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Förord 

Det här examensarbetet är ett resultat av tre års studier vid Umeå universitet. 
Starten för dessa studier innebar slutet av min egen karriär inom Försvarsmakten 
som en så kallad ”yrkessoldat” och ett nytt skede i mitt liv där ett nästan tio år 
gammalt mål om att slutföra en akademisk utbildning påbörjades.  

Vid sidan av dessa civila studier har jag även under somrarna studerat militärt 
vilket har lett till ett intresse av att kombinera kunskaperna från dessa två 
utbildningar i det här examensarbetet, men också i mitt kommande yrkesliv. Jag 
vill särskilt trycka på behovet av individer med både civil och militär bakgrund för 
att skapa en större förståelse mellan den militära verkligheten och den civila 
verkligheten på grund av de nya kraven på samhället som en följd av det nya 
säkerhetsläget i Sveriges närområde.  

Jag vill tacka mina klasskamrater vid samhällsplanerarutbildningen med start 
höstterminen 2016 för den stundvis delade ångesten över tentor och liknande. Jag 
vill tacka mina vänner hemma i stockholmsregionen som väntat på att jag ska 
slutföra mina studier och har haft överseende med min tillfälliga frånvaro under 
dessa tre år. Jag vill även tacka de kamrater som jag lärt känna under min militära 
karriär och de lärdomar om mig själv och livet jag fått genom dem. 

Slutligen vill jag rikta ett särskilt tack till min handledare Örjan Pettersson som 
har varit ett stort stöd i arbetet med det här examensarbetet.  

 

Tack! 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to examine how a military presence effects the spatial 
planning of municipalities in Sweden. The focus of this paper will be on how 
municipal planners view the military presence and to what extent it influences 
their planning. And if so, how it does affect their planning. To fulfil the aim of this 
study four semi structured interviews was carried through with planners in the 
municipalities of Haninge, Skövde, Upplands-Bro and Uppsala. Municipalities 
that today has a military presence and also has a history of having this presence.  

The results of this study point out that these four municipalities view the military 
presence as a fact that has an impact on their planning. There is a variation of in 
what matter this impact is positive or negative. The different views on the military 
presence could be explained by a variation of the extent between the 
communication between the municipalities and armed forces, on how close to the 
urban areas the military presence is and what branch of the armed forces that is 
present. 

 

Keywords: Spatial planning, armed forces, military presence, military impact
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1 Inledning  

Under större delen av 1900-talet omfattade den militära delen av totalförsvaret 
stora delar av det svenska samhället och fanns representerat i många delar av 
landet. Totalförsvaret var representerat i form av sin militära del i olika 
regementen, flottiljer och staber, ofta på samma ort (Fjällström 2015). Inte bara 
de synliga fysiska konstruktionerna var ett tecken på den militära närvaron. Det 
faktum att en stor mängd av de svenska vägarna under kalla kriget utgjorde s.k. 
Vägbaser för flygvapnet är ett tecken på den grad av militarisering som det 
svenska samhället hade genomgått under efterkrigstiden och det kalla kriget 
(Försvarsmakten u.å. a). Utöver den militära delen av totalförsvaret fanns också 
den civila delen representerad i form av civilförsvarsstaber, lagrade varor såsom 
mat och drivmedel i syfte att landet Sverige skulle kunna ”gå under jorden” i 
händelse av krig och fortfarande fungera (Försvarsmakten u.å. b) 

Efter en tid av stora nedskärningar under 1990-talet och 2000-talet återfanns 
endast en bråkdel av vad som tidigare funnits av det svenska totalförsvaret. Den 
civila försvarsplanläggningen var helt avvecklad och många svenska orter som 
under lång tid varit präglade av den militära närvaron stod helt utan militär 
närvaro (Fjällström 2015). Detta påverkar i allra högsta grad förutsättningarna för 
planering av dessa platser eftersom de anpassar sig att ha en militär närvaro. Det 
gör att vissa områden är otillgängliga för den kommunala planeringen och därmed 
blir ”låsta” för exploatering trots att förändrade preferenser hos befolkningen lett 
till en ökad attraktivitet av området. Artioli (2014) beskriver t.ex. att i Italien där 
kommuner önskar omvandla gamla hamnområden till nya attraktiva 
bostadsområden kan bli omöjliga på grund av den militära verksamhetens 
inverkan på den platsen (Artioli 2014). 

I samband med ”försvarsbeslut 15” skedde en omsvängning där totalförsvaret 
återigen bedömdes ha en viktig roll i det svenska samhället och där staten för 
första gången på länge ökade anslagen för totalförsvaret i syfte att öka närvaron i 
samhället (Försvarsdepartementet 2015). Vid det här laget hade det svenska 
planeringssystemet förändrats (sedan år 1987) och det är kommunerna som 
planerar och samordnar intressen inom respektive territorium (Boverket 2016). 

Prioriteringar av olika intressen utgör grunden för planeringen av 
markanvändningen på alla nivåer. Det innebär att flera intressen kan stå emot 
varandra och att något behöver prioriteras över något annat (Klosterman 1985). 
Totalförsvarets ökade närvaro i samhället innebär att ytterligare ett intresse måste 
hanteras. Totalförsvaret har en särskild ställning bland både allmänna intressen 
och övriga riksintressen, exempelvis att riksintresset för totalförsvaret prioriteras 
över andra riksintressen (Boverket 2018a). 
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Sverige har under en lång tid avvecklat stora delar av totalförsvaret och den 
tidigare självklara särställningen är inte alls så självklar längre (Holmberg 2015). 
Tillsammans med en vana hos kommunerna att söka samarbeten med andra 
aktörer i sin planering (Koglin & Pettersson 2017) har kommunerna försökt att 
söka kompromisser med Försvarsmakten i samband med att de genomför sin 
planering.  

Det är intressant att studera ämnet är att försvarsberedningen idag arbetar med 
den rapport som kommer att ligga till grund för det nya försvarsbeslutet som ska 
gälla från år 2021 (Regeringskansliet u.å.) och mycket talar för att det kommer att 
gå i samma riktning som försvarsbeslutet 15 (Benigh 2018), dvs. utökad 
verksamhet vid de anläggningar som totalförsvaret bedriver sin verksamhet vid 
och möjligen nya platser för denna verksamhet. Den påverkan som den svenska 
Försvarsmakten har på de platser den finns representerad på idag är heller inte 
studerat.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur kommuners planering påverkas 
av militär närvaro. 

Studiens frågeställningar blir således: 

(i) Hur påverkas den kommunala planeringen av Försvarsmaktens 

närvaro? 

(ii) Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika kommunerna? 

De slutsatser som denna studie kommer fram till kan bidra till att förstå vilken 
inverkan en militär verksamhet kan få för planering i Sverige dels generellt, dels 
för just fallen Haninge kommun, Skövde kommun, Upplands-Bro kommun och 
Uppsala kommun. 

Den lucka som är identifierad är vilken effekt den nya försvarspolitiska policyn 
har haft och kan komma att ha på den kommunala planeringen. På vilket sätt 
påverkar den svenska Försvarsmakten planeringen och i hur stor utsträckning kan 
dess verksamhet anpassas till de lokala målen som finns i den kommunala 
planeringen är även det oklart. Denna studie kan förhoppningsvis bidra till att 
reda ut.  
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1.2 Avgränsning 

Avgränsningen för denna studie är att studera de fyra kommunerna Haninge, 
Skövde, Upplands-Bro och Uppsala och deras översiktsplaner. Studien är 
ytterligare avgränsad till att utforska på vilket sätt kommunala tjänstepersoner 
upplever att den militära närvaron påverkar planeringen och hur detta uttrycks i 
kommunernas översiktsplaner. 

På grund av att kommuner som Försvarsmaktens förband finns lokaliserade till är 
få, att frågor kring förutsättningar för det militära försvaret är känsligt ur 
sekretessynpunkt och att tiden för denna studie är begränsad har tillgången på 
data har varit begränsad. För att kompensera för denna brist på data har jag valt 
att komplettera intervjuerna med att studera kommunernas översiktsplaner. 
Denna komplettering har avgränsats till att studera hur Försvarsmakten 
omnämns i översiktsplanerna. 
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2 Kommunal planering och tidigare studier 

2.1 Planeringsteoretiska utgångspunkter 

Behovet av att planera är något som är återkommande i många delar av samhället. 
Planering finns i alla former från att noggrant planera en militär operation till att 
planera för samhället (Nyström & Tonell 2012). 

I sin artikel beskriver Klosterman (2016) de olika motiven till att planera 
samhället och menar att behovet har sin grund i att organisera städerna. 
Meningen är att förbättra förutsättningarna för funktionerna som finns i städerna 
och som befolkningen behöver. Här lyfts behovet av att effektivisera funktioner 
som är nödvändiga för hälsa, bekvämlighet och säkerhet genom planering. Vidare 
menar Klosterman (2016) att planerarnas roll fungerar som en del av det 
offentliga med uppgiften att koordinera olika intressen i samhället. Att tillse att 
intressen som är generella eller viktiga för en stor del av befolkningen prioriteras 
framför enskilda intressen för individer eller grupper. 

Andra argument för att planera är enligt Kosterman (2016) att samordna det 
offentliga och privata markanvändandet med framtida konsekvenser i åtanke. 
Grundtanken är att samhällsplanerarna planerar och att öka möjligheterna att 
uppnå ett större välstånd, i form av faktorer såsom ökad politisk stabilitet och 
ekonomisk tillväxt, istället för att stadens utveckling sker spontant.  

En stor anledning till att planering och planerare är en viktig del av dagens 
samhälle, menar Klosterman (2016), är att det är diversifierat och det inte går att 
utgå från en vit medelklass vid planering. Det råder idag konsensus om att 
planerare i sin yrkesroll, via kunskap och metoder, ska tillgodose fyra funktioner i 
samhället. Den första är att lyfta fram det kollektiva intresset i planeringen 
framför enskilda intressen. Den andra är att vara medveten om vilka effekter 
enskilda individers eller gruppers handlingar kan få för samhället. Den tredje är 
att kunna bidra till att informera befolkningen för att den ska kunna fatta 
medvetna beslut. Och slutligen att kunna vara medveten om och att kunna 
planera för vad resursfördelningen av offentliga eller privata aktörer kan få för 
konsekvenser för det samhälle de planerar (Klosterman 2016).  

För att medborgarna ska ha inflytande över planeringen har Boverket tillsammans 
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utarbetat ett hjälpmedel som 
bygger på Arnsteins kritik mot de dåliga möjligheterna för vissa grupper att 
påverka samhällsbyggandet under 1960-talet och beskriver vilket av fyra trappsteg 
en delaktighet befinner sig på. Den första nivån är information och räknas inte 
som en dialog utan utgörs av enkelriktad kommunikation till medborgarna. De 
andra tre stegen är Förankring, Delaktighet och Medbestämmande.  Förankring 
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är den lägsta graden av delaktighet där medborgare får tycka till om utvecklingen. 
Delaktighet är den nästa högsta och innebär att medborgarna är med och 
utformar ett förslag. Den högsta nivån av delaktighet är medbestämmande och 
innebär att medborgarna är med och beslutar om ett förslag (Boverket 2018b). 

 

2.2 Det svenska planeringssystemet 

I Sverige är planeringssystemet uppdelat på olika nivåer. De olika nivåerna är den 
nationella, regionala och kommunala nivån (Nyström & Tonell 2012). 
Kommunerna har det största ansvaret och flest verktyg för att planera. Syftet med 
planeringen är att utvecklingen ska gynna de allmänna intressena i samhället. 
Ofta innebär detta att vissa intressen måste prioriteras över andra och därför är 
det viktigt att planeringsprocessen sker transparent och demokratiskt (Boverket 
2016) 

Även om Sverige saknar någon tydlig statlig styrning av den fysiska planeringen 
finns det indirekta verktyg för att styra planeringen i den riktning man vill. 
Genom att ge kommunerna riktlinjer och nationella mål har staten fortfarande 
möjlighet att påverka planeringen. Länsstyrelserna finns ute i regionerna och 
tillser att nationella intressen tas tillvara i den kommunala planeringen (Boverket 
2016). 

Kommunerna är ansvariga för att planera alla mark- och vattenområden och 
bestämmer hur ett område ska planeras. De verktyg som används är 
översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner. Genom de här tre 
dokumentstyperna planeras hela Sveriges yta (förutom långt ut till havs) och det 
är genom dessa dokument som nationella intressen bevakas av länsstyrelserna 
(Boverket 2016). I och med plan- och bygglagen från 1987 fastslås att planeringen 
är ett kommunalt ansvar och att det är kommunen som genomför planering av 
mark- och vattenområden inom sina gränser (Plan- och bygglag 1987:10). 

Planering som rör ett visst område, eller sektor och som planeras enskilt, kallas 
sektorsövergripande planering, exempel är planering av skogen och skolan. I 
samband med att den offentliga sektorn expanderat under 1900-talet har vikten 
av sektorsövergripande planering lyfts på senare tid. En av dessa sektorer är 
skogen, en speciell företeelse i det svenska planeringssystemet. Den planeras på 
central nivå för att den anses vara en s.k. näring av nationell betydelse. Även om 
den inte utgör ett riksintresse finns det likheter i lagstiftningen (Pettersson & 
Stjernström 2019). På samma sätt går det att hävda att riksintresset för 
totalförsvaret också är fall för sektorsövergripande planering eftersom den 
planeras av centrala myndigheter med ett nationellt sammanhållet fokus.  
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2.3 Riksintresset totalförsvaret 

Riksintresset för Totalförsvaret är uppdelat i en civil och en militär del. Den civila 
delen ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för och den 
militära ansvarar Försvarsmakten för. Den civila delen handlar om att MSB pekar 
ut vilka anläggningar, vatten- och markområden som är viktiga för det civila 
försvaret, som t.ex. sjukhus. Den militära delen handlar det om att 
Försvarsmakten ianspråktar de områden som behövs för det militära försvaret, 
såsom övningsfält eller signalspaningsanläggningar. Riksintresset för 
totalförsvaret skiljer sig från övriga riksintressen dels genom att det på grund av 
sekretess inte alltid kan redovisas öppet, dels genom att det ska prioriteras högst 
om det skulle uppstå en konflikt med andra riksintressen eller allmänna intressen 
i planeringen (Boverket 2018a).   

För att kunna nå upp till den beslutade förmågan kräver Försvarsmakten att det 
finns såväl installationer för t.ex. signalspaning som möjligheter att öva sina 
förband och funktioner, på den nivå som krävs för att myndigheten ska kunna lösa 
de uppgifter den är ålagd. Påverkansområde, eller influensområde, innebär att 
den omgivning som finns runt anläggningar antingen påverkas av eller påverkar 
Försvarsmaktens verksamhet. Exempelvis skulle det kunna handla om att ny 
bostadsbebyggelse påverkas av myndighetens verksamhet. Försvarsmakten har 
därför inflytande över alla plan- och lovärenden inom påverkansområdet. Exakt 
vad förändringen av markanvändning skulle ha för påverkan på Försvarsmaktens 
verksamhet kan myndigheten inte säga generellt utan är något som prövas i varje 
enskilt fall (Försvarsmakten u.å. c).  

 

2.4 Försvarsplanering och Sverige 

Fältet för s.k. defense studies och defense planning är ett relativt nytt 
forskningsfält vars behov blev tydligt efter en nordisk försvarskonferens år 2016 
och en amerikansk försvarskonferens under år 2017. I samband med dessa 
konferenser bekräftade deltagarna behovet av att forskare, militärer och civila 
tjänstemän från olika länder tillsammans bidrog till att skapa detta nya 
forskningsfält. Samtidigt var det tydligt att den befintliga forskningen inom 
angränsande fält delvis rörde de frågor som studeras inom forskningsfältet 
(Breitenbauch & Jakobsson 2018). Inom forskningsfältet är det viktigt att studera 
hur den nuvarande militära organisationen, policyprocessen och civilsamhället 
fungerar och påverkas av förändringar inom säkerhetspolitiken. Genom att 
studera de rådande förhållandena mellan dessa parter är det möjligt att dra 
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slutsatser om hur morgondagens försvar ska se ut och hur utformningen av det 
påverkar det civila samhället (Breitenbauch & Jakobsson 2018). 

Hur utvecklingen av försvarspolicyn påverkat det svenska samhället och vilka nya 
planeringsförutsättningar som uppstår är relativt outforskat. Att det har skett en 
förändring är något som Holmberg (2015) konstaterat i en analys över hur den 
pågående demilitariseringsprocessen i Sverige vänts. Vidare har hon försökt förstå 
hur den utvecklingen kan vändas i ett europeiskt land under 2000-talet generellt 
och mer specifikt Sverige och vilka implikationer detta kan få för samhället. 

Holmberg (2015) menar att Sverige är ett land som under 20–30 år succesivt 
avvecklat förmågan att kunna försvara sig själv som nation. Det har inneburit 
både en avveckling av det totalförsvar som en gång fanns och tanken på att ett 
militärt hot i närtid skulle kunna uppstå mot landet inte längre anses trolig. Det 
militära försvar som funnits kvar har utgjort en s.k. postmodern militär. Med 
detta menas att den särställning som Försvarsmakten tidigare haft inte längre är 
lika självklar. Konsekvensen är att legitimiteten för Försvarsmaktens rätt att 
bruka våld ifrågasatts och att en återgång till den grad av militarisering som 
Sverige tidigare haft anses problematiskt (Holmberg 2015).  

Holmberg (2015) menar vidare i sin analys att den tillbakahållna roll 
Försvarsmakten haft ifrågasattes politiskt under 2014. Förändringen av den 
försvarspolitiska debatten ledde fram till det nya försvarspolitiska 
inriktningsbeslutet, som togs under våren 2015. Detta innebar en ny syn på 
Försvarsmaktens relevans i det svenska samhället, vilket också innebar att de 
svenska försvarsutgifterna ökade (Holmberg 2015). 

Den största utmaningen för politikerna inom ämnet anser Holmberg (2015) vara 
den förändrade rollen som Försvarsmakten har fått i samhället. Problematiken 
anses vara förändringen av Försvarsmaktens uppgifter i samband med 
avvecklingen av den militära förmågan under föregående 20–30 år och att Sverige 
vid tidpunkten för studien inte längre tillämpade värnplikt (Holmberg 2015). 

Denna händelseutveckling har troligtvis lett till en förändring av inställning hos 
befolkningen t.ex. ett bredare stöd för behovet av en Försvarsmakt. Hur den här 
utvecklingen påverkar samhället och politiken är outforskat och behöver studeras 
närmare för att exakt kunna besvaras (Holmberg 2015). Det pekar på relevansen 
av att utforska vilka konsekvenser den nya inriktningen av försvarspolicy får i 
samhället.  
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2.5 En försvarsmakts inverkan i planeringen 

Artioli (2014) menar att förändring av ett lands nationella försvarspolicy har 
inverkan på platsers utveckling till följd av omfördelning av militära resurser. Det 
är något som kunnat observerats i Europa sedan kalla krigets slut då de militära 
resurserna genomgått flera omstruktureringar. Resurserna har dels blivit mindre 
än tidigare, dels koncentrerats till färre platser. Det resulterar ofta i en ojämn 
fördelning av de militära resurserna över ytan. Artioli (2014) menar också att 
samtidigt som denna utveckling har skett inom det militära har även en 
omfördelning av politisk makt inom de offentliga nivåerna skett. Resultatet har 
blivit att kommuner (eller motsvarande (egen översättning av ”local 
government”)) fått ett allt större ansvar för platsens utveckling. Dessa två faktorer 
skapar tillsammans en ny maktstruktur där kommuners motsvarighet i Italien 
ibland behöver förhandla med den statliga aktör som en försvarsmakt är. 
Kommunen har det lokala som fokus för sitt arbete och Försvarsmakten har ofta 
det nationella. Detta kan göra samarbetet problematiskt eftersom en försvarsmakt 
utgör en aktör som påverkar utvecklingen av den plats den finns representerad på. 
Att ha en försvarsmakt representerad i kommunen innebär att möjligheten till att 
själv styra utvecklingen lätt kan inskränkas (Artioli 2014). 

Staden Taranto, i södra Italien, har studerats närmare i Artiolis studie (2014). Här 
blir detta maktförhållande tydligt. Staden har dragit nytta av att stora statliga 
aktörer såsom en marinbas och en försvarsindustri lokaliserats till staden. Detta 
ledde till en stor befolkningstillväxt och hög sysselsättning. Samtidigt har dessa 
aktörer sällan haft stadens och invånarnas bästa i fokus (Artioli 2014). 

Som en följd av att försvarsmakter har ett annat fokus är det inte alltid möjligt att 
ha en inkluderande och transparent planeringsprocess. Samarbetet kan 
kompliceras med en försvarsmakt i planeringen då alla korten inte ligger på 
bordet, utan att det finns skeenden och förutsättningar som de kommunala 
planerarna helt enkelt inte vet om på grund av t.ex. sekretess eller strategiska mål 
(Tama 2018).  

Den tidigare forskningen som finns inom fältet visar att en förändrad 
försvarspolicy påverkar den aktuella platsen eftersom den har anpassat sig till en 
militär närvaro eller att vara utan densamma (Artioli 2014). Vidare argumenterar 
Koglin och Pettersson (2017) för att de svenska kommunerna sedan tidigare varit 
tvungna att anpassa sig till näringslivet i sin planering. Det tillsammans med den 
förändrade försvarspolicyn (Holmberg 2015) tyder på att konsekvenserna som 
Artioli (2014) argumenterar för bör uppstå som en följd av utvecklingen i Sverige. 
Detta skulle medföra nya utmaningar för de avvägningar som utgör grunden för 
planering av samhället (Klosterman 2016).  
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3 Metod  

 

3.1 Val av metod och urval  

Genom att intervjua relevanta intervjupersoner, eller informanter, skapas ny data. 
Den data som skapas baseras på det intervjupersonen säger och rör oftast frågor 
om vad de tycker om ett fenomen eller hur de själva menar att de agerar i vissa 
situationer. En fördel med metoden är att det är möjligt vid en intervju att ställa 
de frågor som är relevanta för just denna studie och att det kan peka på attityder 
inom frågan som undersöks (Denscombe 2016). Det är relevant i denna studie 
eftersom kommunala tjänstepersoner får svara på hur de uppfattar 
förutsättningarna som eventuellt uppstår inom planering då ett militärt förband 
är närvarande och hur dessa förändrats sedan det nya försvarsbeslutet. De svar 
som kan komma från dessa intervjuer blir därmed direkt relevanta för att kunna 
besvara studiens frågeställningar. Att få data som visar hur kommunerna 
uppfattar den militära närvaron på djupet hade varit svårare att få med en 
kvantitativ studie. Eftersom denna typ av studie ofta riktar sig mot storskaliga 
studier och ofta mäter ett fenomen snarare än beskriver det (Denscombe 2016) 
Det hade kunnat genomföras genom att tillfråga en stor mängd kommuner om 
hur ofta eller hur mycket de uppfattar Försvarsmaktens närvaro som ett problem 
eller en tillgång i planeringen.  

För att ytterligare stärka den data som kommer fram ur de intervjuer som är en 
del av studien kompletteras resultatet med en analys av översiktsplaner i de 
studerade kommunerna som genomförs både innan och efter intervjun. Analysen 
går ut på att jag studerar översiktsplanerna där riksintresset för totalförsvaret 
redovisas (Boverket 2014). Det för att få en bakgrundsförståelse för kommunens 
inställning till Försvarsmaktens närvaro och för att kunna koppla de resultat från 
intervjuerna till det som uttrycks i översiktsplanen 

Vidare kommer resultaten från intervjuerna att jämföras där skillnader och 
likheter mellan fallen identifieras. Detta kommer att ligga till grund för de 
slutsatser som kan dras om vilka faktorer som påverkar förutsättningar för 
planering.  

Det innebär att denna studie har ett kvalitativt tillvägagångssätt där grunden för 
analys kommer vara att få en djupare förståelse för ett fåtal fall (Denscombe 
2016). Tillvägagångssättet passar studien eftersom den söker efter vilken 
påverkan den svenska Försvarsmaktens närvaro har för just den platsen och att 
påverkan kan vara olika på olika platser. 
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3.1.1 Urval av kommuner 

Urvalet som har gjorts är ett subjektivt urval. Skälet till detta är att det är mest 
troligt att den efterfrågade kunskapen finns hos tjänstepersoner i dessa 
kommuner. Kommunerna har Försvarsmaktens förband i sig och dessa berörs av 
kommunens planeringsarbete. Dessutom har kommunerna haft en militär 
närvaro under en längre tid. Huvudstadsregionen pekas ut som ett viktigt område 
där en militär kraftsamling måste vara möjlig (Försvarsmakten 2018). Tre av 
kommunerna befinner sig i närheten av Stockholm (se figur 1) och Skövde 
kommun har en hög koncentration av militära förband. I samband med det 
försvarspolitiska inriktningsbeslutet från år 2015 fick flottiljerna och regementena 
i dessa kommuner en utökning av militära resurser (Försvarsdepartementet 
2015).  

 

Figur 1. Karta över de valda fallen (Länsstryelserna u.å., SCB 2015). 
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Valet av att använda mig att denna urvalsmetod är att det lämpar sig för att 
studera ämnen som det tidigare inte forskats mycket på (Denscombe 2016). 
Genom att handplocka kommuner som forskaren i förväg vet har Försvarsmakten 
representerad till sig kan forskaren vara säker på att dessa fall varit relevanta och 
att de har tillräcklig kunskap inom ämnet (Denscombe 2016). På grund av min 
bakgrund som reservofficer och tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten har 
jag kännedom om var det finns intressanta fall att inkludera i denna studie. En 
subjektiv urvalsprocess är lämplig för att hitta fall med rätt kunskap och relevans 
för ämnet (Denscombe 2016). Tillsammans med min egen bakgrund och studiens 
syfte är den här typen av urval särskilt lämpligt.  

I Haninge kommun finns de förband från marinen i form av Amfibieregementet 
och Fjärde sjöstridsflottiljen lokaliserad till kommunen (Försvarsmakten u.å. d). 
Av figur 2 framgår att områden för riksintresset är lokaliserade till kusten och i 
närheten av mindre tätorter. 

 

Figur 2. Karta över Haninge kommun med tätorter och områden för riksintresset för totalförsvar 
(Länsstryelserna u.å., SCB 2015). 
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I Skövde kommun finns förband från armén i form av Markstridsskolan, 
Skaraborgs regemente och Trängregementet lokaliserad till kommunen 
(Försvarsmakten u.å. d). Av figur 3 framgår att området för riksintresset är 
lokaliserat i södra delen av kommunen i närheten av och delvis överlappar staden 
Skövde.  

 

Figur 3. Karta över Skövde kommun med tätorter och områden för riksintresset för totalförsvar 
(Länsstryelserna u.å., SCB 2015). 
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I Upplands-Bro kommun finns förband från armén i form av Livgardet lokaliserad 
till kommunen (Försvarsmakten u.å d). Av figur 4 framgår att området för 
riksintresset är lokaliserat till kommunens östra del och angränsar till två tätorter, 
en i nordväst som delvis överlappas av området och en i söder. 

 

Figur 4. Karta över Upplands-Bro kommun med tätorter och områden för riksintresset för totalförsvar 
(Länsstryelserna u.å., SCB 2015). 
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I Uppsala kommun finns förband från flygvapnet i form av Luftstridsskolan samt 
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum lokaliserad till kommunen 
(Försvarsmakten u.å. d). Av figur 5 framgår att områdena för riksintresset dels 
finns i kommunens västra kant dels angränsar till och delvis överlappar staden 
Uppsala. 

 

Figur 5. Karta över Uppsala kommun med tätorter och områden för riksintresset för totalförsvar 
(Länsstryelserna u.å., SCB 2015). 

 

3.1.2 Urval av informanter 

De informanter som deltagit i studien har inte varit med i något aktivt urval, utan 
har blivit utvalda av kommunerna att ställa upp på intervju när kommunerna 
tillfrågats om de kunnat delta med en representant på intervjun. Informanterna 
har således inte valts ut specifikt för studien utan är utvalda av respektive 
kommun som i sin tur är utvald enligt tidigare avsnitt (3.1.1 Urval av kommuner). 
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Den tjänsteperson från Haninge kommun som har ställt upp på intervju har cirka 
13 års erfarenhet av skärgårdsfrågor och har i samband med det även arbetat med 
militära frågor i planeringen. Innan detta har representanten mångårig erfarenhet 
av planeringsfrågor i andra kommuner. Tjänstepersonen från Haninge kommun 
kommer att refereras till som Informant 1. 

Den tjänsteperson från Skövde kommun som har ställt upp på intervju har cirka 
två års erfarenhet av ansvar för planeringsfrågor i kommunen och där frågor som 
rör Försvarsmakten förekommer. Tjänstepersonen från Skövde kommer att 
refereras till som Informant 2. 

Den tjänsteperson från Upplands-Bro kommun har arbetat med planering i 
kommunen sedan 2010 och har sedan 2016 ett ansvar för planeringsfrågor i 
kommunen där Försvarsmakten förekommer. Tjänstepersonen från Upplands-
Bro kommer att refereras till som Informant 3. 

Tjänstepersonen från Uppsala kommun har arbetat med samhällsplanering sedan 
år 2002 och kommit i kontakt med Försvarsmakten i planeringen. 
Tjänstepersonen från Uppsala kommer att refereras till som informant 4. 

Tjänstepersonerna har olika lång erfarenhet av ämnet och deras möjlighet till att 
besvara de frågor som ställs variera. Det kan påverka hur jämförbara fallen blir. 
Variationen av erfarenhet av att arbeta med Försvarsmakten i planeringen hade 
möjligtvis kunnat undvikas genom att efterfråga informanter med minst xx antal 
års erfarenhet av frågorna. Trots denna möjlighet har det lämnats öppet för 
kommunerna att själva utse sin representant utifrån vem som varit bäst lämpad 
att besvara frågor kring ämnet.  

 

3.2 Intervjuer  

När intervjuer genomförs går det att lägga upp dem på olika vis där graden av 
struktur kan variera. Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade. Den typ av intervju som använts i denna studie är en s.k. 
semistrukturerad intervju och är ett mellanting av de två övriga. Syftet med att 
använda den här typen av intervju är att kunna ha en hög grad av flexibilitet och 
samtidigt i förväg ha avgränsat vad intervjun ska beröra (Denscombe 2016). På så 
vis kan intervjun ledas in på uppkomna spår som tas upp av den intervjuade, men 
som i förberedelseskedet inte identifierats av forskaren.   

Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter och genomfördes i tre fall på plats hos 
kommunerna. I det fjärde fallet genomfördes intervjun över telefon. För att kunna 
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förbereda informanterna för intervjun har även en intervjuguide skickats i förväg 
(se bilaga 1). Då flera olika frågor har lyfts har svar framkommit som har kunnat 
belysa olika delar av hur den kommunala planeringen påverkas av militär närvaro. 
Om denna fråga hade ställts rakt ut hade möjligtvis ett kortare svar kunnat ges 
som utelämnat detaljer som framkommit genom att ställa frågor som rör studiens 
egentliga frågeställning. Genom att förbereda informanterna och att eftersträva 
att genomföra intervjuerna öga mot öga har förutsättningarna för att kunna få 
svar på studiens frågeställningar och att uppfatta kroppsspråk förbättrats. Vid 
intervjuerna har det varit viktigt att ha i åtanke att man påverkar skapandet av 
data som följd av att den skapas tillsammans med den intervjuade och forskaren 
menar (Denscombe 2016). Att beakta den s.k. intervjuareffekten Denscombe 
(2016) är viktigt eftersom det kan påverka utfallet av intervjun och därmed 
påverkar vilken data som skapas under intervjun. I den här studiens fall kan det 
vara viktigt att jag tänker på att framstå så neutral som möjligt inledningsvis för 
att den intervjuade inte ska få förutfattade meningar om mig i ett tidigt skede.  

Intervjuerna har spelats in i syfte att bättre kunna återge vad som kommit fram i 
dem (Denscombe 2016). När inspelningarna transkriberats måste forskaren 
bestämma sig för i hur hög grad som de meningar som ibland inte är fullständiga 
och ”pausord” ska hanteras. I det här fallet har jag valt att korrigera meningarna 
så att de är korrekta i text, men att i övrig behålla materialet så likt som möjligt 
och de åsikter som framförts ska återges korrekt då de förekommer som citat. 

När transkriberingarna har varit genomförda har en enklare analys över vad som 
framkommit från respektive kommun sammanställts och presenterats i resultatet. 
De resultat som då särskilt lyfts fram har varit de citat och delar som tydligt 
kunnat besvara studiens första frågeställning (hur påverkas den kommunala 
planeringen av Försvarsmaktens närvaro?). Syftet till att en mer avancerad form 
av analys inte har genomförts på transkriberingarna är att studiens syfte har varit 
att utforska vilka planeringsförutsättningar som finns för kommuner med militär 
närvaro. Genom att presentera kommunernas uppfattning i sin helhet kan en 
tydligare bild över vilka effekter den militära närvaron får för respektive kommun.  

 

3.3 Analys av plandokument  

De valda kommunernas översiktsplaner har analyserats med fokus på vilket sätt 
som totalförsvaret omnämnts i planerna. Fokus har här legat på hur många 
gånger ”försvaret” omnämns i dokumentet och i vilket sammanhang det använts. 
Detta för att försöka tydliggöra på vilket sätt kommunen officiellt redovisar 
riksintresset för totalförsvar och kan ge en fingervisning för hur påtaglig den 
militära närvaron är kommunen som planeringsfaktor. Anledningen till att jag 
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valt att söka efter hur ”försvaret” omnämns är att skillnaden mellan 
totalförsvaret, Försvarsmakten är oklar och ofta klumpas ihop som ”försvaret”. 

Syftet med att studera kommunernas översiktsplaner är att se om det finns något i 
dessa som inte kommit fram under intervjun eller vice versa. Om så varit fallet har 
dokumenten kunnat komplettera den information som informanterna gett eller 
att få en mer målande bild över vad som uttrycks i översiktsplanerna genom 
intervjuerna.  

 

3.4 Verifiering av empiri 

Att avgöra trovärdigheten på kvalitativ forskning är något som Denscombe (2016) 
menar är svårt i jämförelse med att göra detsamma inom kvantitativ forskning. En 
stor anledning är att den kontext som studien har gjorts är svår, om inte omöjlig, 
att återskapa på grund av att samhället är i ständig förändring. En annan 
anledning är att forskaren på ett eller annat sätt påverkar både insamlingen av 
studiens data och analysen av densamma. Som en följd av denna problematik har 
det utvecklats en alternativ syn på hur verifiering av empirin ska gå till. I denna 
alternativa syn menar man att ett sätt att stärka validiteten av en studie är möjligt 
att genomföra en s.k. respondentvalidering som innebär att de tillfrågade får se de 
resultat som framkommit av studien och får bekräfta om det är en korrekt 
uppfattning som kommit fram ur t.ex. en intervju (Denscombe 2016), någonting 
har genomförts. Att stärka tillförlitligheten av en kvalitativ studie går det att göra 
genom att tydligt redovisa de avvägningar som har gjorts under studiens gång. 
Genom att göra detta kan en annan forskare som använder sig av samma procedur 
komma fram till ett liknande resultat. Att uppnå samma resultat anses vara svårt 
då det beror på vem forskaren är eftersom datat skapas i samspel mellan 
forskaren och t.ex. informanten (Denscombe 2016).  

Möjligheten att kunna generalisera studiens resultat till andra fall är 
problematiskt med kvalitativa studier då det ofta är väldigt få fall som undersökts.  
Därför är det vanligt att man istället pratar om överförbarheten i studien, om 
resultatet går att applicera på andra fall som är jämförbara (Denscombe 2016). 
Det är tveksamt om den kvalitativa forskningen kan vara objektiv eftersom 
forskningen är ett resultat av en tolkning i någon mening. Det är därför av yttersta 
vikt att forskaren går in i studierna med ett öppet sinne och inte i förväg har 
bestämt vad som ska komma fram av studien (Denscombe 2016).  
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3.5 Källkritik 

När det gäller det material som samlats in via intervjuerna är det viktigt att ha i 
åtanke att de intervjuade representerar kommunerna som har Försvarsmaktens 
representerad i sig. Försvarsmakten har inte deltagit i studien och därmed inte 
kunnat ge sin syn på vilken inverkan myndigheten har på den kommunala 
planeringen. Det innebär att resultatet bör tolkas som kommunernas uppfattning.  

En annan aspekt som är viktig när intervjuer inom det här ämnet har gjorts är att 
kommunerna sällan har en ansvarig person för just ”försvarsmaktsfrågor” utan att 
den kompetensen ofta är fördelad på flera tjänstepersoner, något som kan 
innebära svårigheter vid intervjuer eftersom vissa frågor ligger på gränsen för 
informantens arbetsområde och endast ett översiktligt svar har kunnat ges. Det 
har ställt höga krav på respondenterna i form av erfarenhet och att de själva har 
pratat med sina kollegor för att kunna ge ett så bra svar på intervjufrågorna som 
möjligt.  

Som en ytterligare aspekt i detta ligger det i ämnets natur, det är svårt att få tag på 
information om Försvarsmaktens verksamhet. Något som i viss mån är 
nödvändigt på grund av att det är frågor som berör rikets försvar och därför 
troligtvis behandlas med försiktighet av kommunerna. Detta på grund av att 
gränsen för vad som bör sägas och inte sägas ibland kan vara otydlig. Bristen på 
källor över Försvarsmaktens verksamhet innebär ett problem men är 
ofrånkomligt inom ämnet och något som forskaren måste förhålla sig till. Det kan 
få som konsekvens att alla delar av samhället inte går att studera öppet vilket 
skulle kunna påverka möjligheten för ökad förståelse över de effekter som 
Försvarsmaktens verksamhet kan få.  

 

3.6 Etiska överväganden 

De överväganden som har gjorts gällande personerna som deltagit i intervjun är 
att de i sitt yrkesutövande kan komma i kontakt med representanter från 
Försvarsmakten. Har dessa då uttryckt sig kritiskt till Försvarsmaktens påverkan 
på planeringsförutsättningarna kan det ha en påverkan på möjligheterna för 
samarbete mellan de olika parterna. Därför har jag valt att inte använda mig av 
namn på de som deltagit vid intervjun, även om de gett sitt medgivande till att jag 
får göra det.  

De överväganden jag har gjort gällande informationen från intervjuerna har varit 
enligt tanken att ”pusselbitarna lägger tillsammans hela pusslet”. Med det menar 
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jag att viss information som kan verka harmlös rörande försvaret tillsammans 
med annan information kan bli värdefull för en aktör som har intresse av att på 
något sätt skada den svenska staten. Därför har jag valt att bara transkribera de 
delar av intervjuerna som har direkt koppling till planeringen och som jag själv 
bedömt inte är av utelämnande karaktär. Detta har försatt mig i en situation där 
jag måste väga forskarens vilja att vara transparent och att inte skapa information 
genom intervjuerna som kan vara känslig för Försvarsmakten. Som annan aspekt i 
den här typen av studier är att de intervjuade kan ha kännedom om 
Försvarsmakten som de inte kan förmedla vidare under en intervju. Det som 
istället förmedlas är den typ av information som kan anses vara öppen för 
allmänheten och därmed inte fullständig. 

Som en följd av ovanstående har de ljudinspelningar som upptagits raderats när 
transkriberingarna varit klara och transkriberingarna har förvarats på ett USB-
minne som kommer att rensas efter att studien är slutförd. 
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4 Resultat  

 

4.1 Hur påverkas den kommunala planeringen av Försvarsmaktens 

närvaro? 

4.1.1 Haninge kommun  

I sin översiktsplan har Haninge kommun (2016) nämnt försvaret i fyra olika 
avsnitt. Det första att riksintresset för totalförsvaret finns i kommunen och är ett 
mellankommunalt intresse. Det andra rör en eventuell utbyggnad av Vitså brygga 
för att effektivisera trafikflödet längs Årsta havsbadsvägen. Den tredje är då 
området Muskö beskrivs som en plats där kommunen gärna ser en viss utbyggnad 
av bebyggelse. Fjärde avsnittet är en planerad utbyggnad av ett företagsområde 
som ligger inom Försvarsmaktens influensområde som dessutom sammanfaller 
med riksintresset för kulturmiljö. I alla fall förutom det första anser kommunen 
att konsekvenser för Försvarsmakten ska utredas. 

Från intervjun framkom det att influensområdet som Försvarsmakten utser täcker 
stora delar av kommunen och därigenom påverkar möjligheten att planera ny 
bebyggelse inom dessa områden. 

” Och militären är ju oroad för att folk ska klaga på att det bullrar. Så de har ju 
tagit till när gör influensområden för buller. Och för Utös del innebär det här ju 

att i princip kan vi ju inte bygga något nytt där.”- Informant 1.  

En annan effekt är att den vana hos båtägare av att kunna utnyttja skärgården för 
rekreation relativt fritt kan komma att utmanas i samband med en uttalad 
ambition från Försvarsmakten att utöka sina övningsområden till havs. 

”Och nu vill de även utvidga eller återta övningsområden ute till sjöss. Där har 
vi fått frågan om vi har några synpunkter och det kan vi inte ha tycker vi för de 
måste få öva och …. Vi har haft de här övningsområdena, vi som fritidsboende 
som seglare eller åka motorbåt och sånt där har ju inneburit att vi har haft en 

helt annan frihet de senaste åren.” – Informant 1 

Samtidigt menar informanten att en effekt av den militära närvaron längs kusten i 
kommunen har lett till att stränderna i kommunen inte alls är exploaterad på 
samma vis som i grannkommunen Värmdö, utan att den är i det närmaste orörd 
av människan. Kommunen menar att försvaret ” sätter ett hinder, men vi ser inte 
ett hinder i det.” (Informant 1) och att närvaron både är negativ och positiv då 
frågan om att exploatera kusten för bebyggelse i det närmaste är utesluten på 
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grund av att kuststräckan omfattas av riksintresset för totalförsvaret, men också 
riksintresset för naturvård och strandskyddslagstiftningen. På det sättet är det 
lättare för kommunen att värna strandskyddet då exploatering längs kusten blir 
utesluten till stora delar. 

” Här är ju faktiskt många öar fredade. Kusten är ganska fredad långa sträckor 
därför att man haft militären här. Du har ju, idag orörda strandlinjer därför att 

militären finns där.”- Informant 1 

Vidare lyfte informanten fram att kommunen är så pass van vid att 
Försvarsmakten har verksamhet i kommunen att de i regel inte planerar ny 
bebyggelse inom de delar av kommunen som försvaret har ett intresse för och det 
går en väg som ”delar” kommunen i olika sektorer där olika typer av bebyggelse är 
möjlig beroende på hur nära den militära verksamheten man planerar då 
bullergränserna tunnas ut ju längre bort från källan man befinner sig.  

”Nej, det är klart och tydligt. Dom har ritat ut att här går influensområdet. Det 
tunnas ju ut... olika bullergränser, men det går ungefär till 73:an och innanför 

det lägger vi inga bostadsområden då.”-Informant 1 

Informanten framhåller att det finns ett gott samarbete och utbyte mellan 
kommunen och Försvarsmakten. Ett exempel är att förse de militära förbanden 
med kollektivtrafik. Det är något som Försvarsmakten betalade tidigare för att 
dess personal smidigt skulle kunna ta sig till förbanden och som även allmänheten 
kunde dra nytta av.  

”I och med att marinstaben flyttar ut så kommer ju kommunikationen att öka 
mer, vi kommer behöva hjälpas åt med kollektivtrafik ut till Muskö och sånt. 
Militären betalade ju tidigare extrabussar ut till Muskö som allmänheten fick 

åka med. Så vi drog också nytta av”- Informant 1 

Vidare menar informanten att även om Försvarsmakten kan använda det faktum 
att de är det riksintresse som har en särskild position i Sverige, förstår företrädare 
för förbanden i Haninge att de måste samarbeta med kommunen. Ett exempel är 
att de kanaler för kommunikation som finns mellan kommunen och förbanden 
nyttjas genom att det informeras från förbandens håll om vad som är möjligt och 
inte för den kommunala planeringen.  

” Jo, det fungerar ganska bra faktiskt. Som sagt var. Vi har haft KSO (kommun-
styrelse-ordförande) en gång i tiden som var gammal kommendörkapten. Så på 
det viset finns den många gamla militärer som är politiker numera. Vi har ofta 

då två samråd per år.”- Informant 1 
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En annan faktor som informanten lyfter fram är att det finns många gamla 
militärer som är aktiva i det politiska livet i Haninge kommun och att det finns 
personliga kontakter mellan politikerna i kommunen och de militära förbanden. 
Det här kombinerat med att förbanden är bra på att involvera lokala föreningar i 
en sorts samrådsmöten, där information om kommande verksamhet diskuteras, 
leder till en god förståelse sinsemellan vad gäller planeringsförutsättningarna i 
kommunen (Informant 1).  

Sammanfattningsvis är Försvarsmakten en viktig och naturlig aktör i Haninge 
kommun och det finns ett utbyte av information mellan kommunen och 
Försvarsmakten. Ett utbyte där olika behov kan lösas gemensamt och att 
kommunen inte ser Försvarsmaktens närvaro som ett problem vad gäller 
planeringsförutsättningar utan ser det som en möjlighet att t.ex. få bevara 
kustlinjen fredad, trots närheten till Stockholms skärgård, som en positiv följd av 
att Försvarsmakten också har ett intresse av att agera i det området. I 
översiktsplanen nämns en vilja från kommunen att utveckla delar som idag finns 
inom riksintresset för totalförsvaret, men också att detta är någonting som måste 
utredas vidare tillsammans med försvaret och skulle kunna ligga till grund för en 
konflikt. Något som stämmer överens med det som sagts i intervjun där 
kommunen och Försvarsmakten brukar konsultera varandra för att klarlägga vissa 
behov när det kommer till förändrad markanvändning. 

 

4.1.2 Skövde kommun 

I Skövde kommuns översiktsplan omnämns försvaret i fyra avsnitt. Två av dessa 
tillfällen är i samband med vindkraft och upprättande av höga objekt där 
framförallt vikten av att samråd sker för att utesluta en konflikt med 
Försvarsmakten. Anledningen till att det kan skapa en konflikt mellan 
Försvarsmakten och den aktör som vill uppföra ett högt objekt såsom 
vindkraftverk är att delar av Skövde kommun omfattas av ett allmänt 
stoppområde för objekt över 20 meter utanför tätort och över 45 meter inom 
tätort på grund av den militära flygplatsen i Karlsborg (Skövde kommun 2012).  

Vidare omnämns försvaret i översiktsplanen i samband med att kommunen 
förklarar att riksintresset för totalförsvaret finns i kommunen och att det är något 
vars behov ska beaktas i all form av fysisk planering inom kommunen. Det sista 
tillfället där försvar nämns är bland de stora offentliga aktörerna i kommunen där 
försvaret är en av fem aktörer som tillsammans står för ungefär hälften av alla 
arbetstillfällen i kommunen (Skövde kommun 2012). 
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Under intervjun med en representant från Skövde kommun berättade 
informanten att det faktum att Försvarsmakten har förband i kommunen har en 
stor påverkan på hur staden Skövde kan växa. Här har staden blivit tvungen att 
breda ut i en riktning på grund av att ”väldigt stora delar av centrala tätorten är 
ianspråktaget” (Informant 2 2019) av Försvarsmakten (se figur 6). 

 

Figur 6. Karta över Skövde stad, gula områden är ny planerad bebyggelse (Skövde kommun u.å.) 



24 
 

” Det som direkt berörs är ju markanvändningen. Alltså vi ser att staden växer 
åt ett visst håll och det har ju en direkt koppling till att Försvarsmakten 
använder väldigt stora ytor.”- Informant 2. 

På grund av att stora industrier och Försvarsmakten lokaliserats i stadens centrala 
delar hindras stadens fortsatta utbredning söderut. Därmed innebär 
Försvarsmaktens lokalisering begränsningar för den kommunala planeringen i 
Skövde eftersom stora delar av centrala staden är mark som är ianspråktaget av 
riksintresset för totalförsvar (Informant 2). 

I Skövde har Försvarsmakten en naturlig roll i staden och att det är del av 
kulturen i Skövde att Försvarsmakten hör hemma i den staden (Informant 2). 
Trots detta är kommunikationen mellan kommunen och Försvarsmakten 
problematisk menar informanten då det ofta är svårt att föra dialog med 
förbanden inom Skövde kommun, utan att ärendet hamnar på en central nivå där 
Skövde hamnar i en nationell kontext mot Försvarsmakten istället för att mötas på 
en lokal nivå. 

” Nä, men det är just detta som är det svåra. Vem pratar man med? Är det 
Försvarsmakten lokalt? Det är inte alltid det är en väg framåt utan ofta ska det 

ske på central nivå med högkvarter eller liknande och då är det en annan fråga.” 
-Informant 2 

Som en följd av den bristande kommunikationen med Försvarsmakten har 
kommunen valt att undvika att planera i närheten av Försvarsmakten och istället 
”planerat” sig bort från Försvarsmakten. I takt med att staden växer har det blivit 
allt svårare och informanten menar på att kommunen är nära en brytpunkt där 
planerarna är tvungna att ”ge sig in i diskussionen” (Informant 2) och att planera i 
närheten av Försvarsmakten.  

Totalförsvaret är inte det enda riksintresset som kommunen måste förhålla sig till 
när det kommer till planering utan även riksintresset för friluftsliv, mineraler och 
naturvård är något som inskränker det kommunala planeringsmonopolet. Det här 
ser kommunen som ett hot mot ökad tillväxt och att kunna utvecklas i den 
riktning som den vill.  

” Det är vi livrädda för att det ska sätta käppar i hjulet för många av våra 
projekt och har redan börjat bli märkbart att man ska titta på 

lokaliseringsutredningar som i princip säger att det är omöjligt att hänvisa till 
en annan plats.”- Informant 2. 

Även om de olika riksintressena innebär en utmaning i planeringen menar 
informanten att det finns möjligheter att motivera och argumentera för en lösning 
där kommunen kan få igenom sina förslag med andra riksintressen än 
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totalförsvaret. Att kommunen istället uppfattar att ”Försvarsmakten känns det 
som att det inte ens är någon ide att ge sig in i ett försök.” (Informant 2) när de 
försöker att få igenom sina förslag. I jämförelse med Försvarsmakten har Skövde 
kommun en mer utvecklad dialog med Trafikverket som har ansvar för 
riksintresset kommunikationer. Den dialogen utgår ifrån att kommunen och 
Trafikverket möts cirka två gånger per år på ett sätt där kommunen upplever att 
de kan diskutera utvecklingen och följa upp de processer som rör infrastrukturen i 
kommunen. Den här typen av forum med Försvarsmakten är något som 
informanten gärna skulle se och tror skulle förbättra kommunikationen mellan de 
två parterna. Informanten tror att det har funnits men inte förts vidare i 
organisationen och idag är bortglömt. 

” Från att ha varit kanske vissa individer behöver det bli mer processer. För jag 
tror att man kanske haft den kontakten, eller att någon individ eller 

projektledare på kommunen har haft en bra kontakt eller en bra väg in och det 
är lätt att sådana kontakter försvinner när folk slutar. Det är väl att den 
processen på något sätt levt vidare hos Trafikverket och funnits och varit 

etablerad. Den är tyvärr inte lika etablerad med Försvarsmakten. Men det är 
väl bara att jobba upp. För eller senare kommer vi ju dit. ”-Informant 2. 

Sammanfattningsvis påverkas planeringsförutsättningarna i Skövde kommun av 
att Försvarsmakten och andra stora aktörer är lokaliserade i centrala delar av 
staden och att Försvarsmakten i det här fallet är svår att samarbeta med på grund 
av bristande kommunikation mellan myndigheten och kommunen. En brist som 
blir allt mer tydlig av att Skövde stad vuxit till den grad att de nu befinner sig 
inklämd mellan flera riksintressen. Behovet av att öppna för möjligheter av 
expansion inom riksintressena blivit viktigare. Skövde kommun upplever att de 
inte har någon kommunikation med Försvarsmakten om kommunens utveckling 
och hindrar dem att planera sitt territorium till sina invånares bästa. Detta för att 
delar av det redan är ianspråktaget av den centrala aktör som Försvarsmakten 
utgör. Vad gäller hur Försvarsmaktens närvaro omnämns i översiktsplanen så är 
det i samband med uppförande av höga objekt och att kommunen påtalar att det 
är något som måste utredas i syfte att undvika konflikt med Försvarsmakten. I 
intervjun är det dock andra utmaningar som lyfts fram som större än 
stoppområdet för höga objekt. De problemen med att staden är tvungen att 
expandera norrut nämns inte i översiktsplanen t.ex. 

 

4.1.3 Upplands-Bro kommun 

I Upplands-Bro kommuns översiktsplan nämns försvar 45 gånger. Första avsnittet 
är då kommunen beskriver vilka de stora arbetsgivarna är i kommunen, där 
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Försvarsmakten anses vara en av dessa. Den andra gången beskrivs riksintresset 
för totalförsvar som en, bland många, potentiell grund för konflikt över utbyggnad 
av vindkraft. Tredje gången berörs den påverkan som försvarets verksamhet har 
för kommunen i form av buller och totalförsvarets påverkan av höga objekt. En 
fjärde gång nämns Försvarsmakten som en grund till eventuella föroreningar av 
den mark de bedriver verksamhet på. De andra gångerna som försvar nämns i 
översiktsplanen är relaterat till att Försvarsmaktens influensområde täcker stora 
delar av kommunens yta (Upplands-Bro kommun 2011). 

Vid den intervju som genomfördes med Upplands-Bro kommuns representant 
kommenterades det att området som påverkas av Försvarsmakten är ungefär en 
fjärdedel av hela kommunens yta. I kommunen finns det detaljplanerat område 
inom det influensområde som gäller för Försvarsmaktens verksamhet och där är 
kommunen positivt inställda till att förtäta och tillföra kommunal service. Det 
hindras på grund av att det ligger innanför influensområdet och som informanten 
menar är något som ärvts sedan innan planering blev en kommunal angelägenhet 
år 1987 (Informant 3). 

På grund av att dessa områden befinner sig inom riksintresset för totalförsvaret 
uppfattar kommunen att deras vilja av att förtäta de detaljplanerade områdena 
hindras i de fall då dessa ligger inom influensområdet för Försvarsmaktens 
verksamhet. Här uppfattar kommunen att riksintresset för totalförsvaret är 
svårare att föra dialog med i jämförelse med andra riksintressen som riksintresset 
för kommunikation, naturvård osv. Informanten menar att till skillnad från andra 
riksintressen där det är möjligt att utreda på vilket sätt en förändrad 
markanvändning skulle påverka riksintresset är det inte möjligt med 
totalförsvaret. I fallet med totalförsvaret menar informanten att:  

” Det går inte att kompromissa med riksintresset för försvaret, men i fallet med 
de andra riksintressena kan man också ha en dialog”-Informant 3. 

Även om kommunen uppfattar att riksintresset för totalförsvaret omöjliggör ny 
planering i området som är innanför influensområdet förekommer 
kommunikation mellan kommunen och Försvarsmakten. I den framgår det att 
Försvarsmakten kan se en öppning för ny planering av verksamheter inom det här 
området, men att nya bostäder är uteslutet. Anledningen till att bostadsplanering 
är uteslutet inom influensområdet är att Försvarsmakten har en farhåga om att 
klagomål på det buller som verksamheten skapar ska bli fler om det bor fler 
invånare i det område som påverkas av bullret. Försvarsmakten är rädd för att 
tillräckligt många klagomål skulle kunna leda till att de behöver flytta eller 
begränsa sin verksamhet (Informant 3).  
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Upplands-Bro kommun har förståelse för att riksintresset för totalförsvaret är 
viktigt och att Försvarsmakten måste bedriva sin verksamhet på vissa platser och 
att just deras kommun är en relativt bra plats för den här typen av verksamhet, en 
inställning som förklaras av informanten: 

”Det är ju såklart ett riksintresse att ha ett försvar och det innebär att det måste 
finnas någonstans också. Då är det rimligt att de finns i en kommun som till 

ytan är rätt stor och där tätorterna inte är så stora det”-Informant 3. 

Även om kommunen idag inte lider av platsbrist utan kan planera på andra ställen 
än de som upptas av riksintressen menar informanten att den uppfattning som 
Försvarsmakten har angående vilken inverkan som möjligheten till att kunna 
planera inom influensområdet skulle få är överdriven. Informanten jämför med 
riksintresset för kommunikation: 

” Vi planerar för bostäder i närheten av Mälarbanan, vi planerar för bostäder 
längs E18, vi lever ju inte i tron om att de bostäderna ska få Mälarbanan eller 

E18 att flytta på sig, båda de två är ju riksintressen.”-Informant 3. 

På samma sätt anser informanten att möjligheterna till att göra nya detaljplaner 
inom influensområdet inte skulle få Försvarsmakten att flytta på sig, utan att det 
faktum att detta riksintresse finns där går att anpassa sig till på samma sätt som 
det går att anpassa sig till att bygga bostäder nära järnväg eller motorväg.  

Sammanfattningsvis påverkar Försvarsmaktens närvaro 
planeringsförutsättningarna för kommunen då influensområdet täcker en stor del 
av kommunens yta. Det här blir tydligt då det redan innan planeringen blev ett 
kommunalt ansvar fanns detaljplanerade områden inom detta område. Där 
kommunen inte kan förtäta på grund av att Försvarsmakten har en farhåga om att 
fler invånare innanför influensområdet skulle kunna leda till så pass många 
klagomål att de skulle vara tvungna att flytta på sin verksamhet. Det är en farhåga 
som kommunen anser är överdriven då de planerar för bostäder i närheten av 
andra riksintressen som påverkar de boende på liknande sätt. Kommunen är 
införstådd med att Försvarsmaktens förband måste finnas och att just Upplands-
Bro är en lämplig kommun för detta. Det problem som har uppstått till följd av 
detta är just att det finns detaljplanerade områden som inte kan utvecklas. I 
översiktsplanen nämns inte de utmaningar som kommunen har med att det finns 
detaljplanerade områden inom influensområdet som de inte kan förnya planerna 
för, något som togs upp som ett problem för kommunen till följd av den militära 
närvaron.  
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4.1.4 Uppsala kommun 

I Uppsala kommuns översiktsplan omnämns försvar tre gånger. Första avsnittet 
är när de riksintressena som finns i kommunen presenteras. Den andra gången är 
att försvaret är lokaliserat till en del av kommunen som man gärna exploaterar 
mer med verksamhet som inte störs av försvarets verksamhet. Den tredje gången 
är som en del av Uppsalas transport när och att den militära flygplats som finns i 
Uppsala idag får användas för civilflyg (Uppsala kommun 2016). 

Under intervjun framgick att Försvarsmaktens närvaro har en tydlig påverkan på 
hur staden kan utvecklas och att det har gjort det svårt för staden att expandera 
nordväst. Informanten lägger fram enligt nedanstående citat: 

” Om man kollar på Uppsala stadskarta så är det liksom ett hack i nordväst, 
vilket beror på flygverksamhetens buller.”-Informant 4 

Den utveckling som kommunen har kunnat se i den här delen av staden har varit 
att planera för industriområden. Även om det varit möjligt att expandera staden i 
den riktningen har den delen av staden som tillhör Försvarsmakten varit 
avspärrad och otillgänglig för kommunen att planera någon verksamhet till. 
Kommunen hade gärna sett att det varit möjligt att lokalisera annan verksamhet 
med stor omgivningspåverkan och som kan dela skyddsavstånd med flygplatsen, 
något som det fanns en möjlighet till innan försvarsbeslutet 2015 och som 
formuleras såhär: 

” Det säger dom konsekvent nej till i princip ändå till den dagen då någon 
frågade om det gick att ha civilflyg där också… och då var dom positiva. Men det 

var innan försvarsbeslutet för då såg dom att dom kunde få kostnadsbärare”-
Informant 4 

Uppsala uppfattar att stoppområdet för höga objekt tydligt påverkar hur 
kommunen kan utvecklas. Kommunen ser små möjligheter för aktörer som t.ex. 
vill bygga vindkraftverk ” vindkraftverk t.ex. gör sig icke besvär på stor del av 
ytan om det inte kryper under 20 meter eller vad det är” (Informant 4). De 
platser som kommen uppfattar det är möjligt att placera höga objekt är där det 
redan finns, såsom vid domkyrkan. Tidigare har Uppsala gjort ett försök att 
anlägga en vindkraftspark, något som resulterade i att regeringen kontaktades och 
kommunen kunde påtala problemet med att det inte var möjligt att bygga 
vindkraftsparker på grund av stoppområdet. En förändring av regelverket var vad 
Uppsala kommun hoppades på, men ärendet ledde inte till någon förändring 
(Informant 4).  

En annan följd av att stora delar av Uppsala kommun omfattas av stoppområdet 
för höga objekt är att stadsutvecklingen hämmas då byggnader som är över 20 



29 
 

meter inte får byggas utanför tätort, inom tätort är gränsen 45 meter. Det här gör 
att Uppsala stad inte kan växa utåt om den bebyggelse som planeras är över 20 
meter eftersom det område som då exploateras ligger utanför tätbebyggt område. 
Vad som är innanför tätort och inte styrs av lantmäteriets kartor som uppdaterar 
gränserna i samband med sina revideringar av de officiella kartorna över Sverige. 
Informanten påpekar att detta öppnar för en teoretisk möjlighet till kringgång av 
begränsningen på 20 meter för ny bebyggelse i utkanten av staden genom att: 

” För då innebär det att vi bygger någon kåk och lämnar armeringsjärnet kvar, 
eller några kåkar med armeringsjärnet kvar högst upp. Sen hinner lantmäteriet 
ikapp och reviderar sin karta och så ligger det inom tätorten och då kan vi 
fortsätta bygga till 45 meter… det är helt absurt.”- Informant 4. 

Uppsala kommun har tillsammans med Länsstyrelsen pratat med Försvarsmakten 
om denna potentiella kringgång av regelverket och Försvarsmakten tog till sig och 
såg över frågan. Man kom fram till att en förändring av regelverket skulle 
innebära att de gamla besluten som myndigheten nekat tidigare då skulle kunna 
omprövas och skapa mer arbete för Försvarsmakten. En förändring av regelverket 
skulle enligt kommunen skapa en tydligare bild av vilka områden som 
planeringsförutsättningarna tillåter en expansion av staden och att det på förhand 
slippa pröva sig fram när ny bebyggelse planeras (Informant 4 2019). 

 Genom att skapa tydliga uppdelningar för vilka områden som kommunen 
kommer få nej respektive ja på i de fall bebyggelse planeras som en del av stadens 
utbredning, alltså byggnader över 20 meter, skulle dessa processer kunna bli 
enklare och inte behöva prövas på nytt varje gång (Informant 4).  

Sammanfattningsvis påverkas planeringsförutsättningarna i kommunen av att 
den nordvästra delen av staden inte är möjlig att planera obehindrat som en följd 
av den bullriga verksamheten från Försvarsmakten. Även om industriområden 
har kunnat lokaliseras till den här delen av staden finns det fortfarande ett 
intresse av att kunna utnyttja den kapacitet som finns på flygplatsen. Tidigare 
fanns det en öppning för detta, men som inte länge är möjligt på grund av den nya 
försvarspolitiska inriktningen. Den andra stora inverkan som Försvarsmakten har 
för planeringsförutsättningarna är att det är svårt att bygga höga objekt inom 
kommunen eftersom den omfattas av stoppområde för höga objekt. Utöver 
problematiken för att etablera vindkraftverk är detta även ett hinder för stadens 
fortsatta utbredning. För att förbättra planeringsförutsättningarna vill Uppsala 
kommun att kommunikationen mellan parterna ökar för att se vilka områden som 
är möjliga för staden att expandera inom. I översiktsplanen nämns främst de 
möjligheter som finns för etablering av industriområden och liknande i närheten 
av Försvarsmaktens område och att den militära flygplatsen är en viktig del av 
Uppsalas infrastruktur. Att staden har problem med att expandera som en följd av 
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stoppområdet för höga objekt eller Försvarsmaktens närvaro centralt i Uppsala 
nämns dock inte. 

4.2 Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika kommunerna? 

De främsta likheter som finns mellan de fyra fallen är att möjligheten att påverka 
markanvändningen inom kommungränsen inskränks i de områden som är 
ianspråktagna av riksintresset för totalförsvar. En annan likhet är att inverkan av 
Försvarsmaktens närvaro nämns vid exploatering av markområden inom 
influensområdet och stoppområdet för höga objekt och behöver utredas för att 
inte påverka Försvarsmaktens verksamhet.  

Mellan Skövde och Uppsala kommuner finns det en likhet då Försvarsmakten är 
lokaliserad på ett sätt att det påverkar stadens utbredning och sätter gränser i 
vissa riktningar för stadens expansion. Den militära närvaron påverkar alltså hur 
staden breder ut sig.  

Vad gäller kommunikationen mellan kommunerna och Försvarsmakten finns det 
både likheter och skillnader mellan fallen. Skövde och Upplands-Bro kommuner 
upplever svårigheter att diskutera med Försvarsmakten. På grund av att det finns 
ett begränsat bemötande från myndigheten, eller som representanten från Skövde 
kommun lägger fram det i intervjun ” Vi försöker föra den på lokalnivå för där 
tror vi att vi kan påverka. Sen har det gett väldigt lite framgång” (Informant 2). 
I Haninge och Uppsala kommuner uppfattar man att det finns en möjlighet att 
föra en dialog med Försvarsmakten. I Uppsala uppfattas denna dock som 
begränsad av regelverk och bristande intresse från Försvarsmakten, även om den 
finns. Haninge kommun uppfattar enligt representanten att kommunikationen 
fungerar bra och att Försvarsmakten här är informativ mot allmänheten och mot 
kommunen. Här finns det en tydlig dialog mellan kommunen och myndigheten. 
Det här pekar på att kommunerna befinner sig på olika nivåer i 
delaktighetstrappan när det gäller kommunikationen med Försvarsmakten. 

Uppfattningen av att kunna påverka det område som Försvarsmakten har tagit i 
anspråk skiljer sig mellan de olika fallen. Skövde kommun uppfattar att det finns 
en begränsad möjlighet till att påverka Försvarsmaktens markanvändning och att 
de behov som kommunen har inte beaktats. Upplands-Bro och Uppsala 
kommuner uppfattar att det funnits möjligheter att få Försvarsmakten att 
samarbeta om det finns ett gemensamt behov, men att det här är en möjlighet 
som kraftigt begränsats efter den förändrade försvarspolitiska inriktningen från 
2015. Haninge kommun uppfattar att det idag finns ett samarbete mellan 
kommunen och Försvarsmakten. Kommunens representant tror att samarbetet 
ytterligare kommer att gynnas av det nya inriktningsbeslutet då ytterligare 
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arbetstillfällen förläggs till kommunen. Försvarsmakten skulle då kunna vara en 
medfinansiär för en utökad kollektiv trafik i de här delarna av kommunen. 

Bland fallen är det skillnad på vilken strategi som kommunerna valt att ha när det 
kommer till planering. I Haninge och Uppsalas fall har man tydligt valt att försöka 
involvera Försvarsmakten i samhället. I Upplands-Bro har man varit tvungen att 
hantera den problematik med att det finns detaljplanerade områden inom 
Försvarsmaktens influensområde. I Skövde kommuns har man däremot valt att 
söka sig bort från det område som Försvarsmakten finns på i sin planering, även 
om det är en central del av staden Skövde. Detta på grund av att ytor som inte är 
ianspråktagna av denna part finns där och det är mindre problematiskt att skapa 
nya planer där. 

Även om det både finns likheter och skillnader mellan fallen omnämns försvar på 
ett liknande sätt i alla översiktsplaner trots att det finns skilda uppfattningar om 
hur mycket den militära närvaron påverkar planeringsförutsättningarna. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Vad beror skillnaderna på? 

På vilket sätt som planeringsförutsättningarna påverkas uppfattas olika i de 
studerade fallen och det tycks finnas tre huvudsakliga anledningar till denna 
skillnad, dessa är kommunikation, förbandstyp och lokalisering inom kommunen. 

I det fall där påverkan uppfattas mest negativ, Skövde kommun, sker en 
begränsad kommunikation mellan Försvarsmakten och kommunen. Tydliga 
kanaler för kommunikation saknas där förbanden kan ha en dialog med 
kommunen. Det kan handla om hur de ser på den kommande utvecklingen i 
kommunen och vilka områden som kommunen anser vara angelägna att förändra 
markanvändningen på. I fallet Haninge uppfattas Försvarsmakten inte som ett 
hinder i planeringen. Här finns också väl utvecklade former för dialog mellan 
allmänheten i kommunen, kommunen och förbanden angående hur den militära 
verksamheten påverkar livet i kommunen. I Haninge kommun finns det även ett 
inslag av före detta militärer inom den kommunala politiken, något som kan 
påverka kommunikationen positivt. I de övriga fallen, Upplands-Bro och Uppsala 
kommuner, upplevs Försvarsmaktens närvaro påverka 
planeringsförutsättningarna. Där det innan försvarsbeslut 15 har funnits 
öppningar i dialogen med Försvarsmakten som har kunnat leda till möjligheter att 
genomföra ny detaljplanering inom influensområdet. Öppningar som numera är 
begränsade som en följd av den nya försvarspolitiska inriktningen då fokus på det 
nationella försvaret återigen är Försvarsmaktens främsta uppgift. I de här två 
fallen uppfattas Försvarsmaktens närvaro komplicera planeringsförutsättningarna 
för kommunen.  

Vilken form av dialog som finns mellan kommunen och Försvarsmakten på den 
lokala nivån är en möjlig förklaring till på vilket sätt den militära närvaron 
uppfattas påverka planeringsförutsättningarna. 

Resultaten från intervjuerna indikerar att vilken förbandstyp som är lokaliserat 
också har en påverkan på hur närvaron uppfattas i dessa fyra fall. I Skövde och 
Upplands-Bros fall är det arméförband som är lokaliserade till deras kommun där 
delar av landytan tas i anspråk för att det är i den kontexten som dessa förband 
agerar och således behöver för att kunna bygga upp sin förmåga. I Haninges fall är 
det marina förband som är lokaliserade till kommunen och då dessa till stor del 
verkar och övar ute till havs så påverkar det planeringsförutsättningarna mindre 
på land. I takt med att amfibieregementet flyttades till kommunen har dock en 
förändring uppfattads vad gäller denna påverkan. Informant 1 uttrycker det såhär: 



33 
 

”Folk hade ju vant sig vid att flottan inte sköt och man kunde gå in på deras 
områden för att plocka bär och svamp. Helt plötsligt stängde man av allting. 

Man hade haft civil verksamhet, nån båtklubb hade fått arrenderat en brygga, 
nån scoutkår hade sin scoutstuga inne på Bergaområdet. Allt det där togs ju 

bort.”-Informant 1. 

I Uppsala är det förband från flygvapnet där den naturliga kontexten är i luften. 
Då planeringen handlar om att styra markanvändningen och inte hur luftrummet 
används skapar den här typen av förband naturligt färre konfliktytor, den stora 
inskränkningen för kommunen är istället stoppområdet för höga objekt och 
bullret från flygverksamheten.  

Detta är en indikation på att typen av verksamhet som bedrivs hos förbanden kan 
vara en faktor för hur mycket Försvarsmakten påverkas av förändrad 
markanvändning och därmed möjligheten för kommunen att planera ett område. 
Eftersom den kommunala planeringen inte lika tydligt förändrar användningen av 
luftrummet eller havet påverkas flyg- och marinförband mindre av planeringen 
och är därför mer öppna för kompromisser. Ett annat mönster är att de förband 
som är placerade centralt i tätorter uppfattas som negativt för planeringen och att 
de som befinner sig perifert uppfattas positivt då det är en stor arbetsgivare i 
kommunen. Anledningen till detta är att förbanden har en kraftig inverkan på vad 
som är möjligt avseende tätortens utveckling på grund av att de boende påverkas 
av bullret. 

Lokaliseringen av förbanden är en annan förklaring till skillnaderna i hur 
planeringsförutsättningarna påverkas. Att förbanden är centralt belägna som i 
Skövde och Uppsala kommuner verkar påverka kommunens planering mer då det 
har en konkret påverkan på hur tätorterna kan breda ut sig. Något som leder till 
”hack” i stadsstrukturen som är väldigt tydliga. I de två andra fallen är den 
militära närvaron inte lokaliserad till centrala delarna av tätorterna. På så sätt är 
det sannolikt enklare för kommunerna att planera i andra delar av kommunen. 
Det gör att potentiella planeringskonflikter i Haninge och Upplands-Bro 
kommuner än så länge gått att undvika.  

 

5.2 Konsekvenser för kommunerna 

I de studerade fallen framkommer att samtliga påverkas av att det finns en militär 
närvaro. I Skövde skapar det stora problem då staden är tvungen att utvidga sig 
norrut istället för att kunna expandera söderut mot de delar av staden som 
Försvarsmakten har sin verksamhet. Att Försvarsmakten skulle vara den enda 
anledningen till detta stämmer inte då annan verksamhet som industrier är 
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lokaliserade till de delarna av kommunen. Dessa kan ha placerats där som ett sätt 
att ändå kunna nyttja marken. Denna samlokalisering, av industriområden och 
Försvarsmakten, liknar den logik som Uppsala kommun har och leder till att 
problemet med buller upplevs som mindre. Områden som ligger intill 
Försvarsmakten lämpar sig i dessa fall för denna typ av verksamheter. Den 
militära närvaron gör det svårt att planera för bostäder i de här delarna av 
städerna. Det är tydligt i fallet Skövde och Uppsala där den militära närvaron har 
gjort stora avtryck i stadskartorna i respektive centralorter.  

I Upplands-Bro påverkas inte stadsutvecklingen av Försvarsmaktens närvaro utan 
det är ett fåtal detaljplanerade områden som är innanför Försvarsmaktens 
influensområde som gör att planeringsförutsättningarna upplevs bli påverkade. I 
övrigt har kommunen möjlighet att växa i andra riktningar där 
planeringskonflikter mellan aktörerna kan undvikas.  

I Haninge kommun finns det en förståelse för Försvarsmaktens verksamhet till 
följd av en god kommunikation. Denna förståelse har lett till att tätorternas 
expansion kunnat planeras med Försvarsmaktens behov som ingångsvärde. Det 
har skapat en uppfattning om att planeringen inte påverkas negativt av närvaron. 
Den långa vanan av att ha en stor militär närvaro har gjort att kommunen fått en 
normalbild av att den militära verksamheten är något som måste tas hänsyn till i 
planeringen. En hänsyn som i vissa fall leder till att inskränkningarna 
Försvarsmakten har på t.ex. exploatering av strandlinjer blir något kommunen ser 
det positiva i och ser ett värde i att ha fredade strandlinjer, även om det kan vara 
ett hinder mot de aktörer som vill exploatera dessa. Något som inte varit lika lätt 
utan Försvarsmaktens närvaro. 

Sektorsövergripande planering som försvarsplaneringen innebär har enligt den 
här studien en potential att skapa konflikter med den kommunala planeringen då 
den som Artioli (2014) menar i Italien inte tar det lokala i beaktning. Den här 
studien visar att kommunikation, eller brist på kommunikation, är en stor faktor 
när det kommer till hur kommunen uppfattar den militära närvarons påverkan på 
planeringsförutsättningarna.  Det tycks inte finnas något standardiserat sätt att 
kommunicera mellan parterna. I intervjuerna framkom det att det via 
kommunikation med myndigheter för andra riksintressen lyckats komma fram till 
kompromisser och att kommunerna har haft det lättare att få gehör för sina 
önskemål. Riksintresset för totalförsvaret tycks vara i kontrast mot riksintressen 
där tre av kommunerna uppfattar det som svårt att reda ut vilka förutsättningar 
som gäller och att kompromisser är svåra att lyckas med. Att denna 
kommunikation istället existerar på grund av personliga kontakter och initiativ 
som i Haninge och inte på grund av en standardiserad process pekar på att något 
bör göras inom det här området för att förbättra möjligheterna att ta tillvara båda 
parters intressen. Länsstyrelserna har som uppgift att ta tillvara på riksintressen 
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inom länet. Eftersom den militära närvaron inte påverkar alla kommuner lika bör 
en process för kommunikation mellan kommunen och förbanden utarbetas. Det 
arbetet skulle kunna ledas av länsstyrelserna och är viktigt då en personlig 
kontakt med Försvarsmakten gör kommunikationen påverkbar på personliga 
händelser som byte av tjänst, även om den möjliggör en informell och enkel 
kommunikationsväg. 

I kommunernas översiktsplaner nämns riksintresset på ungefär samma sätt, dvs. 
knappt alls. Kommunerna konstaterar att det är något som finns i kommunen och 
att exploatering i dessa områden kräver utredning på vilket sätt det påverkar 
totalförsvarets verksamhet. Detta kan tyda på en osäkerhet hos kommunerna för 
vilken inställning som Försvarsmakten har. En osäkerhet som skulle kunna redas 
ut om det fanns tillräckliga rutiner för kommunikation. Kommunerna är vana vid 
att samarbeta med övriga aktörer i sin planering enligt Koglin och Pettersson 
(2017). 

Möjligheten för kommunerna att utöva sitt planeringsmonopol inskränks när en 
militär närvaro lokaliseras inom kommunen. Det är svårt för kommunerna att 
påverka vissa frågor om markanvändning som t.ex. möjligheter till en cirkulär 
stadsutveckling eller exploateringen av stränder när detta redan är begränsat 
p.g.a. beslut på en central nivå. Även om denna inskränkta möjlighet ses som 
hindrande för kommunens bild av hur utvecklingen i kommunen ska ske är det 
något det troligtvis inte råder konsensus kring. Att Haninge kommun delvis har en 
fredad strandlinje kan vara något som privatpersoner ser negativt på. De kanske 
är intresserade av att bygga nära vattnet som invånarna i grannkommunen 
Värmdö kan och därför ser Försvarsmaktens närvaro som ett hinder även om inte 
kommunens tjänstepersoner gör det, utan snarare ser det som en bra ursäkt till 
att bevara strandlinjen fredad.  

Att Försvarsmakten påverkar kommunernas planeringsförutsättningar är kanske 
något som kommunerna måste acceptera då det är en verksamhet som bedöms 
nödvändig för att försvara nationen i händelse av krig. Förmodligen är det av den 
anledningen som de studerade fallen valt att, så gott det går, undvika att planera 
där Försvarsmakten har intressen. Kommunerna gör det bästa av situationen 
genom att planera på andra platser än där Försvarsmakten är. Det kan i så fall 
vara en tidsfråga innan de mest eftertraktade områdena för fortsatt exploatering 
ligger inom Försvarsmaktens influensområden. Detta kan leda till fler 
planeringskonflikter och kan leda till nya som följd av en återuppbyggnad av det 
militära försvaret (Holmberg 2015). 

På grund av att planeringssystemet i Sverige har förändrats sedan tidigare 
försvarsetableringar (bortsett från Gotlands regemente) finns det idag två olika 
aktörer som genomför planering med två olika mål. Det kan leda till att fortsatta 
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nyetableringar skapar nya planeringskonflikter och av den anledningen bör 
lokaliseringens effekter på kommunens möjligheter utredas i större grad än 
tidigare. 

Den här studien menar att besluten som fattas av riksdagen om Försvarsmaktens 
utformning får geografiska följder för kommunernas planering. Något som kanske 
inte upplevs av politiker som fattar dessa beslut. Därmed får de till synes 
ogeografiska besluten på riksdagsnivå stor inverkan på den geografi som ligger till 
grund för kommunernas planering. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Det finns andra sätt att studera denna förändring, men på grund av att ämnet i sig 
är känsligt och att information kring det är svårt att få tag på dels för att delar av 
informationen rörs av sekretess, dels att det är information som under de senaste 
20 åren ansetts vara mindre relevant. Därför har jag valt att avgränsa studien till 
att beröra kommunala tjänstepersoners uppfattning av att planera med 
Försvarsmaktens förband lokaliserade till kommunen. Genom att använda mig av 
intervju som huvudsaklig metod framkommer kommunernas åsikter. Det blir 
därmed en betoning på hur det upplevs och inte hur planeringsförutsättningarna 
faktiskt påverkas. Kanske finns det andra faktorer som styr planeringen bort från 
de områden som Försvarsmakten nyttjar, men som inte kommer fram för att 
Försvarsmakten har en relativt svag ställning i samhället.  

Valet av intervju som metod kan dock anses vara en styrka i det här fältet eftersom 
det annars är svårt att hitta relevant material. I ett tidigare utkast till studie valde 
jag att studera hur miljötillstånden hade förändrats i delar av landet. Vid detta 
tillfälle begärdes relevanta miljötillstånd ut och endast delar av dessa levererades. 
Av de skickade var några utanför det efterfrågade tidsintervallet (år 2000–2019) 
och de som saknades hade helt enkelt hade glömts bort att skrivas ut och skickas. 
Det innebär att den data som gavs ut av Försvarsmakten dels inte var komplett, 
dels inte var korrekt. Utöver detta tillfrågades Försvarsmaktens 
planeringsavdelning om de kunde ställa upp i denna studie, men i skrivande stund 
har återkoppling från Försvarsmakten ännu ej skett. Det är och förblir oklart 
varför de inte återkopplade, men det har en inverkan på den här studien då deras 
syn inte representeras.  

På grund av dessa svårigheter med att få information från Försvarsmakten 
avseende dels planeringsdokument dels via intervjuer anser jag att valet av 
intervju som metod och att genomföra detta på valda kommuner varit rätt val. Då 
detta är en av få studier inom detta område i Sverige kan de brister som den här 
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studiens metod anses ha kompletterats med andra studier som tillsammans med 
denna kan ge en klarare bild av vilken inverkan de nya satsningarna på 
totalförsvaret har för samhället. 

 

5.4 Vidare studier  

De nya satsningarna på totalförsvaret tillsammans med ett nytt planeringssystem 
där kommunerna sedan år 1987 är ansvariga för planeringen kan skapa en 
komplexitet i planeringen. Den här komplexiteten skulle då bestå i att 
kommunernas planering möter den statliga sektorsplaneringen. Då totalförsvaret 
inte fått några utökningar sen innan det nya planeringssystemet förutom Gotlands 
regemente kan det finnas andra konflikter än vad som fanns när de övriga 
regementena och flottiljerna etablerades under det kalla kriget. Vilket gör att det 
här ämnet i sig är särskilt intressant att bedriva vidare studier på utifrån ett 
kulturgeografiskt perspektiv generellt och ett planeringsperspektiv specifikt. 

Holmberg (2015) föreslår att fler studier inom detta område bör genomföras för 
att belysa på vilket sätt den förändrade försvarspolicyn påverkar samhället och då 
denna studie inte på något sätt fyller den lucka som finns inom detta 
forskningsfält behövs mer forskning på området. Den här studien har fokuserat på 
vilket sätt planeringsförutsättningarna påverkas av en militär närvaro i fyra 
kommuner som länge haft det. Hur påverkas planeringsförutsättningarna i 
kommuner som i nutid får en helt ny militär etablering är en fråga som är 
intressant att studera, som t.ex. nyetableringen av Gotlands regemente. En annan 
intressant studie vore att studera hur stor inverkan militär närvaro har på 
näringslivet då Försvarsmakten utgör en betydande arbetsgivare i de kommuner 
som den är lokaliserad till.  
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Sammanfattning 
 
Utgångspunkten för den här studien har varit att studera på vilket sätt en militär 
närvaro påverkar planeringsförutsättningarna för kommunerna. Med bakgrund i 
att andra fall i Italien pekar på att den lokala utvecklingen i stor utsträckning 
påverkats av den militära utvecklingen. Möjligheterna för de kommuner 
(motsvarande) att fritt planera sina områden har inskränkts och det uppstår en 
speciell relation mellan kommunen och den militära närvaron.  
 
I Sverige har Försvarsmakten återigen börjat utöka sin verksamhet och vilka 
följder en militär närvaro får för svenska kommuner har hittills inte studerats. 
Därför har syftet med denna studie varit att undersöka vilka följder en militär 
närvaro har för fyra kommuner i Sverige avseende den kommunala planeringen.  

Genom att intervjua tjänstepersoner i kommuner som arbetar med 
planeringsfrågor har det varit möjligt att studera på vilket sätt 
planeringsförutsättningarna påverkas tycks vara beroende av flera orsaker. En 
orsak tycks vara hur väl fungerande kommunikationen mellan kommunen och 
Försvarsmakten är. En annan orsak tycks vara vart i kommunen Försvarsmaktens 
förband är lokaliserade, centralt i tätorten eller perifert. En tredje orsak tycks vara 
vilken typ av militär närvaro som finns i kommunen, där arméförband tycks ha en 
större påverkan på planeringsförutsättningarna är vad marina förband eller 
förband från flygvapnet tycks ha.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide   

 

Informantens bakgrund 

- Vilken är din roll i kommunen? 

- Hur länge har du arbetat med dessa frågor i kommunen? 

På vilket sätt är Försvarsmakten representerad i kommunen? 

- Hur länge? 

- Vilken typ av verksamhet bedrivs i kommunen? 

- Hur märks detta? 

- Vad betyder Försvarsmaktens närvaro för kommunen? 

- Hur hanterar kommunen denna planeringsförutsättning? 

- Finns det några konkreta planärenden där närvaron har blivit tydlig? 

Vilka fördelar finns med att Försvarsmakten är lokaliserad till kommunen? 

- Gynnas andra aktörer av detta? 

- Möjliggör detta något för kommunen som annars inte hade varit möjligt? 

Vilka nackdelar finns med att Försvarsmakten är lokaliserad till kommunen? 

- Missgynnas andra aktörer av detta? 

- Omöjliggörs något för kommunen på grund av detta? 

 

Vilken påverkan har den militära verksamheten på den kommunala planeringen? 

- Hur är kommunikationen mellan Haninge kommun och Försvarsmakten? 

- I hur stor utsträckning behöver Haninge kommun ta hänsyn till 

Försvarsmaktens verksamhet? 
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- Finns det några avvägningar som kommunen är tvungen att genomföra på 

grund av att Försvarsmakten är lokaliserad till Haninge? Vad får stå 

tillbaka? 

- I hur stor utsträckning behöver Försvarsmakten ta hänsyn till kommunens 

vilja med planeringen? 

Finns det en skillnad mellan hur Försvarsmaktens verksamhet har påverkat den 
kommunala planeringen sedan den nya försvarspolitiska inriktningen från 2015 
(”försvarsbeslut 15”)? 

- På vilket sätt har det påverkat planeringen? Miljötillstånd etc? 

- Har kommunen vidtagit några åtgärder i samband med den nya 

inriktningen? 

- Har Försvarsmakten vidtagit några märkbara åtgärder som påverkar 

kommunen ur planeringssynpunkt? 

- Har kommunen varit tvungna att göra andra avvägningar sedan det nya 

inriktningsbeslutet? 

- Hur förs den kunskapen vidare om hur man planerar med närvaron av ett 

militärt förband? 

 
 


