till detta? Fördelar/Nackdelar? 
- Hur anser Ni på Behrn att kommunens makt påverkar bostadsbyggandet i kommunen? 

Varför/varför inte?  
- Har politikerna en påverkan på Behrns bostadsbyggande? För Behrn en dialog med 

politiker i kommunen? 
 

2. Exploatering i Örebro kommun 
- Hur ser exploateringsprocessen ut om Behrn ska upprätta ett bostadsbyggande? Från 

idé till slut.  
§ Följer ni alltid en viss process?  
§ Vilken är den vanligaste processen?  
§ Vem äger marken ni bygger på?  
§ Förändras er exploateringsprocess beroende på markägare?  

 
3. Relation mellan kommun och byggherrar 
- Hur samarbetar Behrn med Örebro kommun? Fungerar detta? Varför/varför inte?  
- Hur uppmuntrar Örebro kommun Behrn till att bygga mer bostäder? 
- Hur fungerar bostadsbyggandet i kommunen, är det något som bör förändras för att det 

ska vara hållbart?  
- Vad krävs av kommunen för att Ert arbete ska vara fungerande? 
- Tar kommunen kontakt med Behrn och berättar att det finns möjligheter till att 

upprätta bostäder? 
 

4. Bostadsbristen i Örebro kommun 
- Örebro har en växande befolkning och enligt prognoser kommer den att öka år efter 

år. Hur påverkas Ert bostadsbyggande av detta? Kommer Ni att bygga mer? 
- Vad krävs för att Behrn ska börja bygga mer bostäder? 
- Hur arbetar Ni i dag för att motverka bostadsbristen?  

 
Övrigt 
- Har Ni övriga åsikter? 


