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The aim of this study is to explain why human geography in Sweden became a planning
science during the postwar period. Human geography had developed a sophisticated use of
abstract models. The proliferation of models within in the social sciences was an international
phenomenon during the postwar period. Actors within human geography in Sweden embraced
this trend and strived towards making the constructions of models the methodological core of
the discipline. Human geography, as an independent discipline, was being defined during this
period. Simultaneously, human geography’s position within Swedish society was also being
defined. This led a group of geographers, who were very much in favor of human geography as
a science of models, to align themselves with the needs of the expanding welfare state.
The group of actors, who reformed their discipline by making a specific form of geographical
expertise essential to the welfare state, are referred to as geographers of planning. The most
important actors within this group was, the not yet world famous, Torsten Hägerstrand and
his colleague Sven Godlund. During the crucial years of the mid-1950s to the early-1960s,
Hägerstrand held a position at Lund University while Godlund was engaged in a number of
public investigations. Godlund regularly hired Hägerstran’s students and those same students
used their experiences working for the public investigations to write their term papers. Through
Godlund’s and Hägerstrand’s relationship a generations of human geographers was trained in
planning practices and human geography was defined, within the public administration, by the
works of Godlund and Hägerstrand.
The most widely disseminated models were constructed from the German geographer Walter
Christaller’s central place theory. By translating the general arguments of the theory into
codified models, the theory was turned into a tool for planners. Thus the theoretical skills of
human geographers where embedded in the practices of practical planning. This process turned
the difference between research and planning into a difference of degree, rather than a difference
of practice. During the municipal reforms of the 1960s the Swedish municipalities were remade
to closer resemble the ideal of the central place theory. Through that reform the relationship
between human geography and social planning was consolidated, making human geographers
experts of planning. A labor market was created for geographers but it also placed an onus on
the geographical institutions to supply the labor force for that market.
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1 Inledning

Ibland är historiska förändringar så genomgripande att de i efterhand framstår som självklara. Om det dessutom handlar om något som människor
framför allt kommer i kontakt med under vardagens minst storslagna stunder
är det lätt att tänka att det är som det är för att det är som det är. Den här
undersökningen handlar om hur mycket arbete som krävs för att skapa en
situation som i efterhand framstår som sådär självklar att det är svårt att se
hur det kunnat bli annorlunda.
Det är lätt att se den svenska efterkrigstiden som en dramaturgisk transportsträcka mellan 1930-talets politiska visioner, 1960-talets rekordår och
1970-talets oljekriser. Det var någon gång under de där åren som Sverige
blev den moderna välfärdsstat som man kan lovorda eller förfasa sig över,
beroende på personliga preferenser. Under perioden som behandlas i den här
undersökningen fanns varken miljonprogram eller köpcenter. Mycket få barn
hade möjlighet att gå på dagis och högstadiet fanns inte ens som skolform.
All den där vardagen som människor snart skulle leva i, fanns än så länge
bara på planeringsstadiet.
Innan allt det där moderna skulle planeras fanns det naturligtvis storslagna visioner om en bättre värld och politiska organisationer som målmedvetet arbetade för att förändra samhället. Men den här undersökningen handlar inte om dem. Den handlar om det som hände mellan att de politiska reformerna var visioner och att de blev en del av människors vardag.
Det var bland pärmar, mötesprotokoll och bruna kuvert undersökningens
aktörer rörde sig. De var tjänstemän, forskare och studenter som samlade in,
bearbetade och presenterade de kunskapsunderlag som behövdes för att det
moderna välfärdssamhället i praktiken skulle kunna byggas upp. De reformer som kommer att beröras hade alla viktiga rumsliga aspekter och de aktörer som studeras var kulturgeografer.
När vägnätet skulle rustas för att klara bilismen var det geografer som
stod med rullbandspelare utanför Mariestad och intervjuade bilister om deras
resvägar. När kommunledningarna i Ånge och Bräcke inte kunde komma
överens om var gymnasiet skulle byggas var det geografer som löste frågan
med hjälp av befolkningsstatistik och vägkartor. När kommunindelningen
skulle göras om för att stärka kommunernas skattebas var geograferna redo
med befolkningsprognoser och konkreta förslag på hur den kommunala nyindelningen kunde göras på ett så rationellt sätt som möjligt.
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Efter många år av att ha producerat expertkunskap om tekniska och specialiserade frågor fick geograferna genom kommunblocksreformen politiskt
inflytande som var betydligt större än att besluta om vägsträckningar eller
beslut om var gymnasier skulle lokaliseras. Kommunindelningen var en
fråga som påverkade vardagen för alla människor i hela landet och det lämnades upp till en grupp geografer att utarbeta nyindelningens grundläggande
principer.
Trots att kommunindelningen var en fråga som inte bara påverkade den
lokala demokratin utan en stor del av den framväxande välfärdsstatens sociala service var det inte en kontroversiell reform. Det var heller ingen som
motsatte sig att en grupp geografer skulle bestämma vad den mest rationella
kommunindelningen var. Kommunblocksreformen var alltså en okontroversiell reform som gjordes enligt principer som fastställts av okontroversiella
experter. För alla inblandade framstod detta som självklart och den här
undersökningen ska förklara varför.
Den förklaring som undersökningen argumenterar för är att kulturgeografi
under efterkrigstiden blev en planeringsvetenskap. Med planeringsvetenskap
menas att den dominerande forskningsinriktningen inom ämnet strävade
efter att producera kunskap som var relevanta för den praktiska planeringen
av samhället och att forskningsresultaten också omsattes i praktiskt planeringsarbete. Därmed inte sagt att all kulturgeografisk forskning hade som
syfte att lösa praktiska planeringsproblem eller att endast kulturgeografisk
kunskap användes inom samhällsplaneringen. 1
Alla politiska reformer, oavsett hur okontroversiella de är, bygger på ett
kunskapsunderlag. För att ta ställning till ett politiskt förslag måste det finnas kunskap om hur det är, hur det borde vara och hur det riskerar att bli.2
Det innebär att de som producerar kunskapen som reformerna bygger på
påverkar vilka reformer som är möjliga att genomföra. En kategori kunskapsproducenter vars inflytande över samhället ökade under efterkrigstiden
var samhällsvetare. De samhällsvetenskapliga ämnena hade i många fall
funnits långt innan 1945 och jurister, statsvetare och ekonomer hade haft
mycket att säga till om inom den offentliga förvaltningen lika länge. Men det
fanns inga samhällsvetenskapliga fakulteter vid universiteten och det fanns
inga anslag särskilt avsatta för samhällsvetenskaplig forskning förrän i slutet
av 1940-talet.3
1

Planering var inte kulturgeografernas ensak, ens efter att kulturgeografi blivit en planeringsvetenskap. Bredden på aktörerna som engagerades i den svenska planeringen har visats av,
bland annat, Katarina Nordström som i sin undersökning av den fysiska riksplaneringen visat
att arkitekter, ingenjörer, nationalekonomer, humanekologer och naturgeografer var lika
efterfrågade som experter som kulturgeograferna. Nordström (2018).
2
Peter Miller och Nikolas Rose har kärnfullt beskrivit förhållandet mellan kunskap och politik som att ett objekt måste vara vetbart innan det blir styrbart. Miller & Rose (2008), s. 31,
62.
3
Nybom (1997), ss. 64–104.
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Samhällsvetenskaperna skulle vara en tillgång för samhället genom att
producera samhällsnyttig kunskap och kulturgeografi var en av dessa vetenskaper.4 Kulturgeografins produktion av samhällsnyttig kunskap var så stor
att i mitten av 1970-talet var kulturgeografi det ämne som fick störst anslag
från det statliga samhällsvetenskapliga forskningsrådet.5 Samhällsbygget
behövde kunskap och kulturgeografin var betrodd producerade den. Den här
undersökningen argumenterar för att anledningen till detta var att kulturgeograf blivit en planeringsvetenskap.
Vilket år som bör anges som märkesår för den svenska kulturgeografins
institutionalisering som planeringsvetenskap är däremot inte givet. Den internationella geografiska unionens världskonferens hölls i Sverige 1960 och
den del av konferensen som behandlade urbangeografi förlades till Lund.
Där träffades flera av de geografer som varit mest inflytelserika över den
internationella utvecklingen att kulturgeografin rörde sig i riktning mot att
bli en planeringsvetenskap. Kommunblocksutredningen presenterade sitt
slutbetänkande 1962. Ett slutbetänkande som föreslog att det svenska samhället skulle organiseras i enlighet med kulturgeografiska samhällsteorier.
Industrilokaliseringsutredningen föreslog 1963 att det borde vara obligatoriskt för alla landsting att anställa en länsplanerare, en tjänst med tillhörande
kontor som anställde många kulturgeografer. Länsplaneringstjänsten blev
obligatorisk 1967. En professur i kulturgeografi med samhällsplanering tillsattes officiellt 1964 vid Umeå universitet. ERU (Expertgrupp för regional
utvärdering), en statlig organisation som engagerade forskare med regionplaneringskompetens i olika utredningsuppdrag, bildades 1965. ERU blev en
viktig arena för kulturgeografisk expertis. Kommunblocksreformen avslutades 1974 vilket innebar att de svenska kommunerna organiserades efter kulturgeografiska principer. Exakt vilket år som bör väljas för att fastslå när den
svenska kulturgeografin hade blivit en planeringsvetenskap låter sig inte
göras. Det råder dock inget tvivel att den svenska kulturgeografin någon
gång under de där åren hade blivit en planeringsvetenskap.6
De strukturella förklaringarna till att den svenska kulturgeografin blev en
planeringsvetenskap finns i den expanderande ekonomin och välfärdsstatsprojektet, vilket inkluderade de regionalpolitiska reformerna.7 Den här
undersökningen argumenterar för att dessa strukturella förklaringar inte kan
4

Detsamma gällde andra vetenskapsinriktningar. För en diskussion om ingenjörsvetenskapens
relation till samhällsnyttan under 1930 och -40 talet, och en introduktion till den svenska
industriforskningen, se Pettersson (2016).
5
Kulturgeografi fick totalt 2 194 465 kr under budgetåren 1970-1973, företagsekonomi fick
näst mest 1 993 800 kr, totalt delade forskningsråden ut 12 171 895 kr till åtta ämnen. Pred
(1974), s. 3.
6
Odén (1991), se särskilt ss. 73–131; Öhman (1994), ss. 83–95; Helmfrid (1999), ss. 19–54;
Öhman, (2005), ss. 340–349.
7
För översiktsverk om Sveriges politiska och ekonomiska utveckling under efterkrigstiden,
och de så kallade rekordåren under 1960-talets början, se t.ex. Magnusson (1997), ss. 409–
499; Schön (2007), ss. 325–467; Östberg & Andersson (2013), ss. 14–293.
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ses som en uttömmande förklaring. Istället ses de stora strukturella samhällsförändringarna som något historiska aktörer kunde koppla sina egna reformprojekt till. Alla kulturgeografer ville inte att kulturgeografi skulle bli en
planeringsvetenskap men de som ville det kopplade sitt vetenskapliga projekt till uppbyggnaden av välfärdsstaten. Det krävdes arbete ifrån de historiska aktörerna för att reformera kulturgeografi och göra kulturgeografin till
en del av det politiska reformarbetet.
I slutet av 1950-talet var den svenska kulturgeografin nyskapande och
under det kommande decenniet kom de svenska geograferna att åtnjuta ett
mycket internationellt rykte. I forskningsfronten fanns Torsten Hägerstrand
(1916–2004). Hägerstrand var en av de ledande geograferna bakom det som
brukar benämnas som geografins kvantitativa vändning. Hans vetenskapliga
karriär började dock i Lund och med småskaliga migrationsstudier som han
använde för att testa metoder för att simulera flyttströmmar. Detta kommer
att behandlas mer grundligt längre fram, för tillfället räcker det med att
framhålla att under samma period som kulturgeografi blev en planeringsvetenskap blev Hägerstrand en internationellt framstående forskare.
Hägerstrand samarbetade nära med en av sina kollegor, Sven Godlund
(1921–2006). Godlund disputerade strax efter Hägerstrand, också vid Lunds
universitet, men Godlund blev inte en internationellt framstående forskare på
samma sätt Hägerstrand. Godlund befann sig inte forskningsfronten, han
befann sig i planeringsfronten. Hägerstrand och Godlund hade dock samma
vision om vilken sorts vetenskap kulturgeografi skulle vara. Geografer skulle
arbeta med abstrakta modeller och de skulle sysselsätta sig med frågor som
var relevanta för det samtida samhället. Under de föregående decennierna
hade den svenska kulturgeografiska forskningen haft en stark historisk prägel. Det var Godlund som arbetade för att etablera kulturgeografin inom den
offentliga förvaltningen. Geograferna som stod med rullbandspelare och
intervjuade bilister utanför Mariestad, hade fått jobbet genom Godlund. När
de var färdiga med sina intervjuer åkte de tillbaka till Lund för att fortsätta
studera under Hägerstrand.
Forskningsfronten och planeringsfronten knöts samman genom att Hägerstrand och Godlund samarbetade. Det var en ömsesidigt stärkande relation
som gjorde kulturgeografer till bättre planerare och den kulturgeografiska
forskningen angelägen för det svenska samhällsbygget. Hägerstrand och
Godlund är också undersökningens viktigaste aktörer, men om de hade varit
ensamma om sitt projekt hade det inte varit framgångsrikt. I undersökningen
benämns de geografer som deltog i arbetet med att göra kulturgeografi till en
planeringsvetenskap som de planerande geograferna. De planerande geograferna förenades genom sina vetenskapliga praktiker och den vetenskapliga
inriktning som förespråkades av dem kommer att beskrivas som planerande
geografi. De planerande geograferna och den planerande geografin befann
sig mellan forskningsfronten och planeringsfronten.
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Undersökningen kommer att följa de planerande geografernas arbete för
att göra den svenska kulturgeografin till en planeringsvetenskap. Genom att
studera detta arbete är det möjligt att se hur relationen mellan en specifik
forskningsinriktning inom ett samhällsvetenskapligt ämne och politiskt reformarbete påverkar förutsättningarna både för att bedriva

Undersökningens syfte och frågeställningar
Undersökningen syfte är att förklara varför kulturgeografi blev en planeringsvetenskap genom att följa hur samhällsvetenskapliga modeller användes
i forskning om samhället och i uppbyggnaden av detsamma. Det är kulturgeografins vetenskapliga praktiker som står i centrum av undersökningen.
Det vill säga vilka forskningsfrågor som prioriterades och vilka metoder som
definierades användbara inom ämnet. Genom att undersöka hur en forskningstradition växer fram, och under vilka förutsättningar det sker, kommer
det att bli möjligt att förklara varför den svenska kulturgeografin blev en
planeringsvetenskap under efterkrigstidens första decennier.
Kulturgeografins förhållande till samhällsplaneringen används som ett fall
av en samhällsvetenskaps relation till det omgivande samhället i allmänhet
och välfärdsstaten i synnerhet. Genom att undersöka hur kulturgeografi blev
en planeringsvetenskap går det att se den ömsesidiga relationen mellan samhällsvetenskaperna och välfärdsstaten. Det som gör kulturgeografi mer lämpligt för en sådan undersökning än andra samhällsvetenskaper är att det finns
ett konkret och avgränsat verksamhetsområde där den kulturgeografiska
specialistkompetensen och välfärdsstatens kunskapsbehov möttes. Det verksamhetsfältet var samhällsplaneringen men den här undersökningens syfte är
inte att undersöka samhällsplaneringen ur alla aspekter utan att analysera hur
den svenska kulturgeografins kunskapsproduktion anpassades efter de behov
som fanns inom planeringen av samhället. Samt hur de kunskapsbehov som
formulerades inom samhällsplaneringen formades av den vetenskapliga rationalitet som utvecklades inom kulturgeografin.
Det är den gradvisa uppbyggnaden av en kulturgeografisk forskningstradition som svarade mot samhällsplaneringens behov som undersöks, tillsammans med det gradvisa arbete som gjordes för att anpassa samhällsplaneringens kunskapsbehov efter den kunskap som producerades av kulturgeografer. Denna process var inte unik för kulturgeografin och samhällsplaneringen men kulturgeografins nära koppling till samhällsplaneringen gör
processen tydligare i andra fall.
För att kunna undersöka varför kulturgeografi blev en planeringsvetenskap måste kulturgeografins förutsättningar undersöks. Det handlar delvis
om de strukturella förutsättningarna men viktigare är att undersöka vad kulturgeografi var under den aktuella perioden och vilken funktion den kulturgeografiska kunskapsproduktionen fyllde både inom den geografiska forsk15

ningsmiljön och inom samhället i stort. För att undersöka detta problemkomplex kommer undersökningen att svara på frågan, vilka vetenskapliga
och politiska förutsättningar fanns för att kulturgeografin skulle bli en planeringsvetenskap?
För att kunna undersöka hur kulturgeografi blev en planeringsvetenskap
måste de relevanta aktörerna identifieras. Det var deras arbete som gjorde
kulturgeografi till en planeringsvetenskap och undersökningen ska följa både
det vetenskapliga och det sociala arbetet. Det är det som menas med att
undersökningen ska studera hur deras praktiker såg ut. Vilka aktörer verkade
för att kulturgeografi skulle bli en planeringsvetenskap? Hur såg deras praktiker ut?
När aktörerna som gjorde kulturgeografin till en planeringsvetenskap och
förutsättningarna för deras arbete undersökts kommer dessa frågeställningar
att konkretiseras genom att undersöka vilken roll modeller spelade i denna
process. Samhällsvetenskapliga modeller var ett internationellt fenomen som
påverkade hur samhällsvetenskaplig forskning bedrevs inom flera olika discipliner. Genom att undersöka hur svenska kulturgeografer arbetade med
modeller går det att placera in dem i en större vetenskapshistorisk kontext.
Undersökningen ska alltså, slutligen, svara på frågan: vilken roll spelade
samhällsvetenskapliga modeller för att göra kulturgeografi till en planeringsvetenskap?

Kulturgeografer om kulturgeografi
Den svenska geografins historia har till stor del skrivits av geografer och inte
sällan av geografer som själva deltagit i de skeenden de beskriver. Det innebär att forskningsläget och källorna i avhandlingen delvis överlappar
varandra. Nedan kommer dock beskrivningar av ämnets historia att presenteras utan kritisk diskussion av deras författare. Med det sagt, finns det en
etablerad berättelse om hur det gick till när kulturgeografi blev en planeringsvetenskap och vilka som var de viktiga personerna och årtalen i den
processen. Det är dock till stora delar en inomvetenskaplig berättelse som
utgår ifrån vilken ordning viktiga verk publicerades.8
Enligt den historieskrivning om den svenska universitetsgeografin, som
nedanstående presentation följer, etablerades geografiämnet under slutet av
1800-talet för att utbilda geografilärare. I mitten av 1900-talet delades geografiämnet i en natur- och en kulturgeografisk del där kulturgeografins samhälleliga funktion blev att utbilda samhällsplanerare. Kulturgeografins historia tenderar därför att delas upp i ett före och efter samhällsplaneringen. Be8

Helmfrid har skrivit en användbar översikt av dem svenska geografins historia under 1900talet och Pred har skrivit en uttömmande sammanfattning av den svenska kulturgeografins
utveckling under 1960- och början av 1970-talet. Helmfrid (2004); Pred (1977), ss. 299–360.
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skrivningar av den kulturgeografiska forskningen före andra världskriget
utgår ifrån tendenser som förebådade vändningen mot samhällsplaneringen
och forskningsinriktningar som utvecklades från 1970-talet ses som reaktioner på den nära relationen mellan kulturgeografin och samhällsplaneringen.9 Det är alltså motiverat att se efterkrigstiden som en brytningstid för den
svenska kulturgeografin.10
Den amerikanske geografen Allan Pred, som under 1960-talet flyttat till
Sverige och lärt sig svenska, beskrev 1977 de svenska geograferna som sysselsatta med två sammanhängande problem, urbaniseringen och regional
utveckling. I det högindustrialiserade Sverige hade den ekonomiska aktiviteten koncentrerats till storstadsregionerna vilket ledde till en snabb urbanisering och en ojämn regional utveckling. Denna samhällsutveckling, i kombination med att det bedrevs en aktiv ekonomisk politik för att motverka den
ojämna regionala utvecklingen, gjorde att den svenska geografin under perioden nästan helt och hållet sysselsatt sig med denna problematik.11 Men geograferna intresserade sig inte bara för att forska kring dessa frågor, de kom
även att få ett stort inflytande över den politiska reformutvecklingen. Eller
som kulturgeografen och planeringsforskaren Jan Öhman uttryckte saken: ”Kulturgeografer kom att under 1960-talet få ett växande inflytande på
de statliga betänkanden och de forskarrapporter som skrevs i anslutning till
utredningarna, särskilt vad gällde industrilokalisering, regional utveckling,
urbaniseringsprocessen och strukturomvandlingen i näringslivet.”12
Det var även under efterkrigstiden som kulturgeografi blev en självständig disciplin. Det innebar inte att kulturgeografi som forskningsinriktning
uppstod då men det innebar att det instiftades professurer och skapades institutioner specifikt inriktade mot kultur- och naturgeografi. Kulturgeografisk forskning var dock en viktig del av den svenska geografin långt innan
kulturgeografi blev ett eget ämne.13
Den svenska kulturgeografin som utvecklades under efterkrigstiden var
influerad av två forskningstraditioner, regionalgeografi och lokaliseringsteori. Regionalgeografin var en forskningsinriktning som förklarade kulturell,
ekonomisk och social utveckling utifrån de topografiska förutsättningar som
fanns i en region. Ambitionen var att ge en helhetlig bild av en region, med
9

Godlund (1986), ss. 102–107.
Staffan Helmfrid illustrerar utvecklingen av den svenska geografin genom att jämföra en
tysk beskrivning av den geografiska forskningen från slutet av 1800-talet med utländska
omdömen av ämnet från 1970-talets början. I slutet av 1800-talet beskrevs den svenska universitetsgeografin som i det närmaste obefintlig medan beskrivningarna från 1970-talet framställde de svenska geograferna som världsledande och den starka kopplingen mellan de geografiska institutionerna och samhällsplaneringen sågs som en tillgång. Helmfrid (1999), s. 26.
11
Pred (1977), s. 299.
12
Öhman (1994), ss. 87–89.
13
Karl-Erik Bergsten menar att av de 192 avhandlingar som publicerades i geografiämnena
till och med 1975 så var 60 procent, eller 117 stycken, kulturgeografiska och att naturgeografin bara kunde sägas ha dominerat den svenska geografin under perioden 1900-1929 och då
bara vid institutionen i Uppsala. Bergsten (1980), s. 35.
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utgångspunkt i dess geografiska förutsättningar. Den regionalgeografiska
traditionen utvecklades framför allt i Frankrike och Vidal de Blache (1848–
1918) var den mest namnkunnige företrädaren för traditionen. I Sverige var
Helge Nelson (1882–1966), som var geografiprofessor i Lund 1916–1947,
den starkaste förespråkaren för regionalgeografin. Den svenska regionalgeografiska traditionen var framför allt inriktad på att undersöka historiska processer inom en region vilket gjorde att stor vikt lades vid kulturella och ekonomiska faktorer. Undervisningen i geografi vid de svenska universiteten
utfördes fram till slutet av 1800-talet av historieprofessorer vilket kan vara
en förklaring till den historiskt inriktade geografins starka ställning under
perioden innan andra världskriget.14 1939 publicerade den amerikanske geografen Richard Hartshorne (1899–1992) boken The Nature of Geography
som utgick ifrån regionalgeografins syntetiska ambitioner men förespråkade
jämförande studier snarare än historiska studier av enskilda regioners utveckling. Hartshorne var en viktig inspirationskälla för de planerande geograferna i Sverige trots att deras generationskamrater i USA såg Hartshornes
regionalgeografi som förlegad. Detta kommer att beröras mer i kapitel 4.15
Den andra forskningstraditionen som formade den svenska kulturgeografin kom från ekonomiska lokaliseringsteorier. Särskilt den tyska tradition
som brukar härledas från Johann Heinrich von Thünens (1783–1850) jordbruksekonomiska studier kom att influera den svenska kulturgeografin. Von
Thünen var även viktig för tyska lokaliseringsteoretiker som var verksamma
på 1930- och 1940-talet. Särskilt Walter Christaller (1893–1969) och August
Lösch (1906–1945) kom att influera både de svenska kulturgeograferna och
den internationella forskningen kring lokaliseringensfrågor. Christaller och
Lösch kommer att behandlas med utförligt i kapitel 2.16
Geografins utveckling har dock alltid formats av utvecklingen av det omgivande samhället. Institutionaliseringen av den geografiska forskningen i
Sverige var en del av ett nationsbygge. Precis som historiekunskaper ansågs
vara en viktig del av att skapa en nationell samhörighet gjordes geografikunskaper till en del av det nationella projektet. Hembygdens och nationens
geografi var viktiga aspekter av föreställningen om nationen Sverige.17
Framställningen av kartor och inventeringen av naturresurser hade varit en
militär och statlig angelägenhet långt innan det moderna universitetsväsendet
byggdes upp i slutet av 1800-talet.18 Svenska sällskapet för antropologi och
geografi (SSAG) bildades 1877 och blev ledande organisation både för att
popularisera den geografiska forskningen men även för att ge svenska geo14

Helmfrid (1999), s. 27; Buttimer & Mels (2006), s. 38.
Åquist (1994), ss. 3–5.
16
Holt-Jensen (1980), ss. 55–57.
17
Buttimer & Mels (2006), ss. 22–27.
18
Sven Widmalm har visat hur geodesin, alltså mätandet av jordytan, introducerades som en
vetenskaplig teknik i Sverige under 1700-talet som en del av den statliga och då främst militära kunskapsproduktionen. Widmalm (1990).
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grafer en plattform för att publicera artiklar på svenska.19 SSAG:s tidskrift
hette Ymer men från 1919 gavs även tidskriften Geografiska annaler ut.
Syftet med den nya tidskriften var att skapa en renodlat vetenskaplig tidskrift. I Geografiska annaler skulle artiklar publiceras på fler språk en
svenska och ambitionen var att tidskriften skulle få internationell spridning.
Ymer skulle uteslutande publicera artiklar på svenska och rikta sig mot en
bredare svenskspråkig publik.20 1965 delades Geografiska annaler i en naturgeografisk serie, serie a, och en kulturgeografisk serie, serie b. Geografiska annaler hade utkommit med fyra nummer per år och ett av dessa hade
varit dedikerat till kulturgeografi. Genom att dela tidskriften skulle den
svenska kulturgeografin ges mer utrymme, även om serie b bara kom ut med
två nummer per år under de första decennierna.21 1921 hade geografiprofessorn i Lund, Helge Nelson, skapat Geografiska sällskapet och 1925 tog han
initiativ till att skapa Sydsvenska geografiska sällskapet (SGS) som var avsett att fungera som en mötesplats mellan geografer och den intresserade
allmänheten. SGS skulle även arbeta för att hitta finansiering åt geografistudenter, främst genom donationer. SGS gav även från 1927 ut Geografisk
årsbok vilket var en betydelsefull publikation för att sprida den lundensiska
forskningen. 1926 hade geografiska institutionen i Lund börjat ge ut en egen
meddelandeserie som under 1950-talet publicerade uppsatser på engelska
vilket gjorde att meddelandeserien blev viktig för institutionens internationella rykte.22 SSAG var även engagerad i de expeditioner som leddes av A.E.
Nordenskiöld (1832–1901) och Sven Hedin (1865–1952) i slutet av 1800talet och början av 1900-talet. Det bör även tilläggas att Svenska turistföreningens årsbok frekvent publicerade artiklar av geografer.23 Den regionalgeografiska traditionen blev en del av det sena 1800-talets ambitioner att
skapa en nationell samhörighet genom att sprida kunskap om landets natur
och befolkning. Att kartlägga, räkna och mäta nationen var ett sätt att göra
ett territorium till en nation.24
Under 1900-talets början var universitetsgeografins två viktigaste uppgifter alltså att utbilda geografilärare och kartlägga rikets resurser. De dominerande forskningsinriktningarna inom den svenska kulturgeografin under
perioden innan andra världskriget var regionalgeografiskt inspirerade historiska studier av enskilda regioner under relativt långa tidsperioder och ekonomisk geografisk forskning av handel och näringslivslokalisering. Det är
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Också i de övriga nordiska länderna institutionaliserades geografin genom lärda sällskap
och andra sammanslutningar som bildades under slutet av 1800- och början av 1900-talet.
Mead (1988), ss. 14–15.
20
Andersson (1919), s. 1.
21
Helmfrid (1965), 1.
22
Helmfrid (1999), s. 23.
23
Buttimer & Mels (2006), ss. 29–38.
24
Höijer (2001).
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framför allt den senare ekonomisk geografiska traditionen som ses som föregångaren till den planerande geografin.25
Preds förklaring till den för tidsperioden avancerade kulturgeografiska
forskningen som bedrevs i Sverige, var att den svenska forskningstraditionen
sedan 1900-talets början bejakat stadsgeografiska undersökningar. Sten de
Geer (1886–1933) var den svenske forskare som mest konsekvent arbetade i
den stadsgeografiska traditionen. De Geers undersökningar berörde frågor
som var relevanta för hans samtida stadsplanerare vilket har lett till att de
Geer ofta lyfts fram som en pionjär inom den planerande geografin i forskningen om kulturgeografins historia, Pred menade att De Geer var ett slags
anfader för den svenska geografin.26 Eftersom kulturgeografins relation till
samhällsplaneringen fungerar som en central del av ämnesutvecklingen gör
det de Geer till en föregångare i berättelsen om den svenska kulturgeografins
utveckling mot att bli en planeringsvetenskap.27
Enligt denna berättelse fördes den stadsgeografiska traditionen vidare av
William William-Olsson (1902–1990). Mer översiktliga ämneshistorier brukar börja med William-Olsson och dennes undersökningar av Stockholms
ekonomiska utveckling. William-Olssons karriär påbörjades under mellankrigstiden och fortsatte in på 1960-talet vilket innebar att William-Olsson var
verksam både före och efter att kulturgeografin blivit en planeringsvetenskap. William-Olsson själv hade under hela sin karriär arbetat för att geografin, i hans fall den ekonomiska geografin, skulle användas mer inom planeringen av samhället.28
Den tredje personen som i berättelsen åberopas för att förklara kulturgeografins utveckling mot att bli en planeringsvetenskap är den estländske geografen Edgar Kant (1902–1978). Kant kom som flykting till Lund där han
blev en viktig del av den intellektuella miljön under efterkrigstiden. Kant var
en av de första geograferna utanför Tyskland som arbetade med Christallers
centralortsteori vilket har lett till att Kant i vissa ämneshistoriker har setts
som direkt ansvarig för att centralortsteorin blev en så betydelsefull teori för
de svenska kulturgeograferna.29
En fjärde person bör även lyftas fram, och det är den redan nämnde Torsten Hägerstrand. När Pred skrev sina uppskattande texter om den svenska
kulturgeografin var det efter att han upptäckt den genom Hägerstrands
forskning. Hägerstrand är dessutom en viktig aktör i den här avhandlingen
men stora delar av Hägerstrands vetenskapliga gärning kommer trots det inte
att beröras. Hägerstrand fick ett internationellt erkännande för sina kvantitativa modeller i slutet av 1950-talet och det är Hägerstrands arbete med dessa
modeller som kommer att undersökas i avhandlingen. Hägerstrand utveck25

Bergsten (1988), ss. 65–66: Enequist (1988), ss. 75–80.
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Buttimer & Mels (2006), ss. 39–42; William-Olsson (1983), ss. 157–158.
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Asheim (1994), ss. 18–20; Öhman (1994), ss. 84–86; Buttimer & Mels (2006), ss. 55–60.
29
Buttimer & Mels (2006), ss. 69–75.
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lade dock sina resonemang under de följande decennierna och är av många
främst ihågkommen för sina teorier om tidsgeografi. Hägerstrands forskning
kan delas in i tre perioder: en första period som präglades av migrationsstudier, en andra period som präglades av studier av innovationsspridning och
simuleringar av dessa, samt en period som utmärktes av tidsgeografiska studier. En vetenskaplig biografi om Hägerstrand vore onekligen intressant men
den här avhandlingen är inte en sådan. Det som behandlas i den här undersökningen är den roll Hägerstrand spelade i att göra den svenska kulturgeografin till en planeringsvetenskap vilket gör att tyngdpunkten kommer att
ligga på Hägerstrands tidiga karriär.30
Styrkan i en inomvetenskaplig historieskrivning ligger i att den renodlar
en ämnesidentitet. För den som vill klarlägga vad kulturgeografi är eller,
som Pred, varför den svenska kulturgeografin hade vissa särdrag är det motiverat att skriva identifiera en forskningstradition och diskutera de centrala
verken inom denna tradition. Det som har saknats i denna historieskrivning
är dock en bredare vetenskapshistorisk kontext. Den har inte saknats i den
meningen att till exempel det statliga utredningsväsendets betydelse för ämnets utveckling har ignorerats, tvärtom har det varit en del av ramverket för
den inomvetenskapliga historieskrivningen.
Efterkrigstiden var en brytningstid för ämnet, en brytning som Hägerstrand var avgörande för och som De Geer kan sägas ha förebådat. De Geer
blir intressant för att han förebådade Hägerstrand och den kvantiativa vändning som skedde under efterkrigstiden, men i en inomvetenskaplig historieskrivning ses De Geer även som en förklaring till den kvantiativa vändningen. I den här undersökningen kommer brytningen inte att ses som en följd av
att ämnestraditionen såg ut som den gjorde. Istället kommer det praktiska
arbete som var nödvändigt för att forma ämnet efter planeringens behov och
forma planeringen efter den kulturgeografiska kunskapsproduktionen att
undersökas.
Den stora förändringen inom geografin, globalt, under efterkrigstiden var
den så kallade kvantitativa revolutionen. Med hjälp av statiska analysmetoder och något senare även elektroniska datorer kunde stora mängder data
analyseras, stora simuleringar kunde genomföras och de abstrakta modeller
som geograferna arbetade med kunde bli mer sofistikerade.31 Denna avhandling undersöker perioden för den absoluta början av den kvantitativa revolutionen. Lund fick sin första dator 1956 och Hägerstrand nådde sin första internationella berömmelse för simuleringar som han gjort manuellt.32 Som
30

För en översikt av Hägerstrands karriär se t.ex. Kuklinski (1987), ss. 503–510; Mead
(2004), ss. 279–279; Pred (2005), ss. 328–332; Morrill (2005), ss. 333–336; Thrift (2005), ss.
337–340; Öberg (2005), ss. 340–349.
31
Holt-Jensen (1980), ss. 55–62.
32
Den amerikanske geografen Richard Morrill har beskrivit hur Hägerstrand under sitt besök
vid Washington State University vårterminen 1959 undervisade lärde ut hur flyttningssimuleringar kunde göras manuellt. Morrill (2005), s. 333.
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kommer att beröras längre fram i detta kapitel var denna kvantitativa revolution inte något unikt för geografin. De storskaliga kvantitativa undersökningar som gjorde med hjälp av datorer och statistiska modeller kom att bli centrala för i stort sett alla samhällsvetenskaper under 1900-talets andra hälft.33
Hägerstrand skrev 1967 en artikel där han diskuterade sina erfarenheter av
att arbeta med datorer och sina förhoppningar på vad som skulle kunna
åstadkommas med datorernas hjälp. Främst var det för simuleringar och
behandling av stora datamängder som Hägerstrand hoppades att datorer
skulle kunna användas. Men Hägerstrand uttryckte även förhoppningar om
att kartritning skulle kunna skötas med hjälp av datorer.34 Datoriseringen av
Sverige gick också mycket snabbt under perioden och under 1960-talet var
Sverige ett av de mest datorintensiva länderna i världen. På grund av den
begränsade inhemska marknaden utvecklades dock ingen större svensk datorindustri.35 Precis som utbyggnaden av den svenska datorkapaciteten var en
viktig förklaring till att de svenska samhällsvetenskaperna rörde sig emot
mer kvantitativa metoder var datorerna viktiga för samhällsvetenskaperna i
andra länder. Den kvantitativa vändningen skedde således parallellt med att
de statliga investeringarna i samhällsforskningen ökade. I USA stod försvarsmakten för finansieringen av stora forskningsprojekt och i Sverige var
det myndigheter som var engagerade i välfärdsstatens uppbyggnad som intresserade sig för samhällsvetenskapernas och kulturgeografins utveckling.36
Detta kommer dock att beröras närmre längre fram i kapitlet, här räcker det
att konstatera att den kvantitativa vändningen inom kulturgeografin skedde
under samma period som planeringsfrågor blev allt viktigare för ämnet.
Att planeringsfrågor blev centrala för kulturgeografin ledde till att mycket
forskning ägnades åt att lösa planeringsproblem, men det ledde även till att
det inom kulturgeografin utvecklades en planeringskritisk forskningstradition. Planeringskritiken faller under men var inte identisk med den så kallade
kritiska geografin som används som samlingsnamn på en rad forskningsinriktningar som under 1970-talet ifrågasatte den ämnesortodoxi som utvecklats under efterkrigstiden.37 Den kritiska geografin skilde sig inte nödvändigtvis metodologiskt ifrån den planeringsinriktade kulturgeografin, men den
sysselsatte sig med andra problemformuleringar. Den kritiska geografin fall33
Den amerikanske vetenskapshistorikern Hunter Crowther-Heyck har, vilket kommer att
behandlas längre fram i kapitlet, undersökt denna process. Crowther-Heyck (2015).
34
Hägerstrand (1967).
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Johansson (1996).
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Se t.ex. Barnes (2006); Barnes (2008); Johnston et al (2008).
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John Friedmann och Clyde Weaver menar i sin historik över regionplaneringen i USA att
regionplaneringen i de flesta industrialiserade länder, inklusive planekonomier som Polen och
Kuba, byggde på samma grundantaganden om hur regional utveckling fungerade. Det var
dessa antaganden som den kritiska geografin ifrågasatte ifrån en rad olika perspektiv men en
återkommande invändning var att regionplaneringen inte hade förmått skapa ekonomisk
jämlikhet eftersom den utgick ifrån bristfälliga grundantaganden om hur samhället fungerade.
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ler tidsmässigt utanför avgränsningarna för denna avhandling men frågan om
varför kulturgeografi blev en planeringsvetenskap är ändå relevant för dem
som intresserar sig för den kritiska geografin. Det var i processen som ledde
till att kulturgeografi blev en planeringsvetenskap som kulturgeografins relation till samhället definierades och insikten om denna relation och dess
betydelse för vilken geografisk forskning som varit möjlig att bedriva har
varit viktig för den kritiska geografiska traditionen. Denna avhandling gör
inga anspråk på att ha upptäckt denna koppling, däremot kommer undersökningen att ge en mer nyanserad bild av hur det i praktiken gick till när en
samhällsvetenskap fick inflytande över samhällsutvecklingen och hur det
påverkade både samhället och vetenskapen. 38

Samhällsvetenskapen och välfärdsstaten
Efterkrigstiden var den storskaliga, centraliserade planeringens gyllene epok
i Sverige och det som planerades var välfärdsstaten. Det avhandlingen undersöker är hur en specifik form av vetenskaplig rationalitet etablerades och
spreds i ett samhälle. Detta är inget som sker av sig själv. Som berörts ovan
var det en tid där vetenskapliga lösningar på samhällets utmaningar var efterfrågad men det krävdes, som kommer att visas, en betydande arbetsinsats för
att en grupp aktörer skulle etablera sig som vetenskapliga experter. Att det
välfärdsstatliga projektet efterfrågade vetenskaplig expertis var också en
förutsättning för att ett vetenskapligt projekt likt de planerande geografernas
skulle kunna genomföras. Om det inte hade funnits en samhällsservice att
planera hade modellerna varit lika användbara som en karta över land dit
ingen vill åka. Att de planerande geografernas tjänster var efterfrågade var
ett nödvändigt villkor för att samhällsplanering skulle bli en kulturgeografisk
verksamhet men det är inte en fullständig förklaring.
Samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion som utvecklar och formar nya
politikområden har undersökts tidigare. Till exempel har Timothy Mitchell
har visat att ekonomi, som analytiskt begrepp, inte började användas av ekonomer förrän på 1930-talet. Det betyder inte att det inte fanns någon ekonomi innan dess men ekonomi som forskningsfält och arena för politiska
reformer utvecklades av forskare, politiker och tjänstemän under denna period.39 Mycket av den forskning som denna avhandling bygger vidare på har,
likt Mitchells, inte berört kulturgeografi eller planering utan har undersökt
andra ämnen. Nationalekonomi, sociologi och psykologi är de samhällsvetenskaper som oftast undersöks i sådana studier. Trots att dessa undersökningar sysselsatt sig med andra discipliner utgör de det mest relevanta forsk38
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ningsläget för avhandlingen att orientera sig emot. Nedan kommer en kort
diskussion av forskningen som finns om samhällsvetenskapernas historia
och en diskussion specifikt om forskningen om hur samhällsvetenskaperna
formades av kalla kriget. Eftersom forskningen om de svenska samhällsvetenskapernas historia än så länge är tämligen begränsad får den anglosaxiska
forskningen fungera som referenspunkt. Först kommer dock undersökningen
att sättas i relation till några analytiska begrepp som förekommer i forskningen om efterkrigstidens Sverige.
Per Lundin och Niklas Stenlås har använt begreppet reformteknokrater för
att beskriva aktörer som både var verksamma inom det politiska reformarbetet och som producenter av den kunskap som reformerna utgick ifrån.
Reformteknokraterna var ofta arkitekter, ekonomer, ingenjörer eller forskare
som besatt professionell eller vetenskaplig expertis. Det som skilde reformteknokraterna ifrån deras kollegor, som besatt samma expertis, var att reformteknokraterna använde sin ställning för att aktivt arbeta för att driva
igenom specifika politiska reformer. Ofta var det reformer som på något
stärkte reformteknokratens ställning eller institutionaliserade deras specifika
expertis. Lundin och Stenlås menar att reformteknokratbegreppet går att
använda för att undersöka en grupp aktörer som hade stort inflytande över
välfärdsstatens utformning men som bedrev sitt politiska arbete genom statliga utredningar snarare än riksdagen. Även om reformteknokratbegreppet
inte används i denna undersökning skulle de planerande geograferna kunna
beskrivas som reformteknokrater. Eftersom en utgångspunkt för undersökningen är att kulturgeografi blev en planeringsvetenskap under efterkrigstidens första decennier är den analytiska nyttan av att beskriva dem som reformteknokrater dock begränsad. Att analysera en historisk process med
hjälp av reformteknokratbegreppet gör det möjligt att identifiera aktörer vars
betydelse för samhällsutvecklingen riskerar att underskattas om till exempel
politik och vetenskap ses som isolerade verksamhetsfält. Eftersom denna
undersökning följer en grupp forskare som arbetar för att göra sin forskning
relevant för utformandet av politiska reformer är det givet i undersökningens
utformning att det inte finns någon tydlig gräns mellan vetenskap och politik. Undersökningen kommer dock att visa att partipolitiska sympatier saknade betydelse för de planerande geografernas projekt och att reformteknoratbegreppet, om det ska vara användbart, inte bör knyta de historiska aktörernas politiska agens till partipolitiken.40
I forskningen om kulturgeografin och samhällsplaneringen har reformteknokratbegreppet inte använts men däremot förekommer det äldre begreppet
sociala ingenjörer. Den mest spridda betydelsen hos begreppet sociala ingen40
Begreppet reformteknokrat är en utveckling av den norske sociologen Rune Slagstads
begrepp “nationella strateger” som han använde sig av i sin undersökning av i sin undersökning av den roll tjänstemän och forskare spelat i Norges 1900-talshistoria. Slagstad (2000);
Lundin & Stenlås (2010), ss. 1–34, se särskilt ss. 9–10; Lundin & Stenlås (2015), ss. 135–146.
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jörer kommer ifrån Yvonne Hirdmans bok Att lägga livet till rätta från 1989
som lyfte fram den paternalistiska sidan av välfärdsstatsprojektet.41 Henrik
Björck har dock framhållit att begreppet social ingenjör bara används en
gång i de texter Hirdman bygger sitt resonemang på. Det var alltså inte ett
allmänt vedertaget begrepp under 1930- och 1940-talet. Björck tolkar detta
som att Hirdman använder begreppet social ingenjör för att beskriva det
förmyndaraktiga men välvilliga reformarbetet som utgick ifrån den förståelse av samhället som samtidens forskare hade för att skapa det goda samhället. Björck visar även att den sociala ingenjören, som historisk gestalt, var
äldre än välfärdsstaten och att sociala ingenjörer inte enbart varit engagerade
i socialdemokratiskt kodade projekt utan att de var en del av en bredare rörelse för att rationalisera det politiska, sociala och ekonomiska livet.42
Den sociala ingenjören, som analytisk kategori, personifierade ambitionen
att rationalisera samhället på samma sätt som industriproduktionen hade
rationaliserats med hjälp av tekniska och organisatoriska innovationer. I en
undersökning av sociala ingenjörer i USA har John M. Jordan framhållit hur
central förståelsen av effektivitet och effektivisering var för de sociala ingenjörernas projekt. I den sociala ingenjören kombinerades drömmen om att
kombinera ingenjörernas rationella problemlösningsförmåga med de framväxande samhällsvetenskapernas vetenskapliga kunskap om hur samhället
fungerar. Jordans undersökning sträcker sig fram till 1930-talet men den
visar att den sociala ingenjören inte var en unik svensk kategori utan att den
snarare var en del av en större rationaliserings-, moderniserings- och industrialiseringsrörelse.43
Det fanns en stark koppling mellan det tidiga 1900-talets rationaliseringsideal och storskalig planering vilket har gjort att socialt ingenjörskap inom
den tidigare forskningen använts för att beskriva det som i denna undersökning kallas den planerande geografin.44 De sociala ingenjörernas praktiker
kretsade kring att använda vetenskaplig kunskap för att genomföra politiska
reformer. Det innebar att de sociala ingenjörerna rörde sig mellan den politiska och vetenskapliga sfären, vilket Per Wisselgren beskrivit i en undersökning av Gunnar Myrdal som tillsammans med Alva Myrdal får ses som
de mest välkända svenska sociala ingenjörerna. Wisselgren menade att det
statliga utredningsväsendet gjorde det möjligt för Myrdal att hålla den politiska och den vetenskapliga sfären åtskilda samtidigt som han översatte sina
vetenskapliga teorier i politisk praktik.45
41

Hirdman (1989).
Björck (2008), ss. 53–90.
43
Jordan (1994).
44
Socialt ingenjörskap har använts både deskriptivt för att understryka kopplingen mellan den
planeringsinriktade kulturgeografin och kritiskt för att kritisera den roll som kulturgeografin
spelade i uppbyggnaden av den storskaliga och centraliserade samhällsplaneringen som dominerade den svenska förståelsen av planering fram till mitten av 1970-talet. Buttimer & Mels
(2006), ss. 75–82; Olsson (1996), ss. 15–26.
45
Wisselgren (2008), ss. 103–114.
42
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Trots att social ingenjör är det begrepp som använts inom forskningen om
den svenska kulturgeografins relation till samhällsplaneringen och trots att
det, som Wisselgren visat, går att följa sociala ingenjörer som både vetenskapliga och politiska aktörer kommer denna undersökning inte att använda
begreppet. Det beror på att begreppet i dess historiska betydelse, som Björck
och Jordan visat, inte går att applicera på aktörerna i undersökningen. Om
social ingenjör användes som ett analytiskt begrepp, som i Hirdmans undersökning, skulle undersökningen vridas mot att diskutera välfärdsstaten i sig
snarare än den ömsesidiga relationen mellan samhällsvetenskaperna under
perioden och välfärdsstatsprojektet. Den här undersökningen behandlar inte
den svenska välfärdsstatens brister eller förtjänster, den undersöker hur relationen mellan samhällsvetenskapen kulturgeografi formades av dess relation
till uppbyggnaden av välfärdsstaten och vice versa. Att i en sådan undersökning använda sociala ingenjörer som analytiskt begrepp skulle osynliggöra
den relation som undersökningen har som ambition att lyfta fram.
Samhällsvetenskapernas historia har utmärkts av försök att på ett så rättvisande sätt som möjligt kartlägga samhället. Att konstruera abstrakta modeller av samhälleliga processer kan ses som en förlängning av detta. Statistikens historia präglas av att systematisera massobservationer. När den
moderna statistiken utvecklades blev det möjligt att generalisera utifrån massobservationer. Därigenom blev det möjligt att göra storskaliga undersökningar av olika aspekter av samhället. Statistik blev en viktig del av den sociala frågan eftersom det med hjälp av statistiska metoder gick att skapa mått
på sociala problem som fattigdom, självmord och alkoholism.46 Mary
Poovey har visat hur den brittiska statistiken långt in på 1800-talet ännu inte
hade stabiliserats i den betydelsen av numeriska beskrivningar av fenomen.
Statistik kunde då både syfta på information som var användbar för staten
och på information som presenterades med tabeller och dylikt. Men under
samma århundrade kom statistik att beskriva den praktik där partikulära observationer kvantifieras för att sedan utgöra grunden för generaliserbar kunskap. Stabiliseringen av statistikbegreppet var en del av den process som
skapade moderna, förment värderingsfria, fakta.47
De svenska samhällsvetenskapernas tidiga historia sammanfaller också
delvis med historien om den sociala frågan. Den sociala frågan kan, i korthet, beskrivas som ambitionen att behandla fattigdom, sjukdom och åldrande
som sociala frågor som kan behandlas på en samhällelig nivå. Flera föreningar och sammanslutningar bildades under slutet av 1800-talet för att lösa
olika sociala problem. Men det var inte bara samhällsproblem som blev sociala frågor. Den framväxande arbetarrörelsen utgjorde en intellektuell miljö
som både analyserade samhället och genererade politiska förslag för att re46

Cline Cohen (1982); Porter (1986); Stigler (1986); Hacking (1990); Porter (1995); Stigler
(1999); Stapleford (2009); Pedersson (2017).
47
Poovey (1998).
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formera det.48 De svenska samhällsvetenskapernas historia sammanfaller
således delvis med välfärdsstatens förhistoria.49
Under 1930-talet, när de välfärdsstatliga institutionerna började utredas
och byggas upp, fanns redan en lång tradition av att analysera samhället med
vetenskapliga metoder. Innan socialförsäkringssystemet byggdes ut och staten tog ansvar för medborgarnas välfärd, hade flera privata stiftelser och
organisationer, liksom arbetar- och nykterhetsrörelsen, engagerat sig i både
den sociala frågan och att utveckla samhällsvetenskaperna. Dessa kallades
socialvetenskaper fram till 1950-talet. Socialt arbete, socialpolitik och socialvetenskap var olika aspekter av samma samhälleliga sfär och där möttes
privata stiftelser, myndigheter, folkrörelser och forskare. Gemensamt för alla
aktörer som sysselsatte sig med den sociala frågan var att de hade ett intresse
av att dokumentera och kartlägga samhället, vilket gjorde det till en fruktbar
miljö för samhällsvetenskaperna.50 1930-talet var dessutom en period av professionalisering för både dem som arbetade med och undersökte den sociala
frågan.51
De svenska samhällsvetenskaperna expanderade under efterkrigstiden och
fler samhällsvetenskapliga discipliner fick genom forskningsråden en mer
stabil finansiering än tidigare. Statens råd för socialvetenskaplig forskning
bildades 1947, vilket kan ses som in indikation på att konceptet med samhällsvetenskaplig forskning var etablerat inom den statliga förvaltningen.
De flesta universitet och högskolor hade däremot ännu inte bildat samhällsvetenskapliga fakulteter utan de samhällsvetenskapliga ämnena var fortfarande förlagda till de humanistiska fakulteterna.52

48

Stein Kuhnle menar att den goda tillgången på statistik är en förklaring till att de Danmanark, Norge och Sverige alla införde de socialförsäkringar, som ses som det första steget
mot välfärdsstaten, under 1890-talet. Kuhnle (1996), ss. 231–258.
49
Klas Åmark har skrivit en översikt över välfärdsstatens framväxt och hur fattigvården
gjordes om till ett modernt socialförsäkringssystem. Göran Therborn har skrivit om arbetarrörelsens roll i skapandet av välfärdsstaten och dess socialpolitik. Frans Lundgren har undersökt
när den sociala frågan började behandlas i Sverige utifrån ett disciplineringsperspektiv. Shamal Kaveh har skrivit om socialarbetets betydelse för det liberala politiska projektet. Henrik
Björck har skrivit om Folkhemmet, både hur det uppkom som begrepp och vilka betydelser
som lades i ordet under det tidiga 1900-talet. Åmark (2005); Therborn (1989); Lundgren
(2001); Kaveh (2006); Björck (2008).
50
Wisselgren (2000).
51
Helena Bergman visar tydligt hur 1930-talet var en brytningspunkt för dem som arbetade
med eller på annat sätt var engagerade med barnavårdsfrågor. Anna Larsson har även visat
hur sociologin som vetenskaplig disciplin etablerades vid de svenska universiteten som en
form av tillämpad filosofi under mellan- och efterkrigstiden. Larsson (2001); Larsson &
Wisselgren (2006), ss. 159–176; Bergman (2003).
52
Det svenska systemet med forskningsråd etablerades under 1930-talet som en följd av att
vetenskaplig forskning började ses som en prioriterad nationell angelägenhet. Under samma
period expanderade även näringslivets finansiering av vetenskaplig forskning, både forskning
som kan karaktäriseras som grundforskning och forskning som låg närmre produktutveckling.
Nybom (1997), ss. 64–104; Brisman (2010), ss. 320–376; Pettersson (2012); Tunlid (2016),
ss. 61–94.
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Den disciplin som studeras är kulturgeografi, men undersökningen är inte
en ämneshistorik. Den handlar inte om kulturgeografins historia utan om hur
kulturgeografi blev en planeringsvetenskap. Den svenska välfärdsstaten var i
behov av kunskap för att fungera vilket gjorde att samhällsforskare som var
villiga att tillhandahålla den kunskapen hade goda möjligheter att göra sin
forskning samhällsnyttig och relevant för en utomakademisk publik. Trots
att det finns exempel på forskning som undersöker de svenska samhällsvetenskapernas utveckling, finns det inga studier som knyter samman efterkrigstiden, samhällsvetenskaperna och den ökade betydelsen för abstrakta
modeller inom samhällsvetenskaperna som utvecklades under perioden. Det
finns dock ett nordamerikanskt forskningsläge som behandlar den frågan. De
undersökningarna är en del av forskningen om samhällsvetenskaperna och
kalla kriget.
Kalla kriget var ett nationellt projekt i USA, inom det samlades militära,
politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och vetenskapliga intressen. Kalla
kriget påverkade vad som sågs som samhällsnyttigt. I Sverige fyllde välfärdsstaten en liknande funktion. Stora statliga resurser lades på olika projekt
och reformer som tillsammans utgjorde välfärdsstaten. I USA betecknas
samhällsvetenskaperna som formaliserades och professionaliserades under
kalla kriget som kalla krigets samhällsvetenskaper och om de svenska motsvarigheterna går det att använda namnet välfärdsstatens samhällsvetenskaper. Välfärdsstatens samhällsvetenskaper skapade den kunskap som behövdes
för att skapa ett modernt och rationellt samhälle som varken kände styvbarn
eller kelgrisar.
Inom en nordamerikansk kontext används begreppet Cold War Social
Science för att beskriva den speciella relation som fanns mellan samhällsvetenskaperna och staten under efterkrigstiden.53 Efter andra världskriget skapades i USA ett antal organisationer som i vissa fall bedrev forskning i egen
regi men som också finansierade forskning som bedrevs vid universitet och
forskningsinstitut. Det mest berömda exemplet var RAND Corporation, som
var en tankesmedja knuten till flygvapnet men även den statliga forskningsfinansieringen via National Science Foundation var, enligt vissa forskare,
starkt påverkade av det militär-industriella-akademiska komplexet.54
53

Vetenskapshistorikern Joel Isaac har skrivit en historiografi över studier kring kalla krigets
påverkan på vetenskapen i allmänhet och samhällsvetenskapen i synnerhet. Isaac delar upp
undersökningarna i tre kategorier, 1) vetenskapshistoriska studier, 2) studier som behandlar
hur en större kalla krigskultur påverkade forskningen och 3) studier av hur samhällsvetenskaper institutionaliserade och professionaliserades under kalla krigsepoken. Isaac (2007), ss.
725–746.
54
Begreppet militär-industriellt-akademiskt komplex myntades av vetenskapshistorikern
Stuart Leslie i en studie av militär finansiering av den tekniska forskningen vid MIT och
Stanford. Leslie menar att militären finansierade teknisk forskning som sedan användes inom
militärindustrin och att dessa tre grupper tillsammans utgjorde det militär-industriellaakademiska komplexet, där forskningen var en lika viktig och integrerad del som de andra
delarna. Leslie (1993).
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Forskningen kring den militära forskningsfinansiering kan delas in i två
huvudsakliga kategorier, den ena behandlar hur forskningen inkorporerades i
militära organisationer och den andra kategorin behandlar hur forskare använde sig av militärens resurser i sina egna vetenskapliga och professionella
projekt. Att undersökningar av samhällsvetenskapernas historia tenderar att
falla under den andra kategorin beror till stor del på att samhällsvetenskaperna i många fall etablerades och formaliserades under kalla kriget. De kunde
så att säga inte korrumperas av militärens pengar eftersom de professionaliserades inom kalla krigets kultur. Det som är relevant för den här undersökningen är dock inte att det var just militären som finansierade forskningen
utan kopplingen mellan den vetenskapliga forskningen och politiken. Militären är en speciell del av den moderna staten men den är likafullt en del av
staten.55
Den amerikanske teknikhistorikern Gabrielle Hecht har undersökt relationen mellan efterkrigets politiska utveckling och stora vetenskapliga och
tekniska projekt, särskilt det franska kärnkraftsprojektet. Hecht menar att det
går att använda begreppet teknopolitik för att beskriva hur politiska projekt
och teknikutveckling formar varandra.56 Det teknopolitiska begreppet har
sedan tagits som utgångspunkt för undersökningar av hur kalla kriget som
globalt politiskt projekt påverkade samhällsbyggandet i länder som inte var
direkt inblandade i konflikten. Undersökningarna visar hur kalla kriget gjordes globalt genom att dess logik gjordes till en del av flera postkoloniala
samhällsbyggnadsprojekt.57 Det bör dock framhållas att det genom användandet av kalla kriget som analytisk kategori finns en överhängande risk att
världen tolkas in i ett binärt system där USA och Sovjetunionen görs till
viktigare aktörer än de faktiskt var. De som skriver kalla krigets historia
borde, enligt detta resonemang, se det som ett globalt fenomen för att inte
osynliggöra viktiga historiska processer som inte primärt gick att härröra till
stormakternas politiska spel.58
Det finns en debatt om hur användbart kalla kriget är för undersökningar
av samhällsvetenskapernas historia. Huruvida kalla kriget bara är en epokbenämning eller om det syftar på en större kalla kriget-kultur.59 En återkom55
Isaac gör i sin historiografi en kronologisk indelning där de undersökningar som gjordes på
1990-talet var mer fokuserade på att identifiera och kritisera kopplingar mellan militären och
universiteten. Det finns en uppsjö av ämnesspecifika studier, här följer några exempel på
undersökningar som tar ett bredare grepp på forskningsfinansieringen. Lowen (1997); Chomsky red. (1997); Simpson red. (1998); Mirowski (2001); Crowther-Heyck (2006), s. 420-446;
Solovey (2013).
56
Hecht (2009).
57
Hecht red. (2011).
58
Westad (2005).
59
Isaac citerar David Engerman som har skrivit om vikten av att skilja på händelser som
skedde under kalla kriget och händelser som skedde på grund av kalla kriget. Solovey har
diskuterat en liknande frågeställning och kommit fram till att kalla kriget som epok inte kan
skiljas från den specifika kultur som dominerade USA under perioden. Isaac (2007), ss. 725–
746; Solovey (2012), ss. 1–19.
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mande invändning är att de vetenskapliga och professionella processer som
pågick under kalla kriget hade påbörjats innan andra världskriget och att
åtskillnaden mellan kalla kriget och till exempel mellankrigsperioden till stor
del är skapad av historikerna själva. Det är en invändning som kan vara nyttig att ta med sig när konceptet flyttas till Sverige.60

Samhällsvetenskapliga modeller
En topografisk karta används för att navigera i terrängen. En kulturell karta
används för att navigera i kulturen. En modell används för att navigera i
förändring över tid. En karta visar ett begränsat antal aspekter av en specifik
plats vid en specifik tidpunkt. En samhällsvetenskaplig modell kan däremot
visa en process men fortfarande bestå av ett begränsat antal aspekter. Modellen kan visa hur en uppsättning variabler samverkar över tid och hur de
berörda variablerna påverkas av denna samverkan. Där kartan kan berätta för
läsaren hur det är kan modellen berätta hur det kommer att bli. Samhällsvetenskapliga modeller kan användas för att göra prognoser som i sin tur kan
användas för att planera samhället. De förutsättningar som en planerare arbetar under påverkas av modellens rationalitet. En av de viktigaste frågorna för
denna avhandling är den om hur de planerande geograferna använde sig av
abstrakta modeller. Historisk forskning om modellernas betydelse för de
svenska samhällsvetenskaperna saknas dock, däremot förekommer undersökningar av samhällsvetenskapliga modeller inom forskningen om kalla
krigets samhällsvetenskaper.
Efterkrigstidens samhällsvetenskaper präglades av modeller. Samhällsvetenskapliga modeller hade funnits tidigare men de hade inte dominerat samhällsvetenskaperna, vilket de kom att göra under andra halvan av 1900-talet.
Formellt är en modell en representation av fenomen. Samhällsvetenskapliga
modeller tenderar att vara abstrakta där variablerna utgörs av kategorier av
statistisk data. Vetenskapshistorikern Hunter Crowther-Heyck har konstaterat att användandet av modeller inom samhällsvetenskaperna blev allt vanligare under andra halvan av 1900-talet. 1950 användes begreppet i 5 procent
av artiklarna i Crowther-Heycks studie, 2000 användes det i 90 procent av
artiklarna. Crowther-Heyck menar att den största ökningen inom den samhällsvetenskapliga modellproduktionen skedde under 1950-1970-talet. Samhällsvetenskaperna i USA blev, med Crowther-Heycks ord, modellvetenskaper.61
60

David Engerman har gjort en poäng av att skriva om Social Science in the Cold War istället
för Cold War Social Science för att understryka att samhällsvetenskaperna påverkades av
kalla kriget men kalla kriget var inte orsaken till att de fanns, Engerman lyfter istället fram
andra världskriget som den avgörande brytpunkten. Engerman (2010), ss. 393–400.
61
I Crowther-Heycks undersökning ingick en amerikansk tidskrift för var och en av disciplinerna, nationalekonomi, sociologi, statskunskap, antropologi, och psykologi. Crowther-Heyck
(2015), ss. 159–161.
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Crowther-Heyck använder sig av begreppet högmodern samhällsvetenskap för att beskriva den dominerande inriktningen av den amerikanska
samhällsvetenskapen 1955-1975. Användandet av modeller var en viktig
aspekt av den högmoderna samhällsvetenskapen men begreppet rymmer
även analytiska begrepp som system, strukturer, funktion och andra begrepp
som fick stort inflytande över hur samhällsvetenskapen bedrevs under efterkrigstiden. Crowther-Heyck ser det som en förlängning av det som i den
amerikanska kontexten brukar beskrivas som organisationsrevolutionen.
Under mellankrigstiden förändrades hur företag organiserade produktionen
och hur myndigheter organiserade sina verksamheter. För svenska förhållanden går det att relatera organisationsrevolutionen till rationaliseringsrörelsen.
Rationaliseringsrörelsen används som samlingsbegrepp för att öka den ekonomiska produktiviteten och generellt göra samhället mer effektivt.62 Crowther-Heyck menar att mellankrigstidens idéer om en storskalig rationalisering
av samhället skapade förutsättningarna för de högmoderna samhällsvetenskaperna. Under andra världskriget mobiliserades experter på effektivitet och
organisation i krigsansträngningarna. Under efterkrigstiden användes lärdomar som dragits från kriget i analysen och organiseringen av det moderna
samhället, när samhällsvetenskaperna fick ta del av de pengar som den amerikanska staten avsatte i sina stora forskningssatsningar.63
Crowther-Heycks undersökning syftar till att skapa ett samlingsbegrepp
för samhällsvetenskapen som helhet under perioden 1955–1975. Ett sådant
begrepp behövs inte för den här undersökningen. Tvärtom skulle ett sådant
begrepp strida mot undersökningens metodologiska utgångspunkt. Undersökningens analys kretsar kring de nav som uppstår när olika nätverks intressen översätts. Det är skapandet och upprätthållandet av sådana nav som är
det relevanta och då blir det mindre viktigt att använda begrepp för att identifiera yttre gränser för de deltagande aktörerna. Det är dock relevant att placera in undersökningen i en global kontext och Crowther-Heycks undersökning är en del av ett växande forskningsläge om efterkrigstidens samhällsvetenskaper.
Den forskning som har bedrivits kring samhällsvetenskapernas modellbyggande har till stor del bedrivits som en del av studiet av kalla krigets
samhällsvetenskaper. Modeller som utvecklats för att lösa militära problem
överfördes på civilsamhället efter kriget. Ett av de praktiska problem som
militären ställdes inför var att utifrån begränsad kunskap planera operationer.
För att kunna planera operationer användes simuleringar där ett antal tänkbara utfall utifrån givna förutsättningar testades. Den mest spridda metoden
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för att göra detta kallades operationsanalys och utvecklades initialt av det
brittiska luftförsvaret för att koordinera försvaret av London. Den operationsanalytiska expertisen kom inte uteslutande från militären vilket gjorde
att operationsanalysen blev ett eget expertområde som delvis var skilt från
den traditionella militärstrategiska expertisen. Efter andra världskrigets slut
började operationsanalys användas för att planera det civila samhället, speciellt trafikplanerare var entusiastiska inför operationsanalysen.64
Operationsanalysen anammades av de professionella planerarna men
andra världskrigets erfarenheter av simuleringar och modellbyggande påverkade även den samhällsvetenskapliga forskningen. Rational choice-teorins
stora genomslag inom den nationalekonomiska forskningen har varit föremål
för flera undersökningar.65 Precis som när det gäller studier i kalla krigets
vetenskap över huvud taget har det dock ifrågasatts hur stark kopplingen till
militären och andra världskriget egentligen var.66 Vid sidan av rational choice-teorier fanns det flera spelbaserade forskningsansatser som var, om inte
hämtade ifrån, så i alla fall inspirerade av krigsspel.67
För att konstruera de allt mer komplexa modellerna krävdes beräkningskraft. Samhällsvetenskapernas fascination inför komplexa matematiska modeller sammanföll med utvecklingen av datorer. Den moderna datorteknikens utveckling var också den nära knuten till den militära teknikutvecklingen. Det går därför att argumentera för att militärens ekonomiska resurser,
indirekt, var en orsak till att samhällsvetenskaperna skulle bli modellvetenskaper.68
Inom den teknikhistoriska forskningen har de senaste trettio åren argumenterats för att det inte går att dra en stabil gräns mellan teknik och vetenskap.69 I fallet med datorerna går det att inkludera samhällsvetenskaperna i
det påståendet. Det går heller inte att skilja den vetenskapliga utvecklingen
från den politiska utvecklingen.70 Donald Mackenzie har, i en studie som
visserligen ligger efter denna undersöknings tidsperiod men som trots det är
relevant, visat hur den finansmarknad som utvecklats sedan 1970-talet formats av de finansanalytiska modeller som utvecklats för att förklara finansmarknaden. Eftersom de som arbetade inom finanssektorn arbetade efter
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analysmodellerna kom dessa att bli en del av finansmarknadens infrastruktur, särskilt inom derivathandeln. Mackenzie kallar modellerna för performativa teorier eftersom de formar objektet de förklarar. Finansmarknadens höga
abstraktionsgrad gör den till ett speciellt exempel men, som denna undersökning kommer att visa, kunde samhällsvetenskapliga modeller över hur samhället fungerar på ett konkret sätt påverka samhällsbyggandet.71
Att det finns någon som är beredd att använda kunskapen som produceras
är en förutsättning, inte bara för att kunskapsproduktionen ska få finansiering, utan för att den ska kunna fortsätta överhuvudtaget. Det går inte att vara
expert på egenhand, för att en aktör ska fungera som expert måste någon
utomstående vara intresserad av den erbjudna expertkunskapen. Samhällsvetenskapliga modeller kan fungera som en koppling mellan de som producerar kunskap och de som använder den. I den amerikanska kontexten var kalla
kriget det stora efterkrigsprojektet och i Sverige var det uppbyggnaden av
välfärdsstaten. Båda projekten var dock beroende av ekonomisk tillväxt och
samhällelig utveckling. Modeller som fick stort genomslag i den amerikanska kalla krigskontexten kunde således även få stort genomslag inom den
svenska välfärdskontexten. Gemensamt för modellanvändandet var dock att
användningen av dem gjorde att samhällsvetenskapliga praktiker började
användas utanför universitet och forskningsinstitut.

Teoretiskt ramverk och analytiska begrepp
Undersökningen kommer att göras med hjälp av ett teoretiskt ramverk som
byggs upp av ett antal analytiska begrepp. Avhandlingen förklarar varför
kulturgeografi blev en planeringsvetenskap. Att kulturgeografin blev en planeringsvetenskap innebar att den kunskap som producerades av kulturgeografer användes utanför den strikt akademiska kontexten. Det teoretiska
ramverket ska användas för att förklara hur den situationen kunde skapas.

Tankestil och tankekollektiv
Ludwik Fleck utarbetade redan 1934 en teori om att vetenskapliga faktum
formas av vilken tankestil som används för att framställa dem och inom vilket tankekollektiv forskarna befann sig. Med tankestil menas de konventioner som styr tänkandet, alltså den förståelse av hur världen fungerar som föregår observationer av den. Tankestilen styr vad som godtas som kunskap om
världen och hur den ska tolkas. Men de begränsningar som skapas av en
tankestil är även en förutsättning för att en meningsfull kunskapsproduktion
ska kunna bedrivas. Utan en tankestil skulle ingen gemensam kunskapssyn
kunna utvecklas. Genom utbildning och träning inom en vetenskaplig disci71
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plin görs personer till en del av den gemenskap som tankestilen möjliggör.
Den gemenskapen är det Fleck kallar ett tankekollektiv. Om tankekollektivet
är stabilt kommer även tankestilen att vara det men om tankekollektivet bara
är löst sammanhållet kommer tankestilen som utvecklas inom kollektivet att
vara instabil. Det finns oftast flera olika tankekollektiv som samlas kring och
förfäktar sina egna tankestilar.72
Det är genom kontakter mellan olika tankekollektiv som tankestilar förändras. Trots att tankestilen begränsar vilken kunskap som kan produceras
inom ett tankekollektiv kan alltså ny kunskap produceras.73 ”Sanningen är
inte ’relativ’ eller ens ’subjektiv’ i ordets populära betydelse, utan alltid eller
nästan alltid fullständigt bestämd inom en tankestil.”74 Det är kunskapsproduktionens kollektiva form som har störst betydelse för undersökningen.
Tankestilen gör det möjligt att ha kunskap om världen, tankekollektivet avgör tankestilens stabilitet. Även om benämningen kollektiv i undersökningen
kommer att användas för att beskriva en grupp aktörer är det viktigt att understryka att Fleck med kollektiv inte menade en sådan avgränsad grupp
aktörer. Tankekollektivet var alla som upprätthöll en tankestil och även om
en organisation eller på annat sätt avgränsad grupp kunde vara tankekollektiv kunde två personer som samtalar också genom att uppbära en gemensam
tankestil vara ett tankekollektiv.75
Den tankegemskap som skapas inom ett tankekollektiv gör det möjligt att
skilja mellan ”verkliga problem” som kräver en kraftansträngning för att
lösas och ”skenproblem” som det är onödigt att lägga energi på.76 Vilka frågor som är möjliga, önskvärda eller angelägna att beforska styrs, enligt
Fleck, av vilken tankestil som dominerar. Kopplingen mellan tankestilars
inflytande och vilka problemformuleringar som var möjliga kom att bli avgörande när kulturgeografin kom i kontakt med samhällsplaneringen.
Tankegemenskapen blir starkare om den är avgränsad och specialiserad.
En avgränsad tankestil ställer mindre krav på tankekollektivet vilket gör att
den blir stabilare än en tankestil som saknar tydliga gränser och omfattar en
stor mängd fenomen. Att tankegemenskapen blir starkare ju mindre omfat72
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tande tankestilen var en förklaring till varför centralortsteorin blev en så
viktig del av de planerande geografernas projekt.77
Tankestil, tankekollektiv och tankegemenskap kommer att vara de begrepp som övriga analytiska begrepp relateras till. Eftersom dessa tre begrepp i sig inte säger något om hur de ska användas för att analysera en process kommer de att kompletteras med ytterligare begrepp.

Kulturella kartor och epistemiska auktoriteter
Den här avhandlingen behandlar ett skeende som utspelade sig i gränslandet
mellan vetenskap och politik. Vetenskapliga undersökningar påverkade vilka
politiska reformer som genomfördes och politiska reformer påverkade forskares vetenskapliga karriärer. Vetenskapliga experter inom statliga utredningar kan ha stort inflytande över politiska reformer och sådana expertuppdrag kan vara positiva för forskarens vetenskapliga karriär. Att beskriva
dessa skeenden som något som pågick i ett gränsland är att använda en spatial metafor för att påvisa relationen mellan två samhälleliga fenomen, vetenskap och politik.
Thomas Gieryn liknar förståelsen av samhället med en kulturell karta där
gränserna mellan olika samhälleliga fenomen, precis som gränserna mellan
länder på en världskarta, hjälper användaren att förstå hur världen är beskaffad. Ett av områdena på den kulturella kartan är vetenskapen. Gieryn menar
att det inte går att åstadkomma en definition av vad vetenskap är, istället ska
vetenskap behandlas som en följd av att någon gör anspråk på att veta hur
världen är beskaffad och att dessa anspråk ses som legitima. Det som kan
undersökas är inte vad vetenskap är utan var vetenskap är, det vill säga var
på den kulturella kartan det skapas trovärdig kunskap om hur världen är beskaffad.78
Huruvida kunskapsanspråk ses som legitima eller inte avgörs genom trovärdighetstävlingar. Trovärdighetstävlingar uppstår när två eller fler aktörer
gör anspråk på att ha epistemisk auktoritet över samma område på den kulturella kartan, det vill säga när fler än en aktör anser sig veta bäst. Epistemisk
auktoritet är Gieryns begrepp för aktörer som har makt att avgöra vilken
kunskap om världen som är riktig. Vinnaren av en trovärdighetstävling blir
alltså en epistemisk auktoritet men vinnaren av en trovärdighetstävling avgörs inte av deltagarna själva. Gieryn beskriver det som att trovärdighetstävlingar avgörs nedströms, det vill säga av aktörer som använder kunskapen
som produceras. Den mest trovärdiga kunskapen i det moderna samhället är
vetenskaplig kunskap. Det innebär att många trovärdighetstävlingar handlar
om vilken kunskapsproduktion som är vetenskap och vilken som inte är det.
Trovärdighetstävlingar uppstår inte för att det finns för få former av kunskap
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som kan passera som vetenskap utan för att det finns för många. Det innebär
att trovärdighetstävlingar tenderar att uppstå mellan aktörer vars kunskap om
världen skulle kunna vara vetenskaplig om aktörerna som befann sig nedströms accepterade den som trovärdig och använde den. Den epistemiska
auktoriteten kan bestämma var gränserna på den kulturella kartan ska dras
och trovärdighetstävlingar avgör vem som är en epistemisk auktoritet.
När aktörer medvetet försöker inkludera eller exkludera andra aktörer från
ett område på den kulturella kartan bedriver de gränsarbete. Gränsarbete och
trovärdighetstävlingar sker alltid på en arena och i det aktuella fallet var
arenan den statliga förvaltningen och framför allt statliga utredningar.79
Gränsarbete uppstår ofta, men inte alltid, i samband med konflikter mellan
olika epistemiska auktoriteter. Begreppet epistemisk auktoritet kan beskrivas
som de mest inflytelserika aktörerna inom en dominerande tankestil. Snarlika tankestilar upprätthålls av tankekollektiv som kan förstå varandra. Tankestilar som är mycket olika leder till att tankekollektiven helt och hållet
bortser ifrån varandra. Närstående tankstilar hamnar ofta i konflikt eftersom
de sysselsätter sig med likartade frågeställningar. Det leder till konflikt mellan de olika tankekollektivens medlemmar.80 Både Gieryn och Fleck arbetar
inom samma tradition därför går det att använda Gieryns begreppsapparat
för att ge precision åt Flecks koncept. På ett liknande sätt kommer fler analytiska begrepp att införlivas det tolkningsmaskineri som det empiriska materialet ska bearbetas av.
Det finns en inbyggd fara i att använda kartan som liknelse för att beskriva samhälleliga fenomen eftersom idéer om centrum och periferi är inbyggd i metaforen. Men den kulturella kartan används inte för att skapa en
åtskillnad mellan ”normalt” och ”avvikande”, mitten och ytterligheten. Den
kulturella kartan används för att göra relationen mellan samhälleliga fenomen begriplig. Gieryn fokuserar på konflikter för att undersöka dessa relationer men det flera teorier har utvecklats kring föreställningar om gränser
men då med samarbetet som utgångspunkt.81
För att understryka att inomvetenskapliga skillnader inte behöver innebära konflikter kommer en kort diskussion om vetenskapliga subkulturer.
Begreppet vetenskaplig subkultur användes av Peter Galison i hans undersökningar av hur olika forskningsinriktningar inom fysiken förhållit sig till
relationen mellan experiment och abstrakta modeller. Galison gör en uppdelning mellan forskare som använder sig av maskiner som reproducerar
naturfenomen som kan iakttas, som bilder eller andra visuella representationer, och forskare som gör simuleringar i digital miljö. Rent tidsmässigt
följer denna uppdelning utvecklingen och spridningen av elektroniska dato79
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rer. Begreppet subkultur är för Galison ett sätt att hantera inomvetenskapliga
variationer.82
Vetenskapliga subkulturer påminner om Flecks tankekollektiv men en del
av Galisons projekt var att undersöka hur subkulturer kommunicerade med
varandra. Galison använder begreppet utbyteszoner för att analysera subkulturernas samarbete. Trots att de olika subkulturerna arbetade efter olika värderingar och tillmätte till exempel datorsimuleringar olika förklaringsvärde
kunde de mötas och samarbeta. Till skillnad från Gieryn som ser gränser
som konfliktfyllda menar Galison att vetenskapliga subkulturer kan utveckla
ett slags pidginspråk som gör att de kan förstå varandra. Fleck hade beskrivit
det som att utbyteszonen var en tankestil som var gemensam för flera tankekollektiv. Ordet subkultur kan dock förtydliga vad de planerande geograferna var. De var geografer men deras metoder, alltså de praktiker som de tillskrev vetenskapligt förklaringsvärde, skilde sig ifrån de gängse geografernas. De disciplinära gränserna behövde inte orsaka konflikter. Subkulturerna
kunde samexistera och samarbeta men när det uppstod konkurrenssituationer, som till exempel vid en professorstillsättning, ersattes de Galisonska utbyteszonerna mot Gierynskt gränsarbete.

Översättningar, modeller och nätverk
Om den kulturella kartan är spelplanen, trovärdighetstävlingen spelet och
den epistemiska auktoriteten spelets vinnare så kommer översättning och
nätverk att användas som begrepp för att beskriva hur speletspelas. De två
sistnämnda begreppen är hämtade ifrån den forskningstradition som brukar
benämnas aktör-nätverks teori (ANT). I den här undersökningen kommer
ANT att användas för att det är en forskningstradition som skapat begrepp
och kategorier för samarbetspraktiker.83
Översättningar
De teorier och metoder som inom ANT utvecklats för att undersöka översättningsprocesser kretsar kring formulering av problem. Som jag skrev ovan
utgår undersökningen från att politiska reformer för att kunna genomföras är
beroende av att det finns kunskap om hur det är, hur det borde vara och hur
det riskerar att bli. Processen som innebär att den kunskap som är nödvändig
för en politisk reform ska kunna genomföras är en översättningsprocess. En
översättningsprocess innebär att en mängd disparata intressen samlas inom,
eller värvas till, en och samma problemformulering. Hur många olika intressen som måste samlas för att översättningen ska lyckas varierar från fall till
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fall men principerna bakom översättningen är desamma. När översättningen
lyckas skapas ett nätverk där alla aktörer som har intressen i frågan ingår.84
Michell Callon och Bruno Latour har med en tidigmodern liknelse beskrivit översättningen som att en suverän gör sig till talesperson för andra
aktörers intressen. Suveränen tolkar inte intressena utan översätter dem till
sitt eget intresse. Suveränen påtvingar inte de andra aktörerna sina intressen
istället ges deras intressen en form som överensstämmer med suveränens
intressen. Efter att aktörernas intressen översatts till suveränens intressen
kommer aktörerna, när de arbetar för att främja sina egna intresse, också att
främja suveränens intresse. Det beror på att de översatts till ett gemensamt
intresse. Översättningen innebär alltså att en uppsjö av intressen görs till ett
gemensamt intresse och den som gör detta är suveränen.85
För att överföra resonemanget till undersökningens begreppsapparat kan
suveränen förstås som en epistemisk auktoritet. Gieryns förklaringsanspråk
med begreppet epistemisk auktoritet sträcker sig dock inte längre än att begreppet betecknar en aktör som gör påståenden om hur världen är beskaffad
och att dessa påståenden av omgivningen anses vara trovärdiga. En epistemisk auktoritet är den som går vinnande ur en trovärdighetstävling och en
översättningsprocess är inte detsamma som en trovärdighetstävling men
slutresultatet är snarlikt. Slutresultatet blir i båda fallen en aktör som kan
göra sig till talesperson för andra aktörers intresse. I denna undersökning
kommer trovärdighetstävlingen eller gränsarbetet att kompletteras med översättningsbegreppet. Gieryns begreppsapparat utgår ifrån konflikter som utkämpas om den epistemiska auktoriteten. Genom att komplettera konfliktanalysen med ett analytiskt begrepp som kan användas utan explicita konflikter går det att använda begreppet epistemisk auktoritet för att beskriva de
aktörer som har problemformuleringsinitiativet, oberoende av hur det skapades.
Översättningsprocessen är också en förändringsprocess. Översättningen
kan förändra innehållet i både det intresse som översätts och den auktoritet
som samlar intressen under sig. John Law lyfter fram att det sker en översättningsprocess när en forskare gör data av en händelse.86 Översättningar
handlar alltså inte bara om att översätta andra aktörers intressen till att sammanfalla med de egna intressena. När data skapas utifrån observationer sker
också en översättning och denna översättning kan innebära att den data som
registreras inte överensstämmer med observationen som gjorts.87
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Law utvecklade Flecks resonemang om hur informationsutbyte sker inom
och mellan tankekollektiv. Fleck ville ”[…]visa att även ett enkelt förmedlande av vetande inte på något sätt kan jämföras med förflyttningar i ett
euklidiskt rum. Det sker aldrig utan omvandling utan alltid med en stilriktig
omformning, som intrakollektivt betyder en förstärkning och interkollektivt
en grundläggande förändring.”88 Det är alltså inte bara intressen som översätts, Fleck menar att kunskapsöverföring innebär översättning. För att två
tankekollektiv ska kunna kommunicera måste deras respektive tankestilar
översättas till en form som det andra tankekollektivet kan och vill förstå.
Modeller
Crowther-Heyck använder begreppet manipulable mobiles för att beskriva
dessa modeller.89 Begreppet manipulable mobiles är baserat på Latours begrepp immutable mobiles som syftar till att beskriva hur fakta kan förflyttas
geografiskt och hur dessa förflyttningar stärker dess trovärdighet.90
En immutable mobile skapas när en aspekt av världen översätts till en
form som gör att den går att förflytta och kombinera med andra delar av
världen som översatts och gjorts flyttbara. Latour använder kartan som exempel på hur världen kan bli mobil genom att översättas. När en europeisk
upptäcktsresande för första gången kommer till en kuststräcka på en annan
kontinent är den, enligt Latours terminologi, dominerad av naturen och av
lokalbefolkningen. Det är bara genom att titta på naturen och lita på lokalbefolkningens utsagor om hur kustlinjen är beskaffad som det går att veta något om den. När en karta ritats över kustlinjen ändras emellertid maktbalansen. Då har den översatts enligt standardiserade metoder till en form som kan
förstås av alla som kan läsa en karta. Kartan över kustlinjen kan kombineras
med andra kartor för att skapa en förståelse av kusten som är större än vad
som går att se med blotta ögat. Då har resenären med kartan mer kunskap om
hur kusten ser ut ”egentligen” än vad lokalbefolkningen har. Lokalbefolkningens kunskap blir då just lokal och begränsad. Framför allt gör dock kartan att kunskapen om kustlinjen blir mobil. Kartan kan fraktas tillbaka till
Europa och människor som inte varit i närheten av kustlinjen kan veta hur
den ser ut och den kunskapen kan kombineras med andra immutable mobiles
för att skapa ytterligare ny kunskap.91
Samhällsvetenskapliga modeller måste, enligt resonemanget ovan, vara
manipulerbara och mobila för att vara användbara, Crowther-Heyck använder nio kriterier för att definiera dessa funktioner:
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[T]hey must be (1) mobile (movable over long distances); (2) unchanged in
their meaningful characteristics when so moved; (3) flat; (4) scalable; (5) reproducible; (6) recombinable (as when maps of different sections of a coastline are joined); (7) superimposable (as when population data is added to a
topographic map); (8) capable of being merged with written text; and (9) capable of being “merged with geometry” (they convert multiple dimensions
and vast scales to two dimensions and convenient sizes for synoptic visual
representation).92

Att Crowther-Heyck återkommer till kartliknelsen är inte en tillfällighet.
Som nämnts ovan finns stora likheter mellan samhällsvetenskapliga modeller och kartor. Men kartor är, genom att vara visuella, lättare för en person utan specialkunskaper att ta till sig. Latour använde sig av kartor för att
illustrera vad en immutable mobile var av samma anledning. Skillnaden
mellan en immutable mobile och en manipulable mobile är att en immutable
mobile inte kan förändras av aktörerna som använder den medan en maipulable mobile kan manipuleras för att anpassas till den givna situationen.
Denna undersökning kommer att använda modellbegreppet som en beskrivning på en formaliserad metod för att översätta en uppsättning variabler
till en helhet. Eftersom undersökningen handlar om kulturgeografi och samhällsplanering kommer jag att undersöka hur kulturgeografiska modeller
användes inom olika aspekter av planering inom den statliga förvaltningen.
Nätverk
När en aktör översatt andra aktörers intressen och gjort sig till talesperson
för dessa har en maktrelation skapats. Maktrelationen är just relationell, den
finns i kopplingarna inom nätverket som utgör relationerna. Latours argumenterar för att begreppet makt borde överges och landar i en ståndpunkt
som påminner om Michel Foucaults teori om att makt bara finns när den
används. Latour menar att makten går att undersöka genom att studera vilka
kopplingar som utgör ett nätverk. Istället för att diskutera maktbegreppet,
menar Latour, att forskningen borde inriktas på att undersöka vilka nätverk
som upprätthåller en samhällsordning. Aktörer är alltid delar av ett nätverk
och nätverken och aktörerna måste undersökas tillsammans. När aktörer och
nätverk undersöks tillsammans blir det möjligt att följa vilka kopplingar som
finns mellan aktörer och därigenom vilka aktörer som stärker varandra.93
Översättningar skapar kopplingar i ett nätverk av aktörer som i sin helhet
utgör samhället. Precis som ovan handlar översättningarna inte om några
abstrakta intressen utan om konkreta aktörer och konkreta processer. Exempelvis när geologiska metoder för att undersöka bergarter började användas
för att leta efter olja. Geologer hade börjat komplettera de traditionella
undersökningarna av jordens sediment med att använda elektricitet eftersom
92
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olika bergarter hade olika motstånd. På så sätt behövde geologerna inte
gräva i jorden för att ta reda på vilka bergarter som fanns under jordskorpan.
Metoden kunde även, visade det sig, användas för att ta reda på om det fanns
olja i marken vilket gjorde att den började användas av oljebolagens ingenjörer. Därigenom skapades en koppling mellan fysikerna som utvecklat mättekniken, geologerna som standardiserat den och oljebolagen som använde
den i sin produktion.94
Nätverk används som ett analytiskt begrepp för att identifiera vilka aktörer som stärker varandra. När så sker skapas en koppling. I exemplet ovan
finns det en koppling mellan oljebolaget, geologerna och fysikerna eftersom
geologernas metoder när de användes av oljebolagen gjorde deras verksamhet mer effektiv. Som redan diskuterats skapas epistemisk auktoritet när en
aktörs kunskap används av andra aktörer, det innebär att fysikernas trovärdighet stärks eftersom oljebolagens metoder bygger på deras forskning. Fysikerna och oljebolagen ingår alltså i samma nätverk men det innebär inte att
det funnits någon avsikt att skapa ett nätverk. De inblandade aktörerna har
inte träffats, skakat hand och beslutat att samarbeta, trots det går det att utifrån kopplingarna mellan aktörerna analysera dem som ett nätverk.
Ett exempel på när vetenskapliga upptäckter och politiska rörelser stärker
varandra var det som Latour har benämnt Pasteuriseringen av Frankrike. I
den processen översattes en uppsjö av sociala rörelsers intressen till att
sammanfalla med Pasteurs upptäckt av mikrober. Latour samlar dem under
benämningen hygienister. De gick från att ha sysselsatt sig med alla olika
aspekter av hygien till att fokusera på mikrober. Från att ha engagerat sig i
ett stort antal aspekter av hygienfrågan kunde de, genom att anamma Pasteurs forskning, koncentrera sitt engagemang på en aspekt, ett objekt, som i
sin tur kunde återfinnas i hela samhället. Genom att det fanns en stor rörelse
som använde sig av Pasteurs forskning stärktes dennes auktoritet men eftersom Pasteurs forskning stärktes även rörelsen. I och med att de kopplades
ihop i samma nätverk stärkte de varandra. Pasteur behövde alltså inte själv
på basis av sitt vetenskapliga arbete övertyga inflytelserika aktörer, statliga
och andra, om att bakterier fanns. Hygienisterna tog hand om den saken eftersom de redan var en del av det franska etablissemanget. På det sättet förvandlades Pasteur från en isolerad aktör till en del av ett nätverk av aktörer
som alla tjänade på att mikroberna gjordes till en del av samhället. Eftersom
Pasteurs laboratorium var den plats där mikrober kunde isoleras och undersökas blev laboratoriet en obligatorisk passage för alla som ville använda sig
av mikroberna. Laboratoriet fungerade som ett nav som mikroberna, och alla
som åberopade dem, kunde röra sig kring. Pasteur blev, genom att vara talesperson för laboratoriet, även talesperson för mikroberna.95
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Som exemplet med oljebolaget och fysikerna visar är nätverket en analytisk metod för att se vilka aktörer som stärker varandra. Fallet med Pasteur
visar att aktörer som är ensamma är svaga medan aktörer som agerar tillsammans är starka. Hygienisterna agerade inte som en enad rörelse förrän
Pasteurs laboratorium fanns som ett nav för dem att samordna sin verksamhet kring. Pasteur, å sin sida, fick inte gehör för sina anspråk på att ha upptäckt att det fanns bakterier som spred sjukdomar förrän en stor samhällelig
rörelse gjorde den upptäckten till en del av sin verksamhet.
Begreppen från ANT-traditionen används för att operationalisera Flecks
begreppsapparat. Fleck intresserade sig för hur tänkande styr handlande men
den här är inte en undersökning av tänkande. Det är en undersökning om hur
samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion begränsas och möjliggörs av de
som använde kunskapen. Det är inte den filosofiska aspekten av Flecks teori
som har betydelse för undersökningen utan hur tankestilen styrde vilken
kunskapsproduktion som ansågs önskvärd, produktiv och rationell.
Latour kom senare att beklaga sig över hur nätverksbegreppet användes
för att överbrygga glappet mellan aktör och struktur, att nätverk bara blev ett
annat ord för det sociala eller samhället. Aktör bör, enligt Latour, inte förstås
som agens och nätverk ska inte förstås som samhället. Istället ska ANT som
helhet ses som ett sätt att undersöka samhället som en ständigt pågående
process, eller cirkulation som Latour uttrycker sig. Latour underströk också
att ANT, trots namnet, inte var en teori utan en metod för att följa hur världen kontinuerligt skapas genom att aktörer kopplades till varandra i nätverk.96
I den här undersökningen kommer ingen hänsyn att tas till det större
ANT-projektet. De analytiska begreppen används för att undersöka hur tankekollektiv skapas och tankestilar upprätthålls. Nätverksbegreppet fungerar
som ett sätt att undersöka den ömsesidigt stärkande roll som tankekollektivet
har. Genom att koppla samman sina strävanden fungerar nätverket som ett
system av ömsesidig hjälp. Och genom att översätta heterogena intressen till
ett gemensamt intresse skapar översättningar förutsättningar för att sådana
nätverk ska uppstå. Så samlas ett tankekollektiv inom en tankestil och bildar
en tankegemenskap.

Metod och material
De centrala aktörerna i undersökningen är Sven Godlund och Torsten Hägerstrand. Båda disputerade i kulturgeografi i Lund i början av 1950-talet och
båda blev professorer, Godlund i Göteborg 1962 och Hägerstrand i Lund
1957 efter att han vikarierat på posten sedan 1954. Det är genom deras verksamhet under de aktuella åren som kulturgeografins utveckling mot att bli en
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planeringsvetenskap ska undersökas. Deras karriärer utgör den empiriska
basen för undersökningen. Men varken Godlund eller Hägerstrand var som
personer lika viktiga som deras relation till varandra.
Godlund och Hägerstrand bedrev en livlig korrespondens under andra
halvan av 1950-talet. Fram till dess hade de båda verkat i Lund men i och
med att Godlund flyttade till Stockholm var de tvungna att kommunicera på
andra sätt. Givetvis träffades de fortfarande och talades vid i telefon men de
skrev även brev, ibland fler stycken om dagen. Denna brevväxling är undersökningens kärna. Det är genom brevväxlingen som de planerande geograferna undersöks. Breven är hämtade från Hägerstrands personarkiv vid universitetsbiblioteket i Lund. Det är inte bara brev mellan Godlund och Hägerstrand som figurerar i undersökningen men de var de enskilt viktigaste aktörerna.
Att Hägerstrands var en betydelsefull aktör tas som en utgångspunkt för
undersökningen vilket skapar en risk att Hägerstrands betydelse överdrivs
eftersom hans personarkiv och hans korrespondens är en så central källa.
Vilka de centrala och perifera aktörerna var går dock att undersöka på andra
sätt. De planerande geograferna verkade i offentligheten. De skrev vetenskapliga texter, de deltog i utredningar, de skrev rapporter och utlåtanden.
Det finns ingen brist på dokumentation av deras verksamhet, även utan Hägerstrands korrespondens. Det gick alltså att fastställa att Hägerstrand var en
viktig aktör redan innan hans korrespondens gjordes till en del av undersökningen.
Den andra viktiga kategorin källor är statliga utredningar. Statliga utredningar tillsätts för att skapa kunskapsunderlag till, och ibland förslag på,
politiska reformer. Utredningarnas slutbetänkande, den text som besluten
formellt grundar sig på, är dock inte undersökningens viktigaste material.
Det viktigaste materialet är utredningsarkiven. I utredningsarkiven finns
protokoll, förarbeten, remisser och annat material som använts eller framställts under utredningsarbetet. Det är i utredningsarkiven det går att se vilka
som gjort vad i utredningen. Slutbetänkandena har använts för att kontrollera
vilka delar av utredningsarbetet som kommit med i den slutgiltiga utredningstexten.97
Hägerstrand förde även en livlig korrespondens med andra personer som
hade en direkt eller indirekt påverkan på kulturgeografins utveckling mot att
bli en planeringsvetenskap vilket gjorde Hägerstrand till ett nav som de planerande geograferna rörde sig runt. Hägerstrands arkiv består av 103 volymer varav 53 volymer innehåller brev och koncept. Av dessa innehåller 40
volymer osorterade brev och koncept i kronologisk ordning. Utöver korrespondens innehåller arkivet manus till artiklar, böcker och föreläsningar. Det
innehåller även kartor. Arkivet är inte ordnat, utöver att manuskript och kor97
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respondens skilts från varandra. Korrespondensen ligger dock till största
delen i kronologisk ordning. Det är framför allt korrespondensen från andra
halvan av 1950-talet som använts i undersökningen.
Undersökningen baseras även på brev ifrån Gerd Enequists personarkiv
som omfattar 122 volymer och förvaras vid Uppsala universitetsbibliotek,
Carolina Rediviva. Enequists arkiv omfattar förutom korrespondens och
koncept manuskript, kartor och annat arbetsmaterial. Korrespondensen omfattar 15 volymer. Enequists arkiv erbjuder en ingång till en alternativ berättelse om hur den svenska kulturgeografin blev en planeringsvetenskap.
Enequist var engagerad i både storkommunsutredningen och vägplansutredningen och hon representerade under flera mandatperioder kulturgeografin i
samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Enequist var en viktig aktör i den
svenska kulturgeografins historia men hon var inte drivande i ämnets utveckling mot att bli en planeringsvetenskap. Under arbetet med avhandlingen har korrespondensen undersökts och de volymer som refereras finns i
källförteckningen. Arkivet innehåller även 15 volymer med material från den
så kallade storkommunsundersökningen som genomfördes under 1950-talet.
Mötesprotokoll och liknande dokument från undersökningen finns även bevarade i samhällsvetenskapliga forskningsrådets arkiv och de volymer som
refereras finns redovisade i källförteckningen. Att redovisa varför det var
forskningsmiljön i Lund och inte i Uppsala som var den drivande kraften
bakom att göra kulturgeografi till en planeringsvetenskap vore emellertid att
föregripa undersökningen. De centrala aktörerna i undersökningen har identifierats i Hägerstrands korrespondens vilket gör att kretsen kring Hägerstrand utgör undersökningens centrum, medan Enequists krets blir mer perifer. Det är en följd av att undersökningen kretsar kring de planerande geograferna, om ett annat tankekollektiv hade stått i centrum hade undersökningen haft andra huvudpersoner.98
Att använda brev som källmaterial innebär att använda en källa som är
tendentiös. Att brevmaterialet är tendentiöst är dock en tillgång för undersökningen eftersom det är korrespondensen i sig som undersöks och inte de
händelser som beskrivs i breven. Brev är dock, som alla texter, skrivna med
en läsare i åtanke. Det kan vara frestande att se breven som ett sätt att
komma närmare brevskrivarens egentliga ståndpunkter eftersom informationen som förmedlas är mer privat än i andra texter. Informationen i breven
bör dock inte automatiskt ses som mer eller mindre korrekt än information
som förmedlas genom andra kanaler men informationen som förmedlas i
brev tenderar dock att genom sin specifika avsändare och mottagare att innehålla annan information än texter med en mer generell läsekrets i åtanke.99
Ur brevväxlingen har särskilt brev där tjänster, kollegor och forskningsprojekt diskuterats lyfts fram. I brevväxlingen går det att se hur ett vi forme98
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ras. Det var ett vi som formulerades positivt genom att brevskrivarna framhöll gemensamma värderingar eller erbjöd hjälp med privata angelägenheter.
Men det var även ett vi som formulerades negativt genom att geografer,
tjänstemän och andra samhällsforskare som inte delade deras värderingar
framställdes som hinder för de planerade geografernas projekt. Om aktörerna
som beskrevs som antingen vetenskapliga motståndare eller helt enkelt inte
en del av de planerande geografernas vi faktiskt var vetenskapliga motståndare går inte alltid att avgöra utifrån brevmaterialet. Men det är heller inte
avgörande för undersökningen. Brevmaterialet används för att undersöka hur
ett vi formuleras. Om detta vi formuleras utifrån antaganden som senare
visade sig vara felaktiga har ingen betydelse för hur vi:et formerades i den
specifika historiska situationen.100
Det fanns ett utrymme för brevskrivarna att överdriva eller trivialisera
med- och motgångar. Eftersom dessa med- och motgångar rörde tjänstetillsättningar, forskningsanslag eller andra situationer som utspelade sig i offentligheten går det att kontrollera huruvida händelsen som beskrivs har ägt
rum, till exempel om en professur har tillsatts. De exakta omständigheterna
är svårare att undersöka men de är också mindre intressanta eftersom det ur
breven går att utläsa hur dessa händelser gjordes till en del av de planerande
geografernas förståelse av sig själva och deras omvärld. Hur händelser rationaliserades visade hur de planerande geograferna tolkade världen omkring
dem. Fleck underströk att tankekollektiv inte nödvändigtvis var en sammanslutning av människor men i den här undersökningen kommer tankekollektivets formering att undersökas med hjälp av ett socialt nätverk. Den gemenskap som höll de planerande geograferna samman var både social och vetenskaplig. Tankekollektivet sammanföll initialt med ett mer materiellt kollektiv
men det innebar inte att det var begränsat till de initiala deltagarna. De utgjorde den hårda kärnan men de planerande geograferna var en öppen gemenskap som omfattade alla som ville vara en del av den.
Vid tillsättning av professurer har sakkunnigutlåtanden använts för att undersöka hur auktoriteter inom kulturgeografin såg på ämnet. I ett sakkunnigutlåtande värderas och rangordnas de sökandes forskning av tre sakkunniga,
som oftast är professorer inom ämnet. De sakkunniga rangordnar sedan de
sökande och om de rankat samma person som mest kompetens får denne
tjänsten. Sakkunnigutlåtandena innebär alltså att en faktisk hierarki skapas
över vilken forskning som anses mest betydelsefull för ämnet. I undersökningen har sakkunnigutlåtandena i huvudsak använts för att avgöra hur etablerade de planerande geograferna var inom den svenska kulturgeografin.
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Utredningsarkiven har också använts för att undersöka hur etablerade de
planerande geograferna var, men då inom den statliga förvaltningen och i
förlängningen inom samhällsplaneringen. Undersökningen utgår ifrån att
trovärdig kunskap är kunskap som används och de statliga utredningsväsendet var en institution där samhällsvetenskaplig kunskap kunde omsättas i
politiska reformer. Utredningarna publicerade slutbetänkanden men det är
framför allt utredningsarkiven som varit intressanta att undersöka. Utredningsarkiven består vanligtvis av protokoll, arbetsmaterial och utkast till
slutbetänkandena. Vilket arbetsmaterial som finns bevarat beror på hur hårt
arkiven har gallrats men det består ofta av PM som presenterats för utredningskommittén samt statistiskt material, enkäter och annan information som
samlats in inom utredningen. Undersökningen av utredningsarkiven har i
vissa fall kompletterats med undersökningar av särskilt betydelsefulla politikers personarkiv. I dessa fall har dock bara material som berört den aktuella
utredningen undersökts.
Sakkunnigutlåtandena visade vilken ställning de planerande geograferna
hade inom kulturgeografin, eller åtminstone vad ämnets högsta auktoriteter
ansåg om dem. Varje utlåtande ger således en ögonblicksbild av vilken situation som rådde vid tiden för en tjänstetillsättning. Utredningsarkiven kan
däremot användas för att följa en arbetsprocess. Trots att det sällan finns
diskussionsprotokoll går det att använda protokollen för att följa arbetet
inom utredningen. Den praktiska materialinsamlingen och bearbetningen av
detsamma sköttes av ett utredningskontor och presenterades för kommittén
genom PM eller föredrag. Om kommittén ansåg att resultaten som utredningskontoret presenterade var trovärdiga kom de med i slutbetänkandet.
Om utredningskontoret producerade kunskapen befann sig kommittén nedströms där de avgjorde vilken kunskap som skulle användas och inte, för att
använda Gieryns metafor. Inom en utredning går det således att följa en trovärdighetstävling i mikroperspektiv.
Eftersom utredningarna dels resulterade i ett slutbetänkande och dels i
vissa fall i politiska reformer går det att värdera undersökningen av utredningsarkiven mot vilken praktisk betydelse de fick för samhällsutvecklingen.
Även om det, vilket kommer att framgå mot slutet av undersökningen, inte
var den viktigaste aspekten av de planerande geografernas arbete. Vilka experter som värvades till utredningskontoret visar vilken expertkunskaps som
inom förvaltningen antogs vara relevant för att skapa ett kunskapsunderlag
för reform. Genom att undersöka vilka experter som engagerades och vilka
som fick gehör för sina förslag går det att se var den epistemiska auktoriteten
fanns.
När vetenskapliga texter har undersökts har det inte på samma sätt gått att
avgöra huruvida en trovärdighetstävling har avgjorts eftersom texterna för
det måste placeras in i en större kontext. De vetenskapliga texterna har i
undersökningen fyllt två viktiga funktioner. Först och främst har vetenskapliga texter använts för att undersöka vilken forskning som de planerande
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geograferna bedrev. Tankekollektiv skapas kring en gemensam föreställning
om vilken kunskap som är trovärdig och vilka vetenskapliga metoder som är
användbara för att producera trovärdig kunskap. För att undersöka de planerande geograferna som ett tankekollektiv är det följaktligen nödvändigt att
undersöka den vetenskapliga kunskap som de planerande geograferna producerade. De vetenskapliga texterna används också för att undersöka vad
som skilde de planerande geograferna ifrån andra geografer. De planerande
geograferna producerade kunskap som skilde sig ifrån den som producerades
av andra geografer.
Det var användandet av modeller som skilde de planerande geograferna
ifrån deras kollegor. Det är även i användandet av modeller som de planerande geografernas vetenskapliga praktiker blir möjligt att undersöka. De
vetenskapliga texterna gör inte bara anspråk på att förklara hur samhället
fungerar, de belägger även dessa påståenden och det är genom att undersöka
hur förklaringsanspråken beläggs som de planerande geografernas tankestil
kan klarläggas.
Modellerna var en del av de planerande geografernas praktik och de gjordes till en del av en mer generell planeringspraktik. Det är bland annat den
processen som analyseras när utredningsarkiv och tjänstetillsättningar undersöks. Det var också modellerna som gjorde att de planerande geografernas
projekt till ett vetenskapligt projekt och inte bara till ett professionellt projekt. De planerande geograferna var ute efter att förändra kulturgeografin
och samhällsplaneringen, inte bara att säkra sin försörjning. Modellerna som
de planerande geograferna använde i sin forskning gjorde samhällsplaneringen mer effektiv eftersom den gjorde det möjligt att planera sådant som
tidigare inte hade gått att planera. Användandet av de planerande geografernas metoder och modeller visar hur tankegemenskapen växte och inkluderade allt fler inom planeringssfären.
Genom att undersöka korrespondens, utredningar och vetenskapliga publikationer går det att undersöka tankekollektivets formering, tankestilens
utveckling och spridning och slutligen den tankegemenskap som gjorde att
kulturgeografisk kunskap blev den mest trovärdiga kunskapen inom samhällsplaneringen.
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Disposition
Den empiriska undersökningen är uppdelad i tre huvudsakliga delar. Den
första delen har tyngdpunkten på den vetenskapliga skillnaden mellan de
planerande geograferna och andra geografer. Den andra delen har tyngdpunkten på det sociala nätverket som de planerande geograferna utgjorde
och den tredje delen fokuserar på de politiska förutsättningarna som fanns
för att skapa en arena för de planerande geograferna att påverka politiska
reformers utformning. Dessa delstudier går in i varandra och ingen av dem är
helt renodlade undersökningar men det dominerande temat i dem är det som
beskrevs ovan.
Kapitel 2 behandlar Walter Christallers karriär och centralortsteorins viktigaste beståndsdelar. Kapitlet fungerar som en introduktion till den viktigaste modellen som undersöks men kapitlet visar även vad det i praktiken
innebär att en samhällsvetenskaplig modell är mobil och anpassningsbar.
Kapitel 3 ger en kort bakgrund till den kulturgeografiska forskningen i
Sverige och dess relation till samhällsplanering. Geografer var engagerade i
planeringsfrågor innan de planerande geograferna började mobilisera sina
krafter men, vilket visas i detta kapitel, dessa geografer hade inte som de
planerande geograferna som ambitionen att införliva planerandet i sin forskning. Kapitlet behandlar även hur modeller användes inom den ekonomiska
geografin och hur den ekonomiska geografins modellanvändning skilde sig
ifrån de planerande geografernas. Slutligen görs en analys av hur Torsten
Hägerstrand använde abstrakta modeller och simuleringar i sin forskning och
hur det utgjorde de planerande geografernas viktigaste vetenskapliga praktik.
Kapitel 4 förklarar hur de planerande geograferna först etablerade sig i
Lund och hur de sedan medvetet arbetade för att genom det statliga utredningsväsendet etablera sig inom samhällsplaneringen. I detta kapitel visas
även hur de planerande geograferna anpassade sina vetenskapliga modeller
för att göra dem mer användbara inom planeringen.
Kapitel 5 behandlar kommunblocksreformen och hur de planerande geograferna under andra halvan av 1950-talet hade utvecklat metoder för att
planera, en kader av planerare och, inte minst, en trovärdighet i planeringsfrågor. I kommunblocksutredningen var kulturgeografin för första gången en
planeringsvetenskap snarare än en vetenskap som de planerande geograferna
försökte göra till en sådan.
Kapitel 6 sammanfattar undersökningens viktigaste resultat utifrån den
planerande geografins modellanvändning, de planerande geograferna som
tankekollektiv och den tankegemenskap som skapades när de planerande
geografernas modeller började användas utanför de planerande geografernas
krets.
Kapitel 7 är en engelsk sammanfattning av undersökningens viktigaste resultat.
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2 Centralortsteorin innan efterkrigstiden

Walter Christallers centralortsteori var inte den första teorin som skapats för
att analysera ekonomiska orsaker till tätorters lokalisering men det var Christallers centralortsteori som blev den viktigaste lokaliseringsteorin för de
svenska kulturgeograferna. Centralortsteorin fick ett stort inflytande i flera
länder under efterkrigstiden, bland annat i Västtyskland. Men Christaller
som person hade mycket lite med centralortsteorins popularitet att göra under efterkrigstiden. Genom sitt agerande under andra världskriget, vilket
kommer att behandlas nedan, skapade Christaller en situation där det var
fördelaktigt att skilja centralortsteorin från sin upphovsman.
Christaller var under 1940-talet verksam inom den nazistiska planeringen.
Samhällsplaneringens roll i Nazityskland har tenderat att undersökas mot
bakgrund av Zygmunt Baumans tes om moderniteten betydelse för Förintelsen och Jeffrey Herfs begrepp reaktionär modernism som beskriver hur den
moderna tilltron till rationalitet och vetenskaplig framsteg inom nazismen
kombinerades med en mytologisk tro på rasen och nationen.101 Det stora
intresse för rumsliga frågor som fanns Nazityskland skapade utrymme för
experter på rumslighet av olika slag men den kunskap som kunde produceras
om rumslighet måste anpassas efter de nazistiska idéerna om folk och nation.102 Det var i den miljön som Christaller själv började använda centralortsteorin som en planeringsmodell.

Walter Christaller, nazismen och den tyska planeringen
Walter Christaller (1893-1969) skapade centralortsteorin och har därigenom
blivit en del av geografins och planeringens historia. Christallers person har
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Herf (1984); Bauman (1989).
Paolo Giaccari och Claudio Minca har i en artikel beskrivit relationen mellan de nazistiska
föreställningarna om rumslighet och försöken att översätta rumsligheten till praktisk politik
som följer: “Despite the presence of an army of experts willing to contribute to its practical
realizations, Nazi ideology was based on poor spatial theory and a good dose of fanaticism/fantasy- thinking. Therefore, all attempts to translate the related spatial imaginations
into actual practice— into real spaces/places— were doomed to fail from their very inception.” Trevor Barnes uttryckte sig ännu mer drastiskt: “For the Nazis, geography was not
merely a stage on which to mount their operations, but was an integral part of their ideological
mandate, inextricably joined to their dogma. To practice Nazism was to do geography.” Giaccari & Minca, (2016), s. 33; Barnes (2016), s. 211.
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dock både varit helt oviktig och helt avgörande för centralortsteorins spridning och utveckling. Centralortsteorin blev ett vedertaget planeringsverktyg
på flera håll i världen under 1960-talet. Vid den tidpunkten levde Christaller
en undanskymd tillvaro utan någon fast forskartjänst. För den forskning som
har bedrivits om centralortsteorins historia har dock Christallers person varit
av betydelse. Under andra världskriget var Christaller medlem i NSDAP och
en del av den expertgrupp som utarbetade planerna för det framtida stortysklands expansion österut. Nedan kommer Christallers biografi att presenteras i
korthet. Därefter kommer en kort introduktion till centralortsteorin.
Chrisallers akademiska karriär var krokig. Hans studier försenades av att
han deltog som frivillig i första världskriget. Inte förrän 1929, när Christaller
hunnit fylla trettiosju och redan hade tre barn påbörjade han sin forskarutbildning.103 Christaller disputerade 1932 men när nazisterna kom till makten
1933 flydde Christaller till Frankrike. Christaller var medlem av tyska socialdemokratiska partiet och fruktade att det skulle orsaka problem för honom.
Statspolisen hade gjort en utredning om huruvida Christaller hade ”kommunistiska tendenser” och genomfört en husrannsakan i hans hem.104 Christaller
återvände dock till Tyskland samma år och tog tjänst vid kommunforskningsinstitutet i Berlin (Das Kommunalwissenschaftliche Institut) som hade
inrättats för att utbilda lokala tjänstemän i kommunala planeringsfrågor.
1937 fick Christaller en tjänst vid Freiburg universitet där han tillsammans
med Theodor Maunz byggde upp ett kommunforskningsinstitut med samma
namn som det i Berlin. Under åren i Freiburg försökte Christaller utveckla en
mer praktiskt tillämpbar form av centralortsteorin som han kallade kommunalgeografi men den fick inte någon betydande spridning.105 Christaller
hade haft svårt att intressera både nationalekonomer och geografer för sin
teori och kommunalgeografin var ett försök att skapa ett praktiskt användningsområde för centralortsteorin.106 1935-1937 var Christaller, i anslutning
till tjänsten vid kommunalgeografiska institutet, en av medarbetarna i ett
projekt som syftade till att göra en atlas över det tyska ”livsrummet” i Mellaneuropa.107
1939 värvades Christaller av agronomen Konrad Meyer till den planeringsforskningsgrupp (Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung) som
Meyer ledde inom tredje rikets planeringsmyndighet (Reichsstelle für Raumordnung), 1940 gick Christaller med i det tyska nazistpartiet NSDAP.
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En anekdot som understryker att Christaller inte var någon etablerad planerare i början av
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Meyer var medlem av SS och hade en uttalad vision om nazistisk samhällsplanering som sträckte sig från planeringen av lokalsamhället till planeringen
av riket som helhet.108 Den nazistiska samhällsplaneringen hade starka ekonomiska inslag men den syftade även till att utveckla metoder för att planera
samhällets etniska och kulturella sammansättning. Meyer gjorde vetenskaplig karriär genom att koppla sitt professionella arbete med sitt nazistiska
engagemang och har av sina tidigare medarbetare beskrivits som en professor i uniform.109
Meyer studerade initialt växtgenetik men i samband med nazisternas maktövertagande engagerade sig Meyer i uppbyggnaden av tredje rikets forskningsorganisation och 1936 föreslog Meyer att en interdisciplinär forskningsgrupp för planeringsfrågor skulle bildas, det var till den Christaller kom
att värvas. Meyer var under hela sin karriär främst sysselsatt med jordbruksfrågor men genom sin framstående position inom den nazistiska forskningsplaneringen hade han stort inflytande över den nazistiska samhällsplaneringens utveckling.110
Mechtild Rössler, som skrivit flera artiklar om den tyska geografins relation till nazismen, menar att intresset för centralortsteorin i Tyskland kan
delas in i två faser. Under den första fasen, 1933-1939, var både Christaller
och centralortsteorin relativt okänd och intresset för den var begränsat till
geografkretsar. Den andra fasen utgjordes av perioden 1939-1945 när Christaller, under Meyers ledning, deltog i den forskargrupp som utvecklade
Generalplan Ost som skulle ligga till grund för planeringen av de östra delarna av det tänkta Stortyskland. De nya tyska städerna som skulle byggas
planerades efter centralortsteorin.111
Karl Kegler har i en studie undersökt det arbete som Christaller gjorde för
Generalplan Ost. Där visar Kegler att Christaller modifierade centralortsteorin så att den skulle fungera som en normativ metod för att skapa ett tätortssystem som var förenligt med den nazistiska idén om ett välordnat samhälle.
Bland annat anammade Christaller begreppet ”jordbundenhet” (Bodenbindung) som var den koppling till en viss plats som barn antogs utveckla.
Kopplingen mellan ras, folk och geografiska områden var viktig för den
nazistiska ideologin och att skapa en sådan bindning mellan den nya tyska
befolkningen och de annekterade områdena ansågs angeläget för att fullfölja
den ”inre kolonisation” (Binnenkolonisation) som Generalplan Ost skulle
lägga grunden för. Det var alltså inte så att Christaller plötsligt fick gehör för
sina idéer. För att centralortsteorin skulle bli användbar i det nazistiska samhällsbyggandet måste den översättas till en form som speglade nazismens
ideal och det var Christaller som gjorde översättningsarbetet.112
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Christaller utarbetade en modell för hur de nya tätorterna skulle anläggas
(ideale Neusiedlungsanlage) baserad på centralortsteorins hexagoner. Men
förslaget var inte bara en modell som visade tätorters inbördes relationer och
hierarkier utan utgick ifrån det samspel mellan tätorter och jordbruksmark
som nazismen såg som önskvärd. Tätorternas relation till varandra beskrevs
inte som en servicehierarki som utvecklats som ett resultat av resmöjligheter
och befolkningens fördelning utan efter den funktion den tänktes ha efter att
kolonialiseringen genomförts.113
Götz Aly och Susanne Heim har i en undersökning av den roll som administratörer, forskare och experter av olika slag spelade under nazisternas tolv
år vid makten i Tyskland visat att moderniseringsprojektet i Nazityskland
präglades av olika expertgruppers aktiva deltagande. Det gällde inte minst
vid planeringen av kolonialiseringen av Polen. Polen sågs som ett ekonomiskt efterblivet land där en ny industriell infrastruktur kunde byggas upp
men innan det kunde göras måste landet befolkas av tyskar.114 Det var i arbetet med att planera det nya samhället som skulle ersätta det existerande Polen
som Christaller var involverad. Generalplan Ost, var namnet på det övergripande plandokumentet för hur kolonialiseringen skulle genomföras. Generalplanen täckte området från Polen till Krimhalvön och antalet människor
som skulle ”förflyttas” uppskattades till mellan trettioen och femtioen miljoner. Den nya befolkningen var tänkt att bestå av tyskar, holländare, norrmän
och andra nordeuropéer.115
Kegler har jämfört den ideala tätortshierarki som Christaller konstruerade
i sin första undersökning av de centralorter i Sydtyskland med de idealstäder
som Christaller planerade under 1940-talet och fann att de bara skilde sig
marginellt åt.116 Det går att tolka som att Christallers deltagande i generalplanen var begränsat. Det går dock även att tolka som att Christaller genom att
anpassa sin tätortshierarki till ett nazistiskt samhällsideal gjorde nazismen
praktiskt genomförbar. En av den här undersökningens grundteser är att objekt måste vara vetbara innan de blir styrbara och att samhällsvetenskapliga
modeller var ett sätt att skaffa sig kunskap om hur framtiden kunde te sig.
Genom att översätta centralortsteorin till en modell av hur nazismen kunde
förverkligas i praktiken, en modell som genom generalplanen gjordes till en
utgångspunkt för krigföringen vid östfronten, så var Christaller en av dem
som gjorde nazismen möjlig.
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När Tyskland kapitulerade upphörde arbetet med planen och Meyer ställdes inför rätta i Nürnberg. Dels för sitt medlemskap i SS, dels för sitt arbete
med generalplanen.117 Meyer friades dock 1948 eftersom domaren menade
att planen inte verkställts varpå Meyer fick en professur vid ett planeringsinstitut i Hannover.118 Trots att Generalplan Ost inte hann genomföras i praktiken påverkade den dock krigsföringen i Östeuropa. Aly och Heim sammanfattar sina slutsater angående experternas skuld med att dessa visste att folkmord var en förutsättning för att deras planer skulle kunna genomföras.119
Meyer blev professor i jordbruksplanering vid akademin för rumsforskning och jordbruksplanering i Hannover (Akademie für Raumforschung und
Landesplanung Hannover) 1956.120 Christaller flyttade inte till Hannover,
som de flesta andra forskarna som arbetat med Generalplan ost, för att engagera sig i den Västtyska samhällsplaneringen. Istället försökte Christaller ta
sig fram som frilansande utredare, dock utan större framgång. Rössler menar
att planerarna formerade sig som vetenskaplig- och professionell grupp under nazistregimen.121 Den ståndpunkten stöds bland annat av att tredje rikets
samhällsplanerare utan större problem kunde fortsätta sin verksamhet i Västtyskland.
Christaller var en av de forskare som anpassade sin forskning efter regimens behov. Trevor Barnes, en kanadensisk kulturgeograf som skrivit
mycket om ämnets historia, har i en artikel ställt Christallers agerande mot
hur August Lösch agerade. Lösch var precis som Christaller intresserad av
att skapa spatiala modeller över ekonomisk aktivitet.122 Lösch gick inte med i
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NSDAP och deltog inte i tredje rikets planering. Barnes beskrev, utifrån
Hanna Arendts tes om ondskans banalitet, de tyska forskarnas arbete för
nazistregimen som inte så mycket motiverad av politisk övertygelse som
praktiska omständigheter.123
I jämförelsen mellan Lösch och Christaller framställs den senare som en
tragisk gestalt som för att få gehör för sina idéer och, kanske framför allt, en
inkomst, ställde sin expertis till tredje rikets förfogande. Lösch, som tidigt
nådde akademiska framgångar och som hade överordnade som skyddade
honom, kunde förhålla sig avvaktande negativ till regimen. Lösch hade även
möjlighet att lämna Tyskland och var i perioder verksam vid Harvard.
Samma universitet som hans gamle handledare Joseph Schumpeter var verksam vid under kriget. I USA knöt Lösch kontakter med amerikanska geografer, varav vissa kom att bli viktiga för utvecklingen av den regional science
som var de amerikanska kulturgeografernas viktigaste arena. Enligt en anekdot var det Lösch som introducerade Edvard Ullman för Christallers centralortsteori. Ullman skrev senare en uppmärksammad artikel om centralortsteorin och enligt egen utsago arbetade Ullman på en egen centralortsteori redan
innan han kom i kontakt med Christaller.124
Barnes tolkar Löschs och Christallers skilda sätt att förhålla sig till nazismen som att det fanns utrymme för aktörerna att utöva moralisk agens,
vilket naturligtvis är sant. Men, vilket Barnes delvis medger, för Lösch och
Christaller var den kostnad som var förknippad med att inte delta i det nazistiska projektet väldigt olika. Lösch hade en akademisk karriär, med möjligheter att söka sig utomlands, och det fanns personer som var partimedlemmar som såg till att Lösch fick verka relativt ostört i Tyskland. Christaller förde en undanskymd tillvaro innan han inkorporerades i den nazistiska
planeringsapparaten, och även där hade, som Rösssler visat, Christaller svårt
att få gehör för sina idéer. Att som Barnes lyfta fram moralisk karaktär som
en betydelsefull förklaringsfaktor ter sig tveksamt. Snarare bör den moraliska saga med gråskalor som Barnes presenterar ses som ett exempel på att
möjligheten att förhålla sig passiv till ett orättfärdigt samhälle är ett privilegium bland många som vissa har och andra saknar.125
Huruvida Christallers medlemskap i NSDAP var ett utslag av opportunism eller genuin ideologisk övertygelse är inte heller en viktig fråga. Christaller var socialdemokrat fram till att partiet förbjöds av nazisterna, sedan
var han nazist när han arbetade med att planera tredje riket. Efter kriget gick
Christaller med i Västtyska kommunistpartiet för att i slutet av 1950-talet
återigen gå med i socialdemokratiska partiet. Det har spekulerats kring
huruvida Christallers sejour i kommunistpartiet var en följd av att Christaller
använde sig även, precis som Christaller, av hexagoner för att visa de ekonomiska influensfälten.
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övervägde att flytta till DDR för att söka planeringstjänster där.126 Oavsett
var Christallers politiska sympatier låg och oavsett vilka bevekelsegrunder
han hade för att göra det så deltog Christaller aktivt i planerandet av ett nazistiskt samhälle. Vad han tycket och tänkte i frågan ändrade inget i sak.
Syftet med genomgången ovan var dock inte att diskutera relationen mellan nazism och samhällsplanering utan att ge en bakgrund till den marginaliserade position som Christaller hade efter kriget. Centralortsteorin hade spridits till planeringsorganisationer i Tyskland och utomlands men Christaller
hade personligen mycket lite med saken att göra efter kriget. Under perioden
1939-1945, när Generalplan Ost skapades, var Christaller dock synnerligen
inblandad i att göra centralortsteorin till en del av tredje rikets samhällsplanering. Även om centralortsteorin i sig inte leder till folkmord användes den,
med Christallers hjälp, till att motivera utrotningskriget på den tyska östfronten.
Christallers olika partimedlemskap orsakade senare i hans karriär komplikationer i kontakten med amerikanska universitet även om Christallers sejour i kommunistpartiet verkar ha gått tämligen obemärkt förbi i Sverige.
Hägerstrand menar i ett brev till den amerikanske geografen William Bunge
att Christaller inte varit kommunist och att Christallers undanskymda position i efterkrigstyskland var ett resultat av att Christaller arbetat åt tredje riket:
He has never been a communist. Rather his present position in Germany is
due first to the suspicion his work has evoked among German geographers
and maybe secondly to the fact that he made some applied research for the
Third Reich. […] It is difficult to get Germans to speak openly for some reason.127

Brevet avslutas med att Hägerstrand poängterar att det intryck han fått av
Christaller, när han besökte det internationella geografsamfundets kongress i
Sverige sommaren 1960, var att han var en stillsam person. Hägerstrand
skriver också att den yngre generationen tyska geografer höll på att rehabilitera Christallers ställning inom den tyska geografin.128
Brevväxlingen mellan Hägerstrand och Bunge pågick under många år och
kretsade ofta kring att Hägerstrand hjälpte Bunge med olika forsknings- och
publiceringsprojekt.129 Den inleddes när Bunge kontaktade Hägerstrand om
126
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möjligheterna att få en postdok-tjänst vid Lunds universitet. Initialt handlade
brevväxlingen dock ofta om Christaller och dennes prekära situation. Bunge
gjorde flera försök att ordna finansiering för att Christaller skulle kunna besöka USA, det var i samband med ett sådant försök som frågan huruvida
Christaller var kommunist aktualiserades.
Efter kriget var Christallers vetenskapliga produktion begränsad. Centralortsteorin var dock Christallers viktigaste bidrag till disciplinen. I ett brev till
Hägerstrand i början av 1959 framförde Bunge att han ville skriva en artikel
om Christaller för att uppmärksamma hans insatser för ämnet. Bunge föreslog även att hela eller delar av International Geographers Union, vars kongress som nämndes ovan hölls i Stockholm 1960, skulle dediceras till Christaller.130 Christaller hade dock redan bjudits in till konferensen och i samband med den ordnades en specialkonferens för urbangeografi i Lund där en
session med Christallers centralortsteori som tema ordnades. Christaller själv
såg det som ett utslag av att centralortsteorin var fortsatt relevant.131
Konferensen 1960 var ett tillfälle för det internationella geografsamfundet
att uppmärksamma Christaller och hans bidrag till geografin. Trots att det
inte berördes explicit fanns det konkreta kopplingar till Christallers tid som
nazistisk planerare. Christaller var både före och efter sitt nazistiska engagemang en marginaliserad forskare som saknade möjligheter att göra några
egentliga empiriska undersökningar. Det framförande som Christaller höll i
Lund präglades därför av andra forskares användning av centralortsteorin
och den forskning som Christaller själv gjorde under 1940-talet. De figurer
som användes i artikeln baserad på Christallers presentation var hämtade
från en rapport som publicerades av Meyers forskningsgrupp.132
Trots centralortsteorins stora spridning var Christallers professionella
framgångar begränsade. Hägerstrand bekräftade Bunges uppfattning om
Christallers belägenhet och förklarade den med att de tyska geograferna hade
sett Christaller som en ekonom vilket enligt Hägerstrand var anledningen till
att han inte fått någon betydande tjänst inom akademin.133 Bunge skrev ytterligare brev där han utvecklade sina planer kring artikeln och brevväxlingen
mynnade ut i att Bunge föreslog att det internationella geografsamfundet
borde verka för att förbättra Christallers ekonomiska situation.134 Brevväxlingen hade när Hägerstrand svarade på förslaget pågått i över tre år:
Anyhow, the most important now would be to get our German colleagues to
negotiate a pension for him. A small group headed by Hartke in Munich is
working to that end. We can aid them by showing Christaller [sic] influence
outside Germany. Your book will show this and also the Proceedings from
our Lund Symposium. Your suggestion to start a collection is something to
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think more about. I do not believe that it will be possible to raise a very big
sum but probably one with “pressure” value. I think such an enterprise should
be connected with some particular event, say Christaller’s 70th anniversary
which takes place on April 21 1963. If you can get some names in the US on
an appeal I am willing to get names in Europe and also take over the distribution and money collection.135

Bunge tog Hägerstrand på orden och cirkulerade Hägerstrands brev bland de
amerikanska geograferna vilket resulterade i att Hägerstrand blev ombedd att
ta över insamlingen.136 Hägerstrand hade dock inte haft för avsikt att låta
brevet cirkulera men åtog sig att samla in namnunderskrifter för att säkra en
pension åt Christaller.137
Kegler menar att centralortsteorin när den användes av forskare och planerare utanför Tyskland kodifierades och blev normalvetenskap i Kuhns
mening. När centralortsteorin i denna kodifierade och normaliserade form
började användas av tyska planerare på 1960-talet blev de direkta kopplingarna till den nazistiska planeringen mindre påtagliga. Att Christallers akademiska karriär inte var tillnärmelsevis lika framgångsrik som centralortsteorins ligger i linje med Keglers argumentation.138

Christallers centralortsteori och centralortsteorins mobilitet
Christaller var inte den enda som arbetade med centralortsteorier. Lösch har
redan berörts men den store tyske föregångaren var Johann Heinrich von
Thünen som redan 1826 utarbetade i verket Der isolirte Staat in Beziehung
auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, en lokaliseringsteori för jordbruket som bland annat förhöll sig till avståndet till och mellan städer. Det var
dock Christallers centralortsteori som blev den mest inflytelserika metoden
för att identifiera centralorter och deras influensfält. Nedan kommer en kort
presentation av teorin.
Det originella med Christallers centralortsteori var att den utgick ifrån
ekonomisk aktivitet istället för geografiska förutsättningar när de skulle förklara städers relativa betydelse. Christaller själv har beskrivit hur han som
barn tittade på kartor och funderade över varför städerna låg där de låg. När
de låg vid flodmynningar eller andra farleder kunde det geografiska läget
förklara varför staden låg där den låg men det fanns städer som låg tillsynes
helt slumpmässigt placerade på kartan, det var varför dessa städer låg där de
låg Christaller ville undersöka. Som barn hade Christaller som lek att rita in
egna nationsgränser och järnvägslinjer på kartor och när han senare, som
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student, på samma sätt drog streck mellan städer av liknande storlek bildade
de punkterna i ett mönster.139
En centralort bestod, enligt Christaller, av en uppsättning ekonomiska
funktioner. Centralorten var en centralort eftersom den fyllde ekonomiska
funktioner för det omgivande omlandet genom att vara en handelsplats, en
transportknut eller liknande. Det fanns ingen egentlig gräns för hur stor eller
liten en centralort var. Centralortens ”centralitet” bestämdes av storleken på
dess omland. Det vill säga för hur stor areal orten fyllde specifika ekonomiska funktioner.140 Stora centralorter hade ett stort omland och små centralorter hade ett litet omland. Stora centralorter har även en större befolkning
än små centralorter. Storleken på centralorternas omland avgör även centralorternas lokalisering i en region. Alla tätorter är inte centralorter, men Christaller utgår ifrån att i normalfallet ligger alla tätorter som inte är centralorter
i en centralorts omland. Vidare menar Christaller att centralorter inte var
knutna vid ett specifikt geografiskt läge, en gruvstad är till exempel knuten
till mineralerna som finns på den specifika platsen vilket gör att den inte
nödvändigtvis är en följd av ekonomiska interaktioner med omlandet. En
hamnstad är också knuten till en specifik geografisk plats men Christaller
menar att den fysiska platsen bestämts av de ekonomiska behov som hamnstadens omland hade vilket gjorde att hamnstäder oftare än gruvstäder var
centralorter. Det var invånarnas samlade ekonomiska aktivitet som avgjorde
betydelsen av en centralort. Även om gruvstaden hade en stor arbetande
befolkning gjorde dess ensidiga ekonomiska aktivitet att den trots det inte
var en centralort medan en hamnstad kunde ha en liten fast befolkning men
genom att vara en betydelsefull plats för flera olika branscher kunde den
ändå bli en centralort. En ort måste vara av ekonomisk betydelse för fler än
sina invånare för att vara en centralort.141
Centralorten var alltså centrum för ekonomisk aktivitet, det innebar att
den ekonomiska aktiviteten i ett område måste undersökas för att slå fast
vilken ort inom området som fyllde centralortsfunktionen. Christaller framhöll vad han kallade ”centrala professioner” som viktiga för att en ort skulle
vara en centralort. Det kan röra sig om läkare, jurister eller lärare. I fallet
med de svenska kommunblocken var det högstadieskolorna som valdes till
den centrala servicen. Christaller använde sig även av avståndet som människor var beredda att resa för att konsumera en vara eller en tjänst som mått
på ekonomisk räckvidd.142 Varor med stor räckvidd fanns i centralorter med
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stort omland medan varor med liten räckvidd, generellt sådant som konsumerades ofta som matvaror eller högstadieutbildning, hade ett mindre omland.143
Vid till exempel ett läkarbesök betalade patienten dels läkarens avgift,
dels resekostnaden för att ta sig till läkaren. Ju längre resan var ju högre blev
kostnaderna för läkarbesöket.144 Om världen var helt platt, det vill säga att
restiden fågelvägen och den faktiska restiden var identisk, och befolkningen
var jämnt fördelad skulle centralorterna också vara jämnt fördelade över
markytan. Och om streck drogs mellan centralorterna på en karta skulle ett
hexagonmönster skapas där varje hörn på hexagonen var en centralort och
varje centralort skulle omges av en mindre hexagon vars hörn var centralorter lägre ner i hierarkin.145
I den empiriska delen av Christallers undersökning listades nio kategorier
av institutioner som återfanns i en centralort.146 Det var institutioner som
erbjöd samhällelig eller kulturell service eller också var de knutna till näringslivet. Redan från början fanns alltså en medvetenhet om att det gick att
skapa centralorter genom myndighetsbeslut men centralorter bestämdes inte
enbart genom att undersöka vilka institutioner som fanns på en ort. Christaller tog reda på hur många telefoner som fanns på en ort, vid denna period var
det rimligt att anta att privatpersoner bara i undantagsfall hade telefon, därefter undersöktes hur många ut- och ingående samtal som gjordes till dessa
telefoner och om samtalen var långdistanssamtal eller inte. De områden med
högst telefonaktivitet var inte samma områden som hade störst befolkning
vilket Christaller tolkade som ett belägg för att telefonmetoden var användbar för att lokalisera ekonomisk aktivitet.147
förekommer i en region och hur tätbefolkad regionen är. Christaller antar att om priset på en
vara som saluförs i en centralort överstiger resekostnaderna som det innebär att köpa varan i
en annan centralort så kommer konsumenterna att resa till den centralort där varan är billigast.
En varas ekonomiska räckvidd beror således inte bara på geografiskt avstånd. Christaller
skapade även kategorier för varors räckvidd som sammanföll med centralorternas storlek.
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Eftersom Christaller undersökte jordbruksbygderna i södra Tyskland
präglades avhandlingen av jordbruksbefolkningens servicebehov och eftersom undersökningen skrevs i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet
var fortskaffningsmedlet Christaller utgick ifrån häst och vagn. Tätorternas
influensfält växte således när restidsberäkningarna utgick från personbilen.148
De beräkningar som Christaller gjort i sin empiriska undersökning var alltså
redan föråldrade när centralortsteorin började populariseras utanför Tyskland. Men det var inte den empiriska delen av Christallers avhandling som
geografer runt om i världen tog till sig utan den teoretiska ansatsen att undersöka tätorter utifrån ekonomisk aktivitet istället för geografiska förutsättningar. Det var den teoretiska modellen som var Christallers originella bidrag till forskningen. Centralortsteorin var således redan från början mobil.
Christallers ambition var också att identifiera generaliserbara lagar inom
samhällsekonomin.149

En teori om sociala relationers rumslighet
Historien om Walter Christallers centralortsteori är historien om en samhällsvetenskaplig modells anpassningsbarhet. Christaller själv modifierade
centralortsteorin så att den istället för att beskriva varför tätorter i Sydtyskland låg där de låg föreskrev var den ideala placeringen av tätorter i det planerande Stortyskland skulle ligga. Relationen mellan centralorten och omlandet var konstant men omständigheterna som omgav denna relation förändrades. Att centralortsteorin beskrev en social relations rumslighet snarare
än sociala relationer som formas av rummet gjorde att den kunde användas
för en rad olika syften i en rad olika sammanhang.
Centraortsteorin möjliggjorde en tankestil som såg tätorter som samhälleliga funktioner istället för en agglomeration av byggnader. Vilken samhällelig funktion tätorten skulle fylla berodde på i vilket samhälle centralortsteorin användes. I Christallers avhandling bestod centralortsfunktionen i att
centralorten tillhandahöll omlandet med varor och tjänster. I Generalplan ost
bestod centralortsfunktionen av det tyska folkets ideala livsrum. Längre fram
kommer att visas att centralortsfunktionen i kommunblocksreformen fylldes
av högstadieskolornas upptagningsområde. Då var det tjänsten utbildning
som fick fungera som den viktigaste aspekten av centralortsbestämningen.
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När svenska landstingstjänstemän i slutet av 1960-talet befann sig i det
tankekollektiv som hölls samman av centralortsteorins tankestil är det osannolikt att de såg på centralortsteorin som ett sätt att beskriva sociala relationers rumslighet. Mer troligt är att de såg centralortsteorin som en formaliserad
beskrivning av hur tätorter och omland fungerade. Ett användbart verktyg för
att planera ett rationellt samhälle.
Att centralortsteorin utan större svårigheter kunde flyttas från Sydtyskland till Nazityskland och till Sverige betyder inte att centralortsteorin i sig
skulle vara nazistisk. Fleck underströk att en tankestil var stabilare ju färre
delar den bestod av. Centralortsteorin bestod, i sitt enklaste utförande, av en
centralortsfunktion och ett influensfält. Den modellen går att applicera på i
princip alla samhällen som har regelbundna kontakter med omvärlden.
Samhällsvetenskapliga modeller systematiserar observationer enligt en
inre rationalitet. Centralortsteorin skapade hierarkier mellan tätorter men den
skapade även en hierarkisk relation mellan centralorten och omlandet. Centralorten fyllde visserligen en centralortsfunktion för omlandet men det innebar också att centralorten per definition var den prioriterade parten. Centralortens intressen blev omlandets intressen eftersom omlandet utgjorde centralortens influensfält. Centralorten blev suveränen, för att använda Latours
och Callons liknelse. Om centralorten a priori antogs fylla en central funktion för omlandet kunde ingen enskild del av detta omland bli lika betydelsefull som centralorten. Centralorten var centrum för helheten.
Teknik är inte neutral och det är inte samhällsvetenskapliga modeller heller.150 Tekniken är inte heller deterministisk och fallet med centralortsteorin
visar att samhällsvetenskapliga modeller inte är det heller.151 Genom samhällsvetenskapliga modeller går det att kanalisera politisk vilja. Tidigare
oförenliga viljor går att samla i en gemensam rationalitet men det går också
att använda samhällsvetenskapliga modeller för att översätta politisk vilja till
praktiskt genomförbara arbetsuppgifter. Reformviljan är vinden och modellen är seglen på båten som tankekollektivet sitter i.
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3 Den planerande geografin

Den här undersökningen rör sig mellan forskningsfronten och planeringsfronten. Det här kapitlet kommer i huvudsak att rikta sig mot forskningsfronten. Den planerande geografin används för att skilja den vetenskapliga inriktningen som de planerande geograferna företrädde ifrån annan samtida
kulturgeografisk forskning. De planerande geograferna var inte den enda
gruppen aktörer som ägnade sig åt planeringsfrågor och i detta kapitel kommer alternativa kulturgeografiska forskningsinriktningar att presenteras.
Kapitlet kommer dock att förklara varför de planerande geografernas forskningsinriktning var mer användbar för att göra kulturgeografi till en planeringsvetenskap än forskningsinriktningar som strävade efter att överföra
kultur- och ekonomiskgeografiska metoder till samhällsplaneringen.
Kapitlet är uppdelat i tre delar där den första behandlar den bredare kulturgeografiska kontexten. Den andra delen av kapitlet behandlar den ekonomiska geografin som bedrevs vid handelshögskolorna. I den delen lyfts särskilt William William-Olsson fram som en representant för den ekonomiska
geografin. Det som står i centrum för framställningen är hur William-Olsson
arbetar med modeller i sin forskning. Den tredje delen av kapitlet behandlar
Hägerstrands arbete med simuleringar och abstrakta modeller under 1940och 1950-talet. Att Hägerstrand ges ett så stort utrymme beror på att han var
den mest metodologiskt nyskapande av de planerande geograferna och hans
forskning var avgörande för att Lund skulle bli den planerande geografins
centrum. Den planerande geografin var en specifik inriktning av kulturgeografin som byggde vidare på tidigare forskningstraditioner. Denna undersökning argumenterar dock för skilde sig så mycket ifrån dessa att det är rimligt
om att beskriva den som en egen geografisk inriktning.
Under 1960-talet skedde en utbildningsexplosion, antalet studenter vid de
statliga universiteten ökade från 11 142 studenter 1950 till 124 440 studenter
år 1970. Under samma period ökade antalet avlagda doktors- och licentiatexamina från 402 examina år 1950 till 1657 examina år 1970. Studentantalet
mer än tiodubblades medan antalet avlagda licentiat- och doktorsexamina
drygt fyrdubblades. Även om expansionen inte var jämnt fördelad mellan
fakulteter och discipliner ger siffrorna ändå en fingervisning om hur kraftigt
universiteten växte.152
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Under 1940-talet hade kulturgeografin präglats av den regionalgeografiskt
inspirerade historiskt inriktade forskningen. Det var inte förrän efter att kulturgeografin blev ett självständigt ämne som benämningen började omfatta
också den ekonomiska geografin.153 Den generation forskare som påbörjade
sina forskarkarriärer under årtiondet ägnade sig åt att med hjälp av historiska
kartor och historisk statistik undersöka förändringar över tid. De två första
professorerna i ämnet, Gerd Enequist (1903-1989) i Uppsala och David
Hannerberg (1900-1981) i Lund, disputerade båda på historiska avhandlingar, om nedre Luledalens byar och Närkes landsbygd 1600-1820.154 Handelshögskolorna var fortfarande i huvudsak yrkeshögskolor under efterkrigstiden. Det innebar att den forskning som bedrevs där var mindre omfattande
än vid de statliga universiteten och fria högskolorna.155
Totalt publicerades 15 avhandlingar inom ämnet kulturgeografi mellan
1951-1961. Av dessa hade sju en historisk inriktning och åtta sysselsatte sig
med mer samtida problem. Den historiska inriktningen inom ämnet kom
dock att bli allt mer marginaliserad. 1961-1970 publicerades 30 kulturgeografiska avhandlingar och 9 av dem var historiskt inriktade. 1971-1980 hade
antalet avhandlingar som publicerades återigen fördubblats till 61 och 8 av
dem hade historisk inriktning.156 Jan Öhman har gjort en liknande observation och framhåller att det under perioden sker en ”volymtillväxt av arbeten
med deskriptiv, normativ och metodorienterad kvantitativ kulturgeografi,
vars syfte allt oftare är att bistå samhället och dess planerande instanser med
bidrag till samhällsbygget.”157 Den kulturgeografiska traditionen som inspirerats av regionalgeografin och som befann sig nära historia och etnografi
försvann inte, men den expanderade inte heller. Under årtiondena när antalet
studenter och doktorander mångdubblades vid universiteten var antalet historiskt inritade avhandlingar konstant. Antalet avhandlingar som skrivs i en
specifik tradition berättar inte allt om hur ett ämne utvecklas men som visats
ovan går det att se en förskjutning av kulturgeografins tematiska centrum i
och med att ämnet expanderade.
När kulturgeografi blev en planeringsvetenskap skedde det inte genom att
en grupp geografer trängde undan en annan grupp. Det som hände var istället
att de planerande geograferna genom att associera sig med samhällsplaneringen kunde öppna nya arbetsmarknader för sina studenter och skaffa nya
finansiärer för sin forskning. Det kan beskrivas med Gieryns kartmetafor
1950. Detsamma gällde de tekniska högskolorna som totalt hade 2865 studenter år 1950 och
14 141 studenter 1970, men även dessa var inräknade i det totala antalet studenter 1970.
Statistisk årsbok 1951, ss. 276–277; Statistisk årsbok 1971, s. 314.
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beskrivas som att de planerande geograferna kolonialiserade ett nytt land
istället för att rita om gränserna inom kulturgeografin. Provinsen planeringsgeografi expanderade inte på de andra kulturgeografiska provinsernas bekostnad, istället expanderade planeringsgeografin på den nyupptäckta kontinenten välfärdsstaten. Till skillnad från många andra gränsstudier som fokuserar på konflikter kommer denna undersökning alltså att vara inriktad på att
undersöka hur samarbeten skapas och upprätthålls.158
I mitten av 1960-talet samverkade en rad politiska reformer till att efterfrågan på geografer med planeringskompetens ökade utanför universiteten
vilket gjorde att många valde att lämna universitetet för att arbeta i den offentliga förvaltningen.159 Riksdagen hade 1964 fattat ett beslut om att bedriva
en aktiv lokaliseringspolitik. Det skulle göras genom en aktiv samhällsplanering, rådgivning till företag om förutsättningarna för att etablera sig i olika
regioner och ekonomiskt stöd till företag som etablerade sig i regioner som
klassats som stödområden. Politiken syftade till att öka den regionala jämlikheten i landet. Den aktiva lokaliseringspolitiken innebar att en stor mängd
planerare behövde anställas. Den ökade efterfrågan på planeringskompetens,
tillsammans med att det i mitten av 1960-talet fortfarande rådde brist på universitetsutbildad arbetskraft gjorde att den offentliga förvaltningen absorberade de flesta av de kulturgeografer som utbildades. Det var under den perioden som kulturgeografin blev en planeringsvetenskap.160
En professur i kulturgeografi med samhällsplanering hade inrättats vid
Umeå universitet 1965. Erik Bylund (1922-2005) var den förste som hade
professuren, först som tillförordnad professor från 1964 och från 1965 som
ordinarie professor. Bylund hade varit en av Enequists studenter i Uppsala
och Bylund hade med sin avhandling följt i Enequists fotspår och skrivit om
Kolonialiseringen av Pite lappmark t.o.m. 1871.161 Bylund menar att anledningen till att han som historiskt inriktad geograf fick en professur med uttalad planeringsinriktning var att han var på rätt plats vid rätt tid. De drivande
aktörerna i den första generationen planerande geografer hade alla fått professurer och den andra generationen hade ännu inte meriterat sig tillräckligt
för att få professuren.162
158

När Gieryn skriver om imperialism är det som exempel på när trovärdighetstävlingar
uppstår. En epistemsk auktoritet gör anspråk på ett område på den kulturella kartan som kontrolleras av en annan epistemisk auktoritet. Det jag vill illustrera är att de planerande geograferna inte trängde ut de historiska geograferna ur kulturgeografin, istället expanderade de till
nya områden på den kulturella kartan, där de historiska geograferna inte kunde göra några
trovärdighetsanspråk. Gieryn (1999), ss. 6–12.
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Kulturgeografiska institutionen i Umeå ledde under första halvan av
1970-talet ett stort forskningsprojekt tillsammans med Expertgruppen för
Regional Utvärdering (ERU), det så kallade Glesbygdsforskningsprojektet
som syftade till att undersöka avfolkningen av den norrländska landsbygden
och vilka effekter den fick på regionplaneringen. Målsättningen var att skapa
en matematisk modell över avfolkningen som skulle kunna användas för att
identifiera avfolkningens strukturer som i sin tur skulle kunna användas
inom samhällsplaneringen. Projektet skulle kartlägga hur liten befolkningen
kunde bli och ändå upprätthålla en viss nivå av samhällsservice.163
ERU kom att bli en viktig institution för de planerande geograferna och
ERU finansierade flera utredningar under 1970-talet. ERU går att jämföra
med Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som var finansdepartementets expertgrupp och som hade stort inflytande över den ekonomiska politiken.164 ERU bildades i sin första inkarnation 1965 som en tankesmedja för regionala frågor. Hägerstrand ledde då det så kallade urbaniseringsprojektet och ERU finansierade bland annat assistenttjänster i projektet.
Det första större arbetet publicerades i ERU:s namn 1970. Titeln var Balanserad regional utveckling och undersökningen publicerades två volymer där
urbaniseringsprojektet stod för den ena. ERU bytte 1979 namn till Expertgruppen för regional utveckling. Därefter slutade ERU publicera skrifter i
SOU-serien.165
Katarina Nordström har visat hur planeringen under 1970-talet gick från
att hantera enskilda regionala frågor till att omfatta hela landet. ERU:s tidiga
projekt, särskilt urbaniseringsprojektet, bestod till stora delar av jämförelser
mellan orter och regioner. Befolkningen, tillgången till olika slags service
och arbetsmarknaden på orterna jämfördes med nationella standardvärden
vilket användes för att fastställa standardklyftor mellan olika regioner. Dessa
standardklyftor ansågs vara ett problem som kunde åtgärdas med regionplanering och en aktiv näringspolitik. Metoder för att klassificera regioner
skapades och dessa skulle sedan användas som grund för prognoser som den
regionutjämnande politiken kunde utgå ifrån. Arbetet med att kartlägga och
kategorisera samhället utvecklades till att fler resurser togs med i prognoserna. Det ledde till den så kallade fysiska riksplaneringen som var ett försök att
skapa ett kunskapsunderlag från vilket mark- och naturresursanvändningen i
hela riket kunde planeras. Den fysiska riksplaneringen är Nordströms huvudsakliga studieobjekt och i sin undersökning visar hon hur ett glapp uppstår
mellan vad planeringsexperterna förmår göra och de förväntningar som de
politiska aktörerna hade på planeringen. Nordström visar även en bredare
bild av den svenska planeringen än vad denna undersökning gör eftersom
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planeringen och inte en specifik vetenskaps relation till planeringen är Nordströms undersökningsobjekt. De planerande geografernas historia tog inte
slut i och med att kulturgeografin blev en planeringsvetenskap och Nordströms undersökning visar att kulturgeografins relation till samhällsplaneringen inte bara var en tillgång. Relationen innebar även förväntningar på att
inrikta forskningen på specifika och ofta politiskt motiverade frågor.166
De kulturgeografer som var engagerade i ERU under de första åren var
Hägerstrand, Godlund och Bylund, alla tre var vid tillfället professorer. 1974
genomfördes en utvärdering av de kulturgeografiska forskningsprojekt som
genomförts med stöd av samhällsvetenskapliga forskningsrådet under budgetåren 1970-1973. Under dessa tre år var kultulturgeografi det ämne som
fick mest stöd ifrån forskningsrådet.167 I utvärderingens sammanfattning slog
utvärderaren, den amerikanske geografen Allen Pred som i mitten av 60-talet
hade översatt Hägerstrands avhandling till engelska, fast att:
In the eyes of this reviewer, the work coming out of the projects under
Hägerstrand’s coordination is of such conceptual strength and international
significance as to by itself fully justify all of the funds recently granted to
Swedish human geography by Statens råd för samhällsforskning.168

Hägerstrands forskningsprojekt om kulturgeografisk process- och systemanalys ansågs vara ett tillräckligt stort bidrag till den internationella geografiforskningen för att motivera de stora statliga satsningarna på ämnet i sin
helhet. Tidsgeografin var dock inte den dominerande inriktningen, även om
den, enligt Pred, var den intressantaste delen av den svenska kulturgeografin.
Pred såg i tidsgeografin ett ramverk som kunde samla alla samhällsvetenskaper i ett gemensamt projekt, vilket skulle vara mycket användbart för
planerare av alla slag.169 Hägerstrands projekt var också det som fick överlägset mest ekonomiskt stöd av forskningsrådet under perioden.170
Hägerstrand hade blivit en internationellt erkänd forskare vars forskning
bidrog till att flytta den kulturgeografiska forskningen framåt. Åtminstone
enligt en amerikansk geografs utvärdering av huruvida svenska staten skulle
fortsätta finansiera de svenska kollegorna. Att kulturgeografin blivit en planeringsvetenskap innebar alltså att de kulturgeografiska institutionerna fick
stora anslag och 1960-talets utbildningsexplosion gjorde att det fanns studenter och doktorander som kunde bedriva planeringsinriktad forskning och
fylla planeringstjänsterna som skapades inom den offentliga förvaltningen.
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Samhällsplanering under efterkrigstiden
Den här undersökningen kretsar kring varför den svenska kulturgeografin
blev en planeringsvetenskap och för att förstå varför det var just planering
som lockade de geografer som ville reformera ämnet måste planeringens roll
i efterkrigseuropa belysas. Den brittiske historikern Tony Judt har beskrivit
planeringen som efterkrigstidens politiska religion. 30-talets ekonomiska
kriser och det kaos som skapades av andra världskriget hade lett till en situation där framåtblickande reformrörelser över hela Västeuropa kunde börja
omsätta sina idéer i praktiken. Under mellankrigstiden hade det över hela
kontinenten funnits grupper som arbetat med sociala frågor och förespråkat
storskaliga samhällsreformer men dessa grupper hade varit marginaliserade
och sällan fått stöd av etablerade politiska partier. Efter kriget, när stora delar av Europas bostadsbestånd och industri låg i ruiner, fanns det en möjlighet att reformera samhället under moderna, rationella och planerade former.
I hela Europa fanns en stor tilltro till statens möjlighet, och skyldighet, att
leda återuppbyggnadsarbetet. Men trots att planering överallt sågs som en
positiv kraft lades olika betydelser i ordet beroende på vilken politisk kultur
som fanns i landet som skulle planeras. Judt menar att återuppbyggnadsarbetet och planeringen i hela Europa även hängde samman med uppbyggnaden av, vad Judt benämner, en sammanhängande välfärdsstat. Precis som
innebörden som lades i begreppet planering såg välfärdens organisering och
omfattning mycket olika ut i de olika länderna. Judt hävdar dock att det
fanns en generell rörelse i Europa mot att skapa en välfärdsstat. Judt ställer
den sammanhängande välfärdsstaten mot tidigare decenniers socialpolitiska
reformer som Judt menar var mer fragmenterad. Det var inom planeringen
stora delar av efterkrigstidens reformistiska krafter samlades. Att i en svensk
kontext koppla sin samhällsvetenskapliga kunskapsproduktion till samhällsplaneringen var alltså att göra den samhällsnyttig.171
Begreppet samhällsplanering började användas i Sverige i slutet av 1940talet. 1947, samma år som kulturgeografi blev en självständig disciplin, bildades Föreningen för samhällsplanering (FFS). Det var en fortsättning på en
informell diskussionsgrupp som kallade sig själva Plan och som hade bildats
några år tidigare. Plan blev namnet på FFS:s tidskrift. I sin undersökning om
den svenska sociologins framväxt har Anna Larsson beskrivit hur Alva Myrdal och arkitekten Uno Åhrén bildade Plan för att skapa möjligheter för
samhällsintresserade personer att knyta kontakter. Gunnar Myrdal, Torgny
Segerstedt (den förste professorn i sociologi i Sverige), nationalekonomen
Ingvar Svennilsson, makarna Brita Åkerman och Alf Johansson som båda
var flitiga deltagare i den bostadspolitiska debatten, var alla medlemmar i
den slutna diskussionsgruppen. Trots att flera profilerade socialdemokrater
var med i gruppen menar Larsson att det inte var en politisk samsyn som höll
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samman gruppen utan en gemensam syn på samhällsvetenskapens betydelse
för planerandet av rationella samhällen.172
I den sjätte utgåvan av översiktsverket Hur planeras Sverige?, som publicerades mellan 1970-1986, beskrivs samhällsplanering som omfattande i
princip all offentlig verksamhet. ”Strängt taget bör man dit hänföra alla planer på både kort och lång sikt som utförs i kommunala och interkommunala
organ eller på deras uppdrag, i olika landstingskommunala och statliga länsorgan samt i hela raden av statliga departement, ämbetsverk, kommittéer och
övriga institutioner.”173 Men innan samhällsplaneringsbegreppet kommit att
omfatta all offentlig verksamhet var den nära förknippad med den betydligt
äldre stadsplaneringen. Samhällsplaneringen var därför initialt arkitekternas
verksamhetsfält.174 Bostaden stod i centrum för den tidiga samhällsplaneringen vilket gjorde att den sågs som en förlängning av arkitekters och ingenjörers arbetsfält. En viktig händelse i förspelet till det som blev samhällsplanering var den så kallade bostadssociala utredningen (SOU 1945:63).
Arbetet med den hade påbörjats redan under 1930-talet och utredningen var
viktig för att göra bostaden och den byggda miljön till en del av socialpolitiken.175
I en vänbok till nationalekonomen Alf Johansson utgiven av HSB och
Riksbyggen beskrev Gunnar Myrdal i en ofta återgiven anekdot hur han
tillsammans med Åhrén gått upp till socialminister Gustav Möller och begärt
att få göra det som kom att bli förarbetet till den bostadssociala utredningen.
Möller ville inte låta dem göra det varför de gick till finansminister Ernst
Wigforss som gav dem i uppdrag att genomföra utredningen som publicerades i SOU-serien som SOU 1933:14. Den undersökningen lät de sedan
sprida till de organisationer och studiecirklar som var knutna till socialdemokratin tillsammans med en uppmaning om att uppmärksamma de folkvalda högre upp i organisationshierarkierna på vikten av en aktiv bostadspolitik. Under hösten 1934 fick Myrdal i uppdrag av Möller att leda en utredning som drog upp riktlinjerna för bostadspolitiken eftersom intresset för
frågan blivit så stor ute i landet. 176
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Den så kallade bostadsfrågan gick inte heller arkitekterna förbi. I en liten
skrift om arkitekternas samhällsuppdrag från 1942 beskrev Åhrén hur arkitekterna som yrkesgrupp under 1900-talet rörde sig från att rita monumentala
aristokratiska byggnader till att rita byggnader som skulle underlätta människors liv:
Denna ändrade inställning väckte med ens klarare och påtagligare än någonsin förut medvetandet om vilken ofantlig uppgift som låg olöst framför oss
och väntade: bostadsfrågan. Därifrån var steget inte långt till att konstatera,
att bostadsfrågan inte bara var en fråga om lägenheter och hus utan även om
hur dessa skall ordnas till ett helt. Man fann att ett ännu större problem måste
angripas från grunden: stadsbyggandets problem.177

Stadsbyggandet var arkitekternas ingång i samhällsplanerandet och det var i
städerna som den byggda miljön var som mest påtaglig. Åhrén hade, som
berörts ovan, tillsammans med Myrdal varit drivande bakom bostadssociala
utredningen. Frågan om bostaden växte till frågan om staden som växte till
frågan om samhället. Myrdal och Åhrén visar även den professionella allians
som fanns mellan de samhällsengagerade samhällsvetarna och de samhällsengagerade arkitekterna, men även ingenjörer och andra tekniska specialister. Det moderna samhället var i denna krets en fråga om tillämpad vetenskap.178
I diskussionsgruppen Plan ingick en krets av aktörer med stort politiskt
inflytande och vetenskaplig och professionell expertkunskap. Exemplen
ovan visar hur begreppet samhällsplanering utvecklades inom kretsar där
politiska reformer, forskning och professionell verksamhet överlappade
varandra. När gruppen ersattes av FFS 1947 var det dock inte som en diskussionsklubb utan som en professionell organisation som skulle samla alla
grupper som ägnade sig åt det som kallades samhällsplanering. FFS skulle
som organisation skapa förutsättningar för en mer vetenskapligt grundad
politik.179 Arkitekterna C-F Ahlberg, O. Danneskiold-Samsöe och Uno
Åhrén skickade runt en skrivelse till berörda grupper för att undersöka
huruvida det fanns intresse för att ge ut en tidskrift för samhällsplanering.
Intresse fanns och 27 mars 1947 hölls det konstituerande mötet för den nybildade föreningen. Ordförande i den första styrelsen var Erik Lindeberg
som vid tillfället var landshövding i Blekinge län men som 1948 kom att bli
generaldirektör för AMS och sedan för lantbruksstyrelsen. Lindeberg kom177
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mer att återkomma längre fram i undersökningen. Detsamma gäller Svennilsson som satt med i både föreningens styrelse och tidskriftens redaktion.
Arkitekterna var dock den enskilt största professionella gruppen, i tidskriftsredaktionen var tre av sju arkitekter, även majoriteten av styrelseledamöterna
hade någon slags befattning inom den offentliga förvaltningen.180
Bygglagen gjordes om 1947. Den ökade kommunernas möjligheter att
upprätta general- och detaljplaner och på så sätt planera hur den framtida
bebyggelsen skulle se ut, kommunerna kunde alltså styra över när, inte bara
var, bebyggelse skulle ske.181 I ledaren till första numret av PLAN tolkas den
nya bygglagen som ett tecken på att samhällsplaneringen gick en ljusnande
framtid till mötes:
Den planering av i första hand bebyggelse och kommunikationer som syftar
till att skapa ekonomiska och trivsamma samhällen och bättre utvecklingsmöjligheter för näringslivet kan något egentligt kallas för samhällsplanering.
Samhällsplaneringen i denna mening har under de senaste åren undergått en
revolutionerande utveckling. Karakteristiskt för utvecklingen är att planeringen övergått från att vara passiv och restriktiv till att bli positiv och konstruktiv. Glädjande är att intresset för att kraven på en bättre planläggning av
tätorter och landsbygd är så stort inom alla politiska partier.182

Planeringsdefinitionen tar sin utgångspunkt i den byggda miljön men precis
som diskussionsgruppen Plan fanns det inom FFS en ambition av att skapa
ett planeringsbegrepp som innehöll fler samhälleliga aspekter än bebyggelse
och trafik. FFS ambition att ta ett helhetsgrepp på de samhälleliga planeringsfrågorna gjorde att planeringsfältet i högre utsträckning öppnades för
samhällsvetare. Bostadsfrågan hade kopplat samman byggandet med socialpolitike. Eftersom samhällsvetenskapen var det socialas vetenskap blev det
rimligt att samhällsvetare kunde vara planerare. Ambitionen om att skapa en
mer samlad planering gjorde även att FFS orienterade sig emot regionplanering parallellt med stads- och kommunplanering. Det gjorde att de planerande geograferna som i början av 1950-talet ville reformera sitt ämne hade
tillgång till en arena där de var mer än välkomna.
Samhällsplaneringens relevans för det sociala arbetet underströks av att
Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) hade samhällsplanering som tema
för sin årsbok 1947 som bland andra Alva Myrdal var redaktör för. Redan
året innan hade dock frågan berörts när temat för årsboken var kommunerna
och det sociala arbetet. Alf Johansson deltog med en artikel om kommunerna
och bostadsfrågan. Artikeln var i stora delar en fortsättning på resonemang
kring en aktiv bostadspolitik som fördes i bostadssociala utredningen, men
applicerat på kommunnivå.183
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FFS hade ingen ambition att vara en organisation som var fristående från
staten. Istället framhölls hur planerarna tillsammans med statliga ingripanden
genom lagstiftning och riktade stöd skulle skapa ett rationellt samhälle. I den
inledande artikeln i Social årsbok 1947 beskriver Åhrén vad samhällsplaneringen innefattar. Beskrivningen tar sin början i Stockholmsutställningen
1930 och tar sig via stadsplanelagstiftningen ut mot ett större samhällsperspektiv. Särskilt industrilokaliseringsutredningen och norrlandsutredningen
lyfts fram som viktiga delar i samhällsplaneringens framväxt.184
Det FFS skulle skapa var en arena där tekniskt kunnande kunde kombineras med mer storskaliga samhällsvetenskapliga analyser. Det fanns inom
gruppen en stor tilltro till samhällsvetenskapens möjligheter att planera samhällets sociala aspekter på samma sätt som ingenjörerna kunde planera vattenledningars kapacitet eller byggnaders hållfasthet. Det rationella samhället
som samhällsplaneringen skulle skapa var i många delar ett samhälle där
samhälleliga fenomen skulle hanteras som tekniska fenomen. Genom att
upprätta regionplaner, generalplaner och stadsplaner skulle inte bara bebyggelsen bli rationell utan även det sociala liv som pågick i och runt byggnaderna.
Att CSA intresserade sig för samhällsplaneringen visar även att det var ett
verksamhetsfält som kom lika mycket ur socialt som tekniskt kunnande.
Alva Myrdal var inte bara en av personerna bakom gruppen som blev FFS,
hon var även aktiv i CSA och satt i redaktionen för Social årsbok 1947. I och
med samhällsplaneringen kunde politik göras till ett tekniskt problem och
därigenom kunde sakkunskap och teknisk expertis gå från kompetens för
rådgivning till kompetens för beslut. För denna undersökningen är dock den
viktigaste aspekten av att samhällsplaneringen utvecklades att det skapades
en arena för samhällsvetenskaplig expertis. Samhällsplaneringen var ett
verksamhetsfält som efterfrågade samhällsvetenskaplig kompetens, i en tid
när det fanns få samhällsvetare och ännu färre samhällsvetenskaper. Det
fanns en efterfrågan på samhällsvetenskaplig kunskap för den som var intresserad av att leverera och vid den nyligen bildade kulturgeografiska institutionen i Lund fanns det aktörer som var mer än villiga att göra det.

Kulturgeografin 1950–1954
Samhällsvetenskaperna och deras samhälleliga funktion var ännu inte klart
definierad i början av 1950-talet, vilket också gällde för kulturgeografin. För
att skapa en överblick över de ämnen som samlades under samhällsvetenskapliga forskningsrådet anordnades 1950 en konferens i Uppsala där de
olika ämnena deltog med underkonferenser. Den kulturgeografiska underkonferensen hade titeln Tätorter och omland. När det gäller relationen mel184
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lan kulturgeografin och föreningen för samhällsplanering kan det vara värt
att notera att Åhrén höll ett föredrag om kulturgeografins roll i samhällsplaneringen vid geografernas underkonferens. William William-Olsson, professorn i ekonomisk geografi som kommer att behandlas längre fram i det här
kapitlet, kommenterade Åhréns framförande med att geografernas specialistkompetens var underutnyttjad inom planeringen. En ståndpunkt som William-Olsson kom att uttrycka fler gånger. William-Olssons uttalande utvecklades av överlantmätare Erik Tobé som menade att det praktiska planerandet
släpade efter forskningen och att huvudorterna i de blivande storkommunerna borde vara ett angeläget forskningsprojekt för geografer.185 Huvudorterna,
i form av centralorter, kom att bli geografernas viktigaste bidrag till kommunblocksreformen som påbörjades 1962. Däremot var det en fråga med
begränsad betydelse för storkommunreformen, vilket kommer att utvecklas i
kapitel 5.
Tobé var en intressant aktör av flera skäl och det var ingen tillfällighet att
han var intresserad av storkommunernas huvudorter. Tobé var verksam i
Uppsala och hade genom Enequist kontakt med geografiska institutionen
där. Tobé hade lett en så kallad länsutredning av Uppsala län, vilket kommer
att diskuteras längre fram. Då kommer även Enequists och Tobés samarbete
inom den så kallade storkommunsutredningen, som genomfördes i forskningsrådets regi, att beröras närmre. Deras relation visar att de planerande
geograferna inte var unika i sitt planeringsintresse. Det går att argumentera
för att Enequist och institutionen i Uppsala i början av 1950-talet var en mer
samhällsplanerande institution än institutionen i Lund. Men, vilket kommer
att utvecklas nedan, i Uppsala fanns det ännu inga aktörer som var både
forskare och planerare. De forskare som blev planerarare lämnade den akademiska världen. De forskare som, vilket Enequist ofta gjorde, deltog som
expert i planeringsrelaterade verksamheter gjorde det för att förse tjänstemännen med ett kunskapsunderlag som de kunde utgå ifrån. De planerande
geograferna försåg inte bara planerarna med kunskapsunderlag, de tillhandahöll även metoder för att använda kunskapsunderlaget i det praktiska planeringsarbetet.
Trots att konferensens tema var tätorter och deras omland behandlade
flera av föredragen flyttningar. Enequists bidrag handlade om tätortsdefinitioner, Edgar Kants bidrag handlade om omlandsforskningens historia och
Godlunds handlade om busstrafikomland. I övrigt behandlade Karl-Erik
Bergsten, Sven Dahl och Torsten Hägerstrand flyttningar. Bergsten presenterade även ett diskussionsinlägg som handlade om att bebyggelsetyp borde
tas med som en variabel vid tätortsundersökningar.186
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Hägerstrand avslutade sitt debattinlägg med påståendet att kulturgeograferna kunde överlåta åt andra att undersöka varför människor flyttade eftersom det var en nog så krävande uppgift att undersöka hur människor flyttade.187 Bergstens undersökning kan delvis sägas ha följt Hägerstrands ståndpunkt eftersom den tog sin utgångspunkt i flyttningsintensitet utifrån födelseorter. Metodologiskt utgick Bergsten från Hägerstrands flyttningsundersökningar av Simrishamn.188 Som kommer att behandlas närmre i nästa
kapitel var Bergsten en av de aktörer som var med när de planerande geograferna formerades, även om Bergsten hela tiden fanns i utkanten av kretsen.
Dahls undersökning var dock helt konstruerad kring varför människor flyttade. Utifrån olika yrkesgruppers flyttningar undersökte Dahl ”flyttningsimpulser” för att undersöka varför personer flyttar till en specifik plats.
Flyttningsimpulsen skapades framför allt av arbetstillfällen. Dahl jämförde
en lantarbetare, som genom den goda tillgången på arbetstillfällen i närbelägna socknar inte blir mottaglig för flyttningsimpulser från mer avlägsna
trakter, med en lektor i latin som genom att det fanns få arbetstillfällen blir
mottaglig för flyttningsimpulser från hela landet.189
Dahl menade vidare att i takt med att behovet av kvalificerad arbetskraft
ökade under 1900-talet vilket gjorde att flyttningsimpulsen måste nå flyttningsbenägna inom ett större område för att tillfredsställa arbetskraftsbehovet på en specifik plats. Dahls exempel var ASEA i Västerås.190 Under diskussionen som följde på presentationerna invände Hägerstrand mot Dahl att
han i sina studier av Simrishamn inte sett någon förändring under 1900-talet.
Hägerstrand menade, i linje med sin egen presentation, att om fokus flyttas
från varför till hur människor flyttar går det att se hur tätorterna bildar en
hierarki där människor flyttar från mindre till större orter. Det var sambandet
mellan orterna som var det intressanta att undersöka. En inställning som
Hägerstrand menade var typisk för ”Lundageografins” forskning.191
Hägerstrands metoder för att undersöka flyttningar kommer att undersökas närmre längre fram, först ska dock relationen mellan samhällsvetenskapliga forskningsrådet och storkommunreformen att diskuteras.

Flykten från landsbygden och storkommunerna
En av efterkrigstidens stora samhällsförändringar var urbaniseringen. Det
gjorde flyttningsundersökningar populära bland geografer och frågan om
187

Hägerstrand (1950), s. 108.
Bergsten (1950), ss. 73–86, se särskilt 74–76.
189
Dahl (1950), s. 88.
190
Ibid., ss. 96–97.
191
”Sambandet mellan orterna är den viktigaste synpunkten för Lundageografien vid behandlingen av omflyttningsproblemet.”, ”Protokoll fört vid den samhällsvetenskapliga ämneskonferensen 1950 lördagen 3/6, förmiddagens sammanträd, sektion 5 (geografer)”, F Hand. rörande samhällsvetenskapliga ämneskonferensen 2-4 juni 1950, Protokoll med bil., Statens råd
för samhällsforskning, Handlingar rör. Forskningskonferenser 1948-1966 F:V 1, RA, s. 2.
188

73

landsbygdens avfolkning och storstädernas framväxt sysselsatte såväl sociologer som ekonomer. Samhällsvetenskaperna höll under samma period på att
institutionaliseras och ämneskonferensen som berördes ovan var en del av
denna process. En annan ämnesformerande ansats som samhällsvetenskapliga forskningsrådet åtog sig var ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt
som skulle involvera samtliga samhällsvetenskapliga ämnen och institutioner. Projektet fick namnet Flykten från landsbygden. Projektet formades av
tre yttre förutsättningar, folkräkningarna 1950 och 1960, samt storkommunreformen som avslutades 1952. Kommunreformen ansågs förändra undersökningens utgångspunkter så mycket att projektet fick namnet Storkommunundersökningen. Enequist beskrev förloppet på följande sätt:
Ursprungligen hade man tänkt sig en allmän undersökning av den pågående
befolkningsförskjutningen från landsbygd till tätort med särskild tonvikt på
tätortsfrågorna. Sedan den nya kommunindelningen blivit aktuell, kom problemställningen att något formuleras om till att gälla den nya kommunindelningens effekt på omflyttning och tätortstillväxt. Nu utkristalliserades tanken
att jämföra förändringarna mellan åren 1950 och 1960. För ändamålet utvaldes ett antal representativa storkommuner spridda över hela landet.192

Forskningsprogrammet skulle fungera som ett ämnesöverskridande och tvärvetenskapligt projekt där varje institution skulle bidra med sin expertkompetens. Enequist var dock huvudansvarig och kulturgeografiska institutionen i
Uppsala skulle komma att göra majoriteten av undersökningarna inom projektet. Beslutet att kulturgeografiska institutionen i Uppsala skulle vara huvudansvariga för projektet togs 1948 medan projektet fortfarande var en
undersökning av tätorternas tillväxt.193 Det hade även fallit på Enequists bord
att, om än med viss hjälp, förbereda ett förslag på undersökningens utformning.194 Under hösten 1948 genomförde institutionen några mindre studier
för att skapa en översikt över forskningsproblemet. Enequist skrev till Arthur
Thomson att projektet var lämpligt eftersom andra aktörer redan hade börjat
samla material i frågan. Enequist framhöll även att det ur ett bredare samhällsperspektiv var en angelägen men svårlöst fråga. Thomson var vid tillfället landshövding i Malmöhus län men som senare kom att bli universitets192
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kansler och som vid tillfället satt med i samhällsvetenskapliga forskningsrådets styrelse. Forskningsrådet skulle ta beslut om hur projektet skulle utformas vid en rundabordskonferens, som hölls i januari 1949.195
Omflyttningen inom landet, och särskilt flyttningsrörelser från landsbygd
till tätorter hade identifierats som både ett samhällsproblem som behövde en
lösning och en fråga som samhällsvetenskapliga forskningsrådet kunde undersöka. Rundabordskonferensen hölls den 14 januari. Samhällsvetenskapliga forskningsrådets styrelse mötte forskare och representanter för statliga
verk för att diskutera vilka forskningsuppgifter som de bedömde vara mest
angelägna.196
Det fanns en tänkt arbetsdelning mellan den samhällsvetenskapliga forskningen och de statliga myndigheterna där forskarna försåg myndigheterna
med kunskapsunderlag som deras verksamhet kunde utgå ifrån. Till exempel
var ur samhällsplaneringssynpunkt arbetskraftsproblemet det mest akuta att
lösa. För att kunna göra det måste ett kunskapsunderlag om flyttningsrörelser
i landet byggas upp och i detta arbete hade den samhällsvetenskapliga forskningen och de statliga myndigheterna gemensamma intressen:
Vid de nödvändiga utredningsarbetena för planeringsändamål torde framkomma en myckenhet av material, som genom sin utförlighet och samtidighet borde erbjuda goda möjligheter att komma problem rörande Sveriges näringsliv och bebyggelse in på livet. Detta material borde användas av forskningen. Samtidigt skulle säkerligen de statliga utredningarna kunna få en fastare grund om vetenskapsmännen ägnade sig åt sådana problem av
grundforskningskaraktär, vilka uppkomma i samband med planeringsarbetet.197

Enequist, som i egenskap av samhällsvetenskapliga forskningsrådets ordförande skrev den PM som citatet ovan hämtats ifrån, beskrev arbetsdelningen
mellan den samhällsvetenskapliga forskningen och de statliga myndigheterna enligt den linjära modellen. Den linjära modellen skilde på den vetenskapliga grundforskningen och omsättningen av dess resultat till samhällsnyttiga föremål och tekniker. Den linjära modellen utgick ifrån naturveten-
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skapen där framför allt ingenjörer stod för implementeringen av de vetenskapliga upptäckterna.198
Samhällsvetenskaperna hade inte en tydlig grupp aktörer som kunde nyttiggöra deras forskningsresultat men de statliga myndigheterna kunde fylla
den funktionen. Arbetsdelningen mellan samhällsvetenskapen och myndigheterna gjordes explicit inom samhällsplaneringen. Myndigheterna skulle
sköta planeringen medan den samhällsvetenskapliga grundforskningen
skulle förse myndigheterna med kunskapsunderlag. Det hindrade dock inte
att myndigheterna utarbetade sina egna kunskapsunderlag.199 Lantbruksstyrelsen gjorde till exempel en länsutredning av Upplands län som kom att
användas flitigt i storkommunundersökningen.200
När Enequist först fick i uppdrag att ta huvudansvaret för att förbereda
undersökningen 1948, hade hon kontaktat lantbruksstyrelsen för att informera sig om vilka utredningar som var planerade. Samt, vilket var minst lika
viktigt, vilken forskning de ville få gjord.201 Lantbruksstyrelsens generaldirektör, Erik Lindeberg, meddelade att de önskade ett centralt insamlat register med relevant material, som kunde användas när lokala jordbruksplaner
skulle göras upp. Lindeberg kommer att återkomma i kapitel 5 men han var
en viktig aktör inom den tidiga samhällsplaneringen. Lindeberg var FFS:s
första ordförande och efter att han lämnade lantbruksstyrelsen blev han generaldirektör för arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Lantbruksstyrelsen hade
1948 planerat att göra undersökningar länsvis som skulle användas som planeringsunderlag.202 Enequist samtalade även med byråchef Bertil Johansson
vid AMS. Johansson efterfrågade lokala näringslivsundersökningar, speciellt
i konjunkturkänsliga kommuner och hänvisade till utredningen om industrins
lokalisering. Denna utredning hade genomförts under ledning av Per Holm.
Johansson hänvisade också till det register där arbetsmarknadsstyrelsen samlade statistik, offentligt tryck och tidningsartiklar.203 Holm var som bekant
redaktör för FFS:s tidskrift PLAN. Enequist befann sig i en position där hon,
198
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om hon hade haft en annan syn på arbetsdelningen mellan forskning och
politik, hade kunnat göra Uppsala till navet som den planeringsinriktade
geografin rörde sig kring. Enequist kommer att återkomma flera gånger i
undersökningen, eftersom hon var en viktig aktör inom den svenska kulturgeografin. Men Enequist hade inte som ambition att göra kulturgeografi till
en planeringsvetenskap. Hon såg värdet i att kulturgeografer försåg förvaltningen med kunskapsunderlag men, till skillnad från vad hennes yngre kollegor skulle göra under andra halvan av 1950-talet, var kunskapsunderlagen
som producerades under Enequists ledning deskriptiva snarare än normativa.
Enequist kontaktade tillsammans med Segerstedt och Höijer samhällsvetenskapliga forskningsrådet för att äska pengar till en storkommunundersökning 1951. Det var då flykten från landsbygden omformulerades till storkommunsundersökningen. I dess initiala skede skulle undersökningen samla
in fakta om några utvalda storkommuner. De uppgifter som skulle samlas in
följde Tobés länsutredning.204 Tobé hade sammanfattat länsutredningen i en
artikel i Svensk Lantmäteritidskrift 1950. Utredningen bestod av att statistik
om länet sammanställdes. Arbetet hade gjorts av länsstyrelsens tjänstemän
med hjälp från bland annat lantbruksstyrelsen och husdjurssällskapet. Lantbruksstyrelsen och dess statistik kom som nämnts ovan även att bli betydelsefull för storkommunsutredningen. Länsutredningen bestod av sju delar,
naturförhållanden, befolknings- och arbetskraftsförhållanden, jordbruk med
binäringar, handel och industri, kommunikationer, tätorter och bebyggelse i
övrigt och slutligen service. Inom dessa områden ordnades statistiken i olika
underkategorier. Tabellerna kompletterades med kartor som visade t.ex.
befolkningens fördelning mellan olika kommuner eller kollektivtrafikens
utbyggnad. Tobé avslutade redogörelsen med att berätta att Enequist och
hennes medarbetare redan hade börjat använda materialet och att det insamlade materialet förhoppningsvis skulle utgöra grunden för en kontinuerlig
statistiknsamling.205
Länsutredningen skulle utgöra en kunskapsbas som skulle användas som
utgångspunkt för olika planeringsprojekt. Enequist och Tobé arbetade med
samma data och liknande metoder. För Tobé var det självklart att Enequists
forskningsprojekt och länsstyrelsens planeringsverksamhet skulle utgå från
samma material. Men, vilket kommer att framgå nedan, det som skulle göras
var att samla in materialet som planeringen skulle utgå ifrån. Den faktiska
planeringen skulle göras av andra. Att planeringen skildes från insamlandet
av materialet den byggde på gjorde att Enequist och hennes medarbetare inte
var planerande geografer. Enequist var, vilket hennes relation till Tobé visar,
etablerad som expert inom planeringen långt innan någon planerande geo204
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graf satt sin fot på ett utredningskontor men den expertroll som Enequist
hade upprätthöll en gräns mellan forskningen och planerandet.
Kommunsammanslagningarna var en yttre faktor som påverkade alla
socknar i hela landet och kunde därför användas som studieobjekt i jämförande flyttnings- och tätortsundersökningar. I en PM till forskningsrådet från
1951 föreslog Enequist tillsammans med Segerstedt och Höijer att kommunreformen skulle komma att förstärka tendensen att allt mer aktivitet samlades
till centralorterna:
Man kan tänka sig att förhållanden inträder, som direkt orsakats av denna
sammanslagning av flera smärre kommuner till en enda. Framför allt bör därigenom tendensen att bilda enheter av just dessa socknar förstärkas. Det bör
medföra, att den tätort, som blir storkommunens centralort, får en chans till
utveckling på de andras bekostnad, vilket bör framträde [sic] i t ex dess befolkningstillväxt och vägnätets och kommunikationernas utveckling (skolbussar till centralskolorna etc.). För att kunna bedöma centralortens utveckling måste man se den i relation till hela kommunens beskaffenhet i fråga om
befolkning, flyttningsvanor, bebyggelse, influensområden, näringsliv etc.
Man kan inte undersöka storkommunens centralort (resp. blivande centralort)
utan att taga med hela kommunen. En sådan undersökning kan man med tillräcklig noggrannhet ej göra för mer än ett urval av vissa storkommuner, som
efter noggrant övervägande befunnits mest gynnsamma.206

PM:n skrevs för att anhålla om mer pengar till subkommittén för tätortsundersökningar för att kunna anställa fler amanuenser och finansiera fältstudier
i de storkommuner som valts ut till undersökningen.207 Det var den ansökan
som utgjorde grunden för storkommunsundersökningen men det som särskilt
bör lyftas fram i citatet ovan är vilken vikt som lades vid centralorter redan i
början av 1950-talet. Skillnaden mot hur centralorterna skulle komma att
användas i slutet av årtiondet var dock att de inte här användes för att göra
en kommunindelning utan för att undersöka effekterna av en. Som redan har
diskuterats i kapitel 2 var Christaller medveten om att centralorter kunde
skapas genom administrativa indelningar eller genom lokalisering av myndigheter eller andra samhällsfunktioner till en viss ort. När kommunblocken
skulle skapas behandlades centralorter som lokala centrum som utvecklats
organiskt vilket gjorde dem till en lämplig plats att förlägga viktiga samhällsfunktioner som skulle utnyttjas av hela kommunens invånare. Storkommunundersökningen närmade sig centralorterna från omlandets perspektiv. Forskningsprojektet undersökte flyttningsrörelser och tätortsutvecklingen och storkommunreformen påverkade bägge.
I den arbetsplan över hur den tänkta storkommunsundersökningen skulle
se ut, som fanns med som en bilaga till ovan behandlade PM, delades arbetet
206

”Till Statens samhällsvetenskapliga forskningsråd 3/3-51”, Gerd Enequist B 1 b Storkommunundersökn., CR, s. 1.
207
Ibid., s. 5.
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in i fem punkter. 1) först skulle lämpliga kommuner väljas ut, 2) därefter
skulle amanuenserna, som de sökte finansiering för, samla in de utredningar
som gjorts om kommunerna samt annat tryckt material som kan vara av intresse. 3) Sedan skulle studenter, framför allt inom ramen för uppsatsskrivande, göra detaljstudier av de utvalda kommunerna. Studenterna skulle
hämtas från samtliga institutioner som arbetade med undersökningen. Under
arbetet skulle institutionen hålla kontakten med relevanta myndigheter. 4)
Det material som studenter och amanuenser samlat in förvarades i ett centralt
arkiv som alla som deltog i undersökningen skulle få tillgång till. Materialinsamlingen skulle ske genom standardiserade mallar för att göra kommunerna
jämförbara. Studenterna skulle, under överinseende av sin professor, skriva
sin uppsats om en ämnesspecifik aspekt av det insamlade materialet. 5) Mer
seniora forskare kunde söka pengar från forskningsrådet för att använda det
insamlade materialet för att göra mer specialiserade undersökningar.208
Storkommunsundersökningens arbetsplan, där studenter inom ramen för
uppsatsskrivande samlar in material efter standardiserade mallar som sedan
mer seniora forskare skulle använda sig av i sina studier, kom att återanvändas av kommunforskningsgruppen i deras undersökning av kommunblocken.
Precis som de statsvetenskapliga kommunundersökningarna femton år senare skulle använda kommunblocksreformen för att undersöka hur kommunerna som politiska organisationer hanterade sina förändrade förutsättningar
skulle storkommunreformen användas för att jämföra hur flyttningsmönstren
påverkades i olika kommuner. Det behandlas närmre i kapitel 5.
För att återgå till rundabordssamtalet som hållits för att utvärdera storkommunundersökningen efter att den kommit halvvägs. En större migrationskonferens hade hållits i Lund 1954. I och med den ansågs den del av
undersökningen som handlade om omflyttningar vara färdig. Det som återstod var att göra tätortsundersökningen och som redan berörts var kommunsammanslagningarnas inverkan på centralorterna en av aspekterna som tätortsundersökningen skulle kretsa kring.
I samband med rundabordssamtalet gavs övriga representanter i forskningsrådet möjlighet att ställa frågor om projektet till de som varit engagerade i arbetet. Den första frågan som lyftes var vilket som var projektets
övergripande syfte. Enequist svarade att projektets huvudsakliga syfte fortfarande var att fylla en samlande funktion för de institutioner som arbetade
med den, undersökningen skulle vara ett sätt att samla forskare kring en gemensam forskningsuppgift istället för att finansiera enskilda forskare.209
208

”Till Statens samhällsvetenskapliga forskningsråd 3/3-51, Bilaga 1, Arbetsplan”, Gerd
Enequist B 1 b Storkommunundersökn., CR.
209
Det bör tilläggas att Enequist i ett brev till forskningsrådet den 13/1-56 menade att hennes
framförande blivit felaktigt återgivet i protokollet. De ändringar som Enequist ville få till
stånd tydliggjorde att hon framför allt var intresserad av att diskutera hur projektet skulle tas
vidare och att rundabordssamtalet skulle användas för att jämka hypoteser och frågeställningar som presenterades av deltagarna. Enequist menade att det inte framgick i protokollet att det
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Storkommunreformen hade givits en framskjuten position eftersom den fungerade som ett ”socialt experiment.” Axel Iveroth, som satt med i forskningsrådets styrelse och som även arbetade för Industrins utredningsinstitut
och var en av grundarna av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS),
ifrågasatte om storkommunerna var en lämplig utgångspunkt för undersökningen eftersom kommunsammanslagningen hade gjorts på grund av att
befolkningen sökte sig till tätorterna. Iveroth menade att det då var rimligare
att återvända till den initiala frågeställningen om varför människor flyttade
från landsbygden. Segerstedt försvarade dock arbetssättet med att storkommunerna var en bra utgångspunkt för undersökningen. Tätorterna påverkades
av reformen och genom att jämföra reformens inverkan på tätorter i olika
storkommuner skulle det gå att få generaliserbara resultat. Enequist framhöll
dock att de inte skulle kunna presentera några resultat förrän efter 1960, som
var slutåret för materialinsamlandet.210
Trots att projektet skulle fylla en samlande funktion var professorerna för
institutionerna som hade varit direkt inblandade i flyttningsundersökningen
mer positiva till storkommunsundersökningen än de som inte varit det.
Enequist, Hannerberg och Segerstedt argumenterade för att storkommunsundersökningen var en rationell fortsättning på projektet medan invändningar
kom från professorer som inte varit lika involverade i flyttningsundersökningen. Hannerberg sammanfattade den framförda kritiken i tre punkter, 1)
arbetsdelningen skulle se ut så att varje institution ansvarade för ett moment,
snarare än en grupp storkommuner. 2) Projektet behövde en tydligare teoretisk ram och en klarare frågeställning. 3) Materialinsamlingen borde ske via
sampling för att undvika att materialet som samlas in blir för stort för att
vara användbart.211
Herman Wold, professor i statistik vid Uppsala universitet, menade att
projektet var för omfattande för att universiteten, som de vid den tidpunkten
var organiserade, skulle klara av det. Vidare menade Wold att projektets
problemformulering blivit föråldrad:
Tidpunkten för storkommunundersökningen blev olyckligt vald mot bakgrund av den metodiska omvälvningen. Den startade på ett omodernt sätt. Tiden är nu inne att diskutera problemen. Därvid måste vi dock ha klart för oss,
rörde sig om ett meningsutbyte kring det fortsatta arbetet snarare än en redovisning av projektet. Dessa tillägg gör att motsättningarna mellan subkommittén som gjorde undersökningen
och övriga medlemmar av forskningsrådet minskar. Men de minskar inte till den grad att det
går att säga att någon sådan motsättning inte fanns. ”Komplettering av protokollet vid diskussionen den 25 oktober 1955 rörande de av statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd understödda storkommun- och tätortsundersökningar”, Gerd Enequist B 1 b Storkommunundersökn., CR.
210
”Protokoll fört vid diskussion i ecklesiastikdepartementet tisdagen den 25 oktober 1955 kl.
14 rörande de av statens samhälls- och rättsvetenskapliga forskningsråd understödda storkommun- och tätortsundersökningar”, Gerd Enequist B 1 b Storkommunundersökn., CR, ss.
1–3.
211
Ibid., s. 4.
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att det finns många andra forskningsprojekt, som arbetar med mycket lägre
aspirationsnivå än storkommunundersökningen.212

1950-talet var en dynamisk tid för samhällsvetenskaperna och Enequist hade
redan under rundabordssamtalets inledning berättat att det inte skulle gå att
få fram några betydande resultat förrän efter folkräkningen 1960. Wold såg
hellre att forskningsrådet bejakade den metodologiska utvecklingen genom
att finansiera flera mindre forskningsprojekt snarare än att försöka utforma
ett stort projekt som inkluderade alla vetenskapliga inriktningar.
Några fler invändningar framfördes, bland annat framhöll William-Olsson
att projektet nog varit bra för de geografiska institutioner som varit inblandade, i och med att de börjat intressera sig för samtida problem, men att projektets ram kunde ha en hämmande inverkan. Hannerberg och Enequist svarade att så inte hade varit fallet utan att projektet fungerat som ett övningstillfälle för studenter och unga forskare. Statistiska centralbyråns överdirektör, nationalekonomen Karin Kock, meddelade även att ingen i SCB:s
ledning kände till storkommunsundersökningen men att de samlade in data
storkommunvis vilket borde vara användbart för undersökningen. Iveroth
kommenterade att målsättningen för undersökningen mer konkret borde
kopplas till aktuella planeringsproblem som industrilokalisering eller skolplanering.213
Mötet avslutades med att dess ordförande, universitetskanslersekreterare
Åke Bruhn-Möller, föreslog att ett symposium borde anordnas för att slå fast
undersökningens huvuduppgift, de avslutande orden var dock en sammanfattning av projektets rådande situation:
Att man tog upp temat ”flykten från landsbygden” berodde på att där fanns
något som allmänt pratades om utan mera ingående sakligt underlag. Frågan
som helhet visade sig snart för stor. Då framkom storkommunundersökningen som en mer hanterlig begränsning. Man skulle särskilt uppmärksamma de
växande eller nya storkommuncentras roll i migrationsmekanismen. Problemvalet återspeglar de vid tidpunkten aktuella planeringsfrågorna. Det verkar nu som om man hade något överskattat det nydanande draget i storkommunreformen.214

Projektet brottades efter fem år fortfarande med att jämka kraven på att producera kunskap som var användbar för att lösa aktuella planeringsproblem
samtidigt som projektet varken fick vara för stort, då skulle det bli svårgenomförbart, eller för litet, då undersökningens uppdrag ålade den att ta ett
helhetsgrepp på det aktuella problemet. Flykten från landsbygden hade varit
en för stor problemformulering och nu menade kritikerna att storkommunsprojektet hade en allt för snäv inriktning.
212

Ibid., s. 5.
Ibid., s. 5–7.
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Ibid., s. 8.
213

81

Underkommittén för tätortsundersökningar fortsatte på den inslagna
vägen. Den misslyckades dock med att engagera fler institutioner, med undantag av Wold som deltog på subkommitténs kommande möten, och med
tiden blev Enequist och Uppsalainstitutionen allt mer ensamma i projektet.
När Hannerberg lämnade Lund för Stockholm och Hägerstrand tog över
svalnade Lunds intresse för projektet.215 Segerstedt var visserligen fortfarande engagerad men det var studenter från kulturgeografiska institutionen
som gjorde majoriteten av arbetet. När subkommittén sammanträdde ett
knappt år efter rundabordssamtalet för att diskutera det kommande arbetet
beslutades återigen att material skulle samlas in för att göra en jämförelse
mellan situationen 1950 och 1960. Det framhölls dock att trots att storkommunerna skulle användas som studieobjekt, 24 kommuner hade valts ut,
skulle mindre vikt läggas vid storkommunreformens påverkan på tätorternas
utveckling och den inre migrationen. Kommunsammanslagningarna sågs
som en av flera orsaker till den förändrade befolkningssituationen.216
Framställningen ovan har syftat till att visa att de planerande geograferna
inte var de enda geograferna som planerade men att de geografer som engagerades i planeringen upprätthöll gränsen mellan sin forskning och planeringen. Forskarna skulle i sin roll som experter förse planerarna med sakliga
och korrekta faktaunderlag. Forskarens roll blir då kartläggarens. Det blir
viktigt att ordna observationer enligt tydliga kategorier för att möjliggöra
jämförelser över tid. De planerande geograferna var intervenerande och det
kunde de vara eftersom de inte bara tillhandahöll kunskapsunderlaget utan
även tolkningsmetoderna. I den deskriptiva planeringstradition som Enequist
och Tobé arbetade i hade forskaren en mycket mer tillbakadragen roll.
Med risk att föregripa resten av undersökningen bör framhållas att kulturgeografin hade en plats inom samhällsplaneringen innan ämnet blev en planeringsvetenskap. Enequist och Hannerberg försökte skapa rutiner för att
samla in och sammanställa material om befolkning och näringsliv i utvalda
kommuner. Men, som redan berörts, såg de inte det som sin uppgift att göra
mer än sammanfattande tolkningar av materialet. Relationen mellan kulturgeograferna och samhällsplaneringen bestod i att de förra tillhandahöll de
senare med pålitlig och vetenskapligt fastställd information om hur samhället
215

Materialet som samlats in i samband med storkommunsundersökningen användes dock av
forskarna i Lund. 1958 när Enequist undrade om allt material kunde samlas i Uppsala ville
Hägerstrand inte släppa ifrån sig Lunds material med motiveringen att de använde och skulle
fortsätta använda det insamlade materialet. ”Den allmänna meningen på inst. i Lund är att vi
gärna vill behålla materialet tills vidare. Det användes ganska flitigt som referensmaterial vid
forsknings- och utredningsarbeten.” T. Hägerstrand – G. Enequist 17/3-58, THEP Vol. 58,
LU.
216
En intressant detalj var att Wold föreslog att det vore intressant att undersöka kommunsammanslagningens hela effekt. Vad som menades med det preciserades inte men det går att
anta att Wold tänkte sig en totalundersökning av de nya kommunernas befolkningsutveckling.
”Sammanträde med Subkommittén för tätorts- och storkommunsundersökningar på geografiska inst. i Uppsala 20/10 1956”, Gerd Enequist B 1 b Storkommunundersökn., CR.
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var beskaffat. Det var planerarna och tjänstemännen som skulle omsätta
informationen i handlingsprogram, inte forskarna. Naturvetenskapen skulle,
enligt den linjära modellen, producera kunskap om hur naturen fungerade,
kunskap som ingenjörer skulle använda som utgångspunkt för att skapa maskiner som entreprenörer i sin tur skulle omvandla till produkter för en
marknad. Samhällsvetenskaperna kunde inte skapa någon kunskap som
kunde användas för maskinkonstruktion men de kunde producera kunskap
som planerare kunde använda som underlag för sitt arbete med att skapa ett
rationellt och välfungerande samhälle. Det fanns en arbetsdelning mellan
forskningen och planeringen, en gräns mellan den vetenskapliga kunskapsproduktion som skapade kunskapsunderlaget till planeringen och det praktiska planerandet. Kulturgeografin var en del av den större samhällsplaneringssfären men kulturgeografi blev inte, under dessa omständigheter, en
planeringsvetenskap. Det var först när de planerande geograferna suddade ut
gränsen mellan forskning om planering och praktisk planering som förutsättningarna skapades för att göra kulturgeografi till en planeringsvetenskap.

Ekonomisk geografi
Parallellt med den planerande geografin fanns den ekonomiska geografin.
Vid Stockholms handelshögskola hade det funnits en professur i ekonomisk
geografi sedan 1909 då handelshögskolan grundades, med Gunnar Andersson som förste professor.217 Den av det tidiga 1900-talets ekonomiska geografer som kom att utöva det största inflytandet på kommande generationers
geografer var dock Sten De Geer, som 1929 blev professor i handelsgeografi
och etnografi vid Göteborgs högskola. De Geer inkorporerade stadsgeografi
i sin forskning och undervisning och tog med sina studenter på exkursioner i
stadslandskapet för att de skulle studera butikernas lokalisering. De Geer
förespråkade även en geografisk forskning som, enligt vissa forskare, var
mer abstrakt än samtida kollegors.218 De Geers stadsgeografiska studier var
217

Andersson började sin vetenskapliga karriär genom att göra botaniska undersökningar
vilket ledde honom till att undersöka torrmossors historiska segment. Dessa studier resulterade i att Andersson fick en lektorstjänst vid Statens skogsförsöksanstalt 1902. 1909 blev
Andersson professor i ekonomisk geografi med råproduktlära vid den nyligen grundade handelshögskolan i Stockholm, en tjänst Andersson behöll till sin död 1928. Andersson var då 63
år gammal. I en minnesskrift över Andersson skrev Helge Nelson att Andersson var en bestämd person med stor arbetskapacitet men som inte var särskilt intresserad av den yngre
generationens mer teoritillvända forskning. Den yngre generationens kritik mot den äldre
geografers ointresse för teoretiska frågor kom att prägla ämnet ända in på 1960-talet. Andersson var även riksdagsman för Liberalerna. Nelsson (1928), ss. 204–210.
218
I efterordet till den engelska översättningen av Hägerstrands avhandling gav Allen Pred en
kort historik över den svenska geografiforskningen i vilken De Geer och dennes ”abstrakta
syn” på geografiämnet lyfts fram. Pred fick dock kritik för efterordet av amerikanska kollegor, vilket kommer att behandlas närmre längre fram. Den artikel Pred syftade på var ”On the
definition, method and classification of geography” som publicerdes i Geografiska Annaler
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inte helt väsensskilda från senare tiders men de var överlag av deskriptiv art.
I en undersökning av Gävle från 1924 beskrev De Geer den ekonomiskgeografiska ansatsen som ett sätt att kartlägga stadens centrum och dess periferi utifrån olika verksamhetsområden.219 I den lilla skriften citerar De Geer
en artikel som han själv skrivit i Aftonbladet 1913 där en rad generella påståenden om städer presenterades. Städer var, enligt De Geer, alltid uppbyggda
kring ett affärscentrum. Till detta centrum koncentrerades stadens aktiviteter
vilket skapade konkurrens om utrymme. En stads affärscentrum och trafikcentrum tenderade att sammanfalla och dessa var i sin tur beroende av transportleder in och ut ur staden.220 Det är sannolikt denna syn på staden som en
koncentration av aktiviteter som gör att utländska forskare som skrivit om
den svenska geografins historia lyft fram De Geer.221
De Geer gjorde även flera större undersökningar kring hur förutsättningarna för de europeiska ekonomierna förändrats av första världskriget som var
ekonomisk-geografiska men inte stadsgeografiska undersökningar.222 Av de
95 arbeten som De Geer publicerade mellan 1905 och 1932 (De Geer avled
1933) var 58 egna undersökningar eller debattinlägg medan 37 var anmälningar och recensioner. Av de 58 egna arbetena var 20 naturgeografiska, 29
av mer allmän ekonomisk-geografisk eller kulturgeografisk karaktär och 9
var stadsundersökningar.223 Majoriteten av De Geers forskning var alltså inte
inriktad på stadsstudier utan på bredare ekonomisk-geografiska undersökningar.224
Som redan berörts blev De Geer professor vid Göteborgs högskola 1929
men innan dess hade han förlorat en professorsstrid mot Helge Nelson i
Lund 1913 och 1928 fick Hans W:son Ahlman den första professuren i geografi vid Stockholms högskola. Buttimer och Mels menar, i sin historia om
den svenska geografin, att Nelson stod för en mer regiongeografisk forskartradition medan De Geers arbeten var mer abstrakta och att Nelsons syn på
geografin innebar att den vetenskapliga tyngdpunkten lades på historiska
1923. William-Olsson lyfte fram De Geers definition som ett föredöme för sin generation av
geografer, som han menade skulle behöva en mer robust debatt om vad geografer egentligen
skulle ägna sig åt. Pred (1967), s. 304; S. De Geer (1923), 1-37; William-Olsson (1942), s.
475.
219
”Vid ekonomisk-geografisk undersökning av en stad bör därför dess faktiska periferi,
stadens geografiska gräns, kartläggas, samt likaledes läget av dess centrala område, affärscentret, vars medelpunkt måste fastställas, då den nära sammanfaller med stadens lokala
trafikcentrum, emedan de ömsesidigt betingas av varandra.” De Geer (1924), s. 4.
220
Ibid., ss. 5–7.
221
Framför allt är det Buttimer och Pred som intresserat sig för den svenska geografin och för
De Geer.
222
De Geer (1917); De Geer (1926); De Geer (1927).
223
Tengstrand (1934), ss. 23–28.
224
En detalj som är intressant att nämna är att två av De Geers mer generella storstadsarbeten,
om Stockholm och Göteborg, är publicerade av Svenska Turistföreningen. Turistföreningarnas tidskrifter var under hela första halvan av 1900-talet en inte obetydlig publiceringskanal
för svenska geografer. De Geer (1922), ss. 155–168; De Geer (1931), ss. 77–78.
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studier snarare än undersökningar av samtida förhållanden. Huruvida det går
att dra resonemanget så långt som att säga att Nelson vann slaget men förlorade kriget om den svenska geografin, som Buttimer och Mels gör, kan vara
vanskligt men den kvantitativa vändning som den svenska geografin tog på
1960-talet var onekligen mer inriktad på sin samtids geografi än på regiongeografiska studier i Nelsons anda.225

William William-Olssons Stockholmsundersökningar
En av de mer framträdande ekonomiska geograferna under åren kring andra
världskriget var William William-Olsson. Syftet med genomgången av William-Olssons två Stockholmsundersökningar är inte att ge en fullständig bild
av deras innehåll och resultat utan att visa att det fanns en tradition av geografisk forskning som producerade prognoser som var tänkta att användas
inom planeringen av stadsbyggnad, samhällsservice eller näringsliv. Men
denna prognosgenererande forskning skilde sig ifrån den som utfördes av de
planerande geograferna. William-Olsson arbetade med en marknadsmodell
men till skillnad från de modeller som de planerande geograferna arbetade
med översatte marknadsmodellen inte det studerande materialet till en form
som föreskrev hur den skulle användas. William-Olssons undersökningar
fick, liksom storkommunsundersökningen, karaktären av materialsammanställningar.
William-Olssons avhandling från 1937 hade undersökt Stockholms geografiska utveckling 1850–1930, vilket ledde till att William-Olsson 1938
fick i uppdrag av Stockholms stad att skriva en av de vetenskapliga monografier om staden som skulle publiceras i det så kallade Handboksprojektet.
William-Olssons undersökning behandlade Stockholms framtida befolkningsutveckling och utkom som första delen i monografiserien 1941.226
Forskningsprojektet som William-Olsson skrev sin avhandling inom var
delvis finansierat av Stockholms stad och syftade till att ge en så allsidig
ekonomisk-geografisk beskrivning av Stockholm som möjligt.227 Projektet
resulterade i tre större verk, den första delen gav en samlad ekonomisk geografisk bild av Stockholm år 1930 som projektets alla deltagare bidragit till.
William-Olssons bidrag behandlade den ekonomisk-geografiska utvecklingen 1850-1930 och den tredje delen som Olof Johansson skrev behandlade
varutrafiken in och ur Stockholm.228 William-Olssons undersökning utgick
225

Buttimer & Mels (2006), s. 44.
Kommittén för Stockholmsforskning publicerade 1984 en nyutgåva av Stockholms framtida
utveckling med Stockholms geografiska utveckling 1850-1930 som bilaga. Det är den utgåvan
som jag refererar till. För att skilja verken åt kommer årtalet för förstautgåvan att anges tillsammans med tryckåret 1984/1937 respektive 1984/1941. William-Olsson (1984), ss. I–II.
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Ibid., s. 7.
228
Hans W:son Ahlman (red), Stockholms inre differentiering (Stockholm 1934); William
William-Olsson, Stockholms geografiska utveckling 1850-1930 (Stockholm 1937); Olof
Jonasson, Stockholms varutrafik med in- och utlandet (Stockholm 1934).
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ifrån två huvudkategorier, staden som bostadsort och staden som arbetsplats.
Genom dessa huvudkategorier undersöktes i tur och ordning befolkningsutvecklingen, bostadsbebyggelsens utbredning och befolkningens fördelning
inom staden, företagens lokalisering utifrån underkategorierna kontor, detaljhandelsföretag och industrier och slutligen kommunikationerna inom
staden.229
I avhandlingens avslutande kapitel jämförde William-Olsson sina resultat
med resultat som presenterats i undersökningar av Göteborgs stadskärna.
William-Olsson menade att det fanns en lagbundenhet i stadsdifferentieringens dynamik, ett påstående som underbyggs av Göteborgsundersökningarna.
Administration och viss detaljhandel var belägen i stadens centrala delar
medan industrierna fanns i stadens utkant. Bostadsområdena visade även
likheter mellan städerna med exklusiva bostadsområden som helt saknade
industrier och där det fanns en begränsad närvaro av detaljhandelsföretag
och mindre centralt belägna bostadsområden med lägre medelinkomster.
Liknande differentieringar, men i större skala fann William-Olsson i undersökningar av New York.230
De lagar som styrde stadens inre differentiering var, enligt WilliamOlsson, desamma i alla städer. Den viktigaste faktorn till att städer trots detta
såg olika ut berodde på topografiska förutsättningar och befolkningsstorlek.
Av detta resonemang följde att William-Olsson främst härledde förändringen
av Stockholm till dess växande befolkning.231
Givet att befolkningens storlek var den enskilt viktigaste faktorn bakom
en stads förändring skulle det utifrån befolkningsutvecklingsprognoser
kunna gå att skapa sig en bild av en stads framtida utveckling. För att göra
en sådan prognos utgick William-Olsson ifrån hela landets befolkningsutveckling i sin andra stora Stockholmsundersökning, eftersom Stockholms
befolkning framför allt växte genom inflyttning.232 Att William-Olsson
gjorde en prognos som skulle ligga till grund för planeringen av det framtida
Stockholm är inte oviktigt i sammanhanget eftersom det var genom att göra
prognoser som de planerande geograferna ett drygt decennium senare skulle
skaffa sig inflytande över det svenska samhällsbyggandet. Det som skilde
William-Olssons prognoser över befolkningsutvecklingen ifrån de flyttningsundersökningar som de planerande geograferna gjorde, och som kommer att behandlas senare i kapitlet, var att de senare hade en högre grad av
abstraktion. William-Olsson kunde med utgångspunkt ifrån den historiska
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William-Olsson (1984/1937), s. 8.
William-Olsson (1984/1937), ss. 181–184.
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Differentieringsfaktorerna delas i inre- och yttre, där de inre differentieringsfaktorerna
primärt härrör från konkurrens om markanvändning. De yttre differentieringsfaktorerna var
främst faktorer som inte i första hand reglerades av marknaden som topografi, trafikförbindelser med omlandet, juridiska omständigheter och redan befintlig bebyggelse. Ibid., ss. 184–
187.
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Ibid., s. 7.
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utvecklingen, och de differentieringsfaktorer som identifierats i föregående
arbete, uppskatta arbetskraftsbehovet i olika delar av landet samt olika näringsgrenars lokaliseringsmöjligheter. William-Olsson själv beskriver sitt
sätt att arbeta som en framskrivningsmetod eftersom den utgick ifrån en
framskrivning av rådande utvecklingstendenser. Där kända aspekter kring
den nuvarande befolkningens livsomständigheter används för att uppskatta
den framtida befolkningstillväxten samt dess fördelning över landet.233
Det var den ekonomiska aktiviteten som band samman tätorten och omlandet vilket placerar undersökningen mycket nära de ekonomisk geografiska teorier som utvecklades i Tyskland under samma period. Centralortsteorin utgick också ifrån en marknadsmodell men centralortsteorin tillhandahöll även metoder för att dra mer precisa slutsatser än att tillgång och efterfrågan styr utvecklingen. Centralortsteorin fungerade som en struktur för att
ta resultatet av en undersökning av tillgång och efterfrågan och kombinera
det med den geografiska räckvidd som dessa varor och tjänster hade för att
slutligen använda den undersökningen för att skapa en tätortshierarki. Marknadsmodellen var en del av centralortsteorin men centralortsteorin gick inte
att reducera till marknadsmodellen.234
Befolkningsutvecklingen analyserades av William-Olsson utifrån den
sammansättning av yrkesgrupper som Stockholm hade. Yrkesgrupperna
delades in i kategorier vilkas historiska storleksutveckling tillsammans med
en bedömning av yrkeskategoriernas framtidsutsikter användes för att värdera hur betydelsefull varje kategori var för befolkningsutvecklingen i dess
helhet. Yrkeskategorierna tillsammans med landsbygdens och mindre tätorters utvecklingsmöjligheter utgjorde grunden för prognosen.235
Prognosen som undersökningen landade i utgick ifrån att en fortsatt rationalisering av jordbruket skulle leda till att landsbygdsbefolkningen minskade vilket var en utveckling som inte borde hindras genom politiska beslut.
På samma sätt borde tätorter vars näringsstruktur blivit föråldrad tillåtas att
avfolkas. Däremot borde en aktiv politik bedrivas för att jämna ut könsojämlikheter på industriorter. William-Olsson var bekymrad över den svaga nativiteten och var mån om att hålla uppe giftermålsfrekvensen. För Stockholms
del skulle detta innebära att inflyttningen skulle öka och att befolkningsökningen skulle fortsätta till 1970-talet, då befolkningstillväxten förväntades
plana ut. Eftersom prognosen antog att Stockholms befolkning skulle stabiliseras kring strax under en miljon invånare borde de närmsta trettio årens
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William-Olsson själv beskrev de befolkningsprognoser en ekonomisk geograf kunde göra,
till skillnad från demografernas prognoser, som följer. ”De ekonomisk-geografiska studierna
ha att klarlägga balansen mellan de olika funktionerna eller näringsgrenar inom landet och
deras lokalisering. Därvid klarlägges hur staden och dess omland konkurrerar om den arbetskraft och den befolkning, vars storlek de demografiska undersökningarna klarlagt. Medan
alltså de demografiska studierna ha förklarat befolkningsutvecklingen, syfta de ekonomiskgeografiska mot att förklara befolkningsfördelningen.” Ibid., s. 10.
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Ibid., ss. 12–16.
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Ibid., ss. 21–22.
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stadsplanering syfta till att ”bygga färdigt” staden. Det vill säga göra så att
staden var så ändamålsenligt ordnad som möjligt när dess expansion var
beräknad att stagnera. Den etappmässiga utbyggnaden av staden och dess
funktioner som var nödvändig som en följd den kontinuerliga befolkningsökningen skulle därför göras med 1970-talets Stockholm i åtanke, eftersom
det var då staden skulle vara ”färdigbyggd”.236
William-Olsson gjorde prognoser över en framtida samhällsutveckling
som skulle användas som utgångspunkt för att planera detta framtida samhälle på bästa sätt. Han var med andra ord en planeringsinriktad geograf men
han var inte en planerande geograf. Den avgörande skillnaden låg i att William-Olssons modeller inte gav tydliga anvisningar om vad som skulle göras
härnäst. De prognoser William-Olsson gjorde hade få variabler och därigenom få möjligheter för planerarna att styra utvecklingen. Befolkningen förväntades öka genom inflyttning när arbetskraftsbehovet inom jordbruket
minskade. Det stadsplanerarna kunde göra utifrån prognosen var att bygga ut
bostadsbeståndet och ordna med transportmöjligheter från dessa bostäder till
de arbetsplatser som lockat inflyttarna till staden. De planerande geograferna
kunde genom sina mer komplexa modeller av, och mer utvecklade teorier
om, samhällsutvecklingen öppna upp fler aspekter av den framtida samhällsutvecklingen för planering.
Christaller skapade genom centralortsteorin en modell över hur tätorter
bildas. Modellen i sitt ideala utförande fanns ingenstans i den materiella
världen eftersom världen var just materiell och inte idealisk. Men att det inte
fanns några hexagonformade omland innebar inte att teorin i sig var felaktig.
Hexagonen var den form som samhällets tätorter och dessas influensfält
strävade mot. Det fanns dock alltid något som gjorde att det inte blev så i
praktiken. Det kunde vara topografin eller råvarutillgången eller lagstiftningen som gjorde att tätortshierarkin inte såg ideal ut. Allt som gjorde att den
materiella verkligheten avvek från idealet var realiteter som samhällsplanerare behövde förhålla sig till. Ibland kunde dessa realiteter motverkas, ibland
kunde de helt undanröjas och ibland var det sådant de behövde arbeta runt.
Poängen var att centralortsteorin gick att använda för att identifiera glappet
mellan den materiella verkligheten och modellen. Det vill säga när modellen
testades mot empiriskt material skapades en avgränsning för vilka frågor
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I diskussionen om undersökningens slutsatser presenterades kortare resonemang kring vad
utvecklingen skulle innebära för olika offentliga och kommersiella verksamheter. Anakronistiskt uttryckt förespråkade William-Olsson att stadsplaneringen skulle utformas på ett sätt som
främjar klusterbildningar. Som slutord för undersökningen valde dock William-Olsson att
framhålla att det var en plikt för Stockholms förvaltning att främja nativiteten i staden. En
annan plikt för förvaltningen var att agera på ett sätt som gynnade riket som helhet. ”Det
framstår som en självklar plikt för Stockholms förvaltning att avstå från alla åtgärder som
gynna Stockholm på landets bekostnad. Detta innebär bl.a. att staden icke genom exempelvis
subvention eller reklam får försöka locka företag till staden, som lika bra eller bättre bedriva
sin verksamhet på andra platser. De företag som bäst bedriva sin verksamhet i Stockholm böra
däremot beredas gynnsammast möjliga villkor därstädes.” Ibid., ss. 196–203.
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planerarna borde sysselsätta sig med. Den marknadsmodell William-Olsson
arbetade med kunde bara ge en lägesbeskrivning och en prognos över hur
läget kunde komma att se ut framöver. Det var upp till planerarna själva att
värdera informationen och prioritera vilka områden som skulle planeras.
William-Olsson var dock fortsatt verksam och 1966 skrev han ytterligare
en liten skrift om Stockholm och urbaniseringen, denna gång på uppdrag av
Industriförbundet.237 Då rörde det sig snarare om en debattbok än en vetenskaplig undersökning men i sin argumentation lutade sig William- Olsson på
sina tidigare stadsundersökningar. Framför allt var William-Olsson kritisk
mot hyresregleringar, den administrativa sektorns storlek och den lokaliseringspolitiska debatten i stort. En anmärkningsvärd detalj var att ett av
bokens inledande kapitel ägnades åt att kritisera vilka liknelser som används
för att beskriva städer.238 William-Olsson menade att geografer som beskrev
samhället på ett alltför kvantitativt sätt och som i planeringssammanhang
hämtade liknelser från fysiken kunde förväxla sina liknelser med verkligheten. Mot dessa beskrivningar ställde han den ”realistiska kulturgeografi” som
han själv menade sig företräda, som även tog hänsyn till kvalitativa aspekter
av samhället. Vilka som åsyftas med kritiken specificeras inte men i mitten
av sextiotalet var geografer som arbetade med abstrakta kvantitativa modeller den dominerande inriktningen inom kulturgeografin och jag menar att
de planerande geograferna var en viktig del av den förändringen.239
En sista detalj från boken är värd att lyfta fram. I förordet skrev WilliamOlsson att han 1946 kontaktat handelsministern, Gunnar Myrdal, och föreslagit att en storskalig undersökning av landets befolkningsfördelning och
näringsliv. William-Olsson skulle organisera undersökningen som var tänkt
att engagera alla samhällsvetenskapliga institutioner i landet. Det blev dock
237

William-Olsson hade gjort flera ekonomisk-geografiska undersökningar av svenska och
utländska städer under sin karriär. De påminde dock om Stockholmsundersökningarna i det att
nativitet och arbetskraftsbehovet var de viktigaste variablerna. En stadsundersökning som jag
särskilt vill lyfta fram är Näringslivet i Örebro och stadens utveckling som William-Olsson
skrev 1949 tillsammans med Olov Hölcke. Själva undersökningen skilde sig inte ifrån William-Olssons andra stadsgeografiska arbeten. Det som gör undersökningen intressant i sammanhanget är att den skrevs efter att William-Olsson fått professuren vid Stockholms handelshögskola och att den skrevs med en yngre kollega. Hölcke kom senare att bli Godlunds
huvudkonkurrent vid professorstillsättningen vid Göteborgs universitet 1962. Min poäng med
att lyfta fram Örebro-arbetet är dock att William-Olsson på handelshögskolan var en del av ett
vetenskapligt nätverk med intresse för att använda geografisk forskning för att göra prognoser
om samhällsutvecklingen men att de dominerande aktörerna i detta nätverk höll fast vid de
ekonomisk-geografiska teorier och metoder som utarbetats under 1930-talet, även efter att
andra geografer utifrån dessa teorier konstruerat mer avancerade analysverktyg. WilliamOlsson & Hölcke (1949).
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”En stad är inte en organism. I så fall skulle man inte kunna lägga nya delar till den eller ta
bort delar från den, t.ex. genom att själv flytta in eller ut. Staden har inte en kärna, inte heller
ett hjärta. Den är inte en individ, medveten om sina handlingar. Det finns inga tillväxtkrafter,
ej heller några centrifugala eller centripetala krafter. Det finns inga strömmar av flyttande.
Inga städer eller platser eller områden är dynamiska. I samband med städer finns det inte
något kraftfält och ingen gravitation”. William-Olsson (1966), s. 23.
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Ibid., ss. 24–25.
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ingen undersökning och istället, om William-Olssons tolkning är riktig, tillsattes lokaliseringsutredningen 1947. William-Olsson var dock inte engagerad i lokaliseringsutredningen utan fortsatte sina stadsgeografiska studier på
annat håll.240
William-Olsson var en geograf som hade ambitionen att skapa kunskapsunderlaget för planeringen av samhället och som också i viss utsträckning
fick göra det. Men William-Olssons inflytande var begränsat till att undersöka relationen mellan näringslivets och befolkningens utveckling i specifika
städer. De analysmodeller William-Olsson arbetade med hade kunnat användas för att göra en undersökning av hela landet men det hade krävt en betydande arbetsinsats och den vägledning som planerarna fick stannade vid att
markanvändningen måste anpassas efter förväntade befolkningsförändringar
och enskilda industriers expansion eller tillbakagång. Det var en analysmodell som kunde användas på alla städer men den var inte precis nog för att
det utifrån den skulle gå att göra annat än grundläggande generaliseringar.
Trots att William-Olsson hela sin karriär, från 1930-talet och framåt, bedrev
forskning som hade som uttalat syfte att vara till hjälp för den praktiska planeringen var William-Olsson inte en av de planerande geograferna och under
1960-talet, när den planerande geografin blev den dominerande kulturgeografiska inriktningen, hade William-Olssons analysmetoder blivit föråldrade.
På samma sätt som Enequists storkommunsprojekt stannade vid att samla in
och sammanställa ett kunskapsunderlag som skulle analyseras och operationaliseras av andra var William-Olssons undersökningar begränsade. Befolkningsprognoser kunde användas för att planera till exempel bostadsbyggandet i Stockholm men de sa inte mer än att det behövdes fler eller färre
bostäder. Var bostäderna skulle byggas och vilken slags bostäder som skulle
byggas var upp till stadsplanerarna. Enequist och William-Olsson tillhandahöll gärna kunskapsunderlag för planeringen men hur kunskapsunderlaget
sedan skulle användas var upp till praktikerna. Det var denna åtskillnad mellan kunskapsunderlag och planeringspraktiker som skilde den deskriptiva
planeringsinriktade kulturgeografin från den planerande geografin. De planerande geograferna såg kulturgeografin som en planeringsvetenskap, den
planeringsinriktade kulturgeografin såg i samhällsplaneringen ett verksamhetsområde som kunde dra nytta av kunskapsunderlag som sammanställts i
enlighet med kulturgeografins vetenskapliga metoder.
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”Min bakgrund är tolv års studier av hithörande [urbaniserings-] frågor i Sverige. Dessa
studier hade år 1946 fört mig fram till den övertygelsen att det var nödvändigt att göra en
riksomfattande undersökning av befolkningsfördelning och näringsliv, fri från alla lokala och
politiska intressen. Jag uppsökte dåvarande handelsministern och föreslog honom att låta mig
organisera en dylik med mobiliserande av all tillgänglig sakkunskap vid rikets geografiska
och samhällsvetenskapliga institutioner. Han ansåg sig inte kunna ta fasta på mitt förslag. I
stället tillsattes en parlamentarisk utredning, 1947 års lokaliseringsutredning.” Ibid., s. 8.
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Modeller, simuleringar och flyttningar
Det som skilde de planerande geografernas arbetssätt ifrån andra geografer
och planerare var deras användning av modeller och simuleringar. De var
inte de enda planerarna som använde sig av modeller, eller de enda geografer
som var engagerade inom planeringen. Det var dock de planerande geograferna som mest framgångsrikt skapade en koppling mellan sin vetenskapliga
forskning och det praktiska planerandet. I nästa kapitel kommer det att visas
hur den planerande geografin formerades som en vetenskaplig gemenskap
och hur de centrala aktörernas professionella och vetenskapliga projekt
kopplades till den specifika uppsättning metoder som användes inom den
planerande geografin. Nedan kommer de modeller som utgjorde den vetenskapliga grunden för de planerande geograferna att diskuteras.
De abstrakta modeller som främst kommer att behandlas var en nyhet
inom samhällsvetenskaperna under mitten av 1900-talet. Det hade självklart
funnits systematiserade orsakssamband tidigare men den ställning som de
samhällsvetenskapliga modellerna gav samhällsforskarna under efterkrigstiden var speciell. Eftersom modellerna användes för att förutsäga samhälleliga förändringar kunde de användas som planeringsverktyg. Oftast rörde det
sig om abstrakta modeller som utgick ifrån statistiska samband men det
fanns ett modellbegrepp som syftade på mer fysiskt handfasta modeller.
Bergsten skrev i ett brev till Enequist om att Uppsala låg före Lund i användandet av modeller.241 Då var det framför allt modeller som representationer
av naturfenomen som Bergsten syftade på. Även samhälleliga fenomen som
finansiella flöden åskådliggjordes med hjälp av fysiska modeller under fyrtiotalet. Newlyn-Phillipsmaskinen använde till exempel vatten och pumpar för
att illustrera makroekonomiska processer. Vattenflödena i maskinen kunde
manipuleras med olika reglage för att illustrera hur skattenivåer och handelsbalans påverkade landets ekonomi. Tanken var att den skulle kunna programmeras, som en analog dator, för att illustrera hur olika variabler påverkar utfallet.242
De modeller som användes av de planerande geograferna användes inte
för att åskådliggöra eller göra pedagogiska poänger, de var analytiska verktyg som användes för att undersöka samhälleliga processer. En av de metoder för att genomföra simuleringar som var populär inom flera vetenskaper
under efterkrigstiden kallades Monte Carlo-metoden. Det var en metod för
att beräkna sannolikhet för specifika utfall i en komplex process med hjälp
241

”Uppsala har i en del fall arbetat med modeller, något som Lund hittills försummat försöka
[sic] sig på. Ditt experiment med parabeldynen med fotografi ger alltid en eftersträvansvärd
åskådlighet. Vi har denna termin i ytterst blygsam omfattning, och med rätt nedslående resultat försökt oss på tektonik i små lerklumpar. Själv äger jag en reliefapparat, som kan ge ökad
åskådlighet åt en del saker, men det blir ju i vilket fall som helst mest ett pedagogiskt hjälpmedel.” K-E. Bergsten – G. Enequist 24/6-47. Gerd Enequist, Vol. A1 Brev från Sv. Adamson-Claeson, CR.
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av slumpmässigt utvalda nummer. Ett tidigt exempel var när den amerikanske matematikern Sam Wilks under andra världskriget fick i uppdrag av
armén att beräkna hur många bomber som skulle behövas för att spränga
fram en passage genom ett minfält. Precessionen i bombfällningen var begränsad och var minorna låg var okänt, vilket gjorde att det fanns ett betydande osäkerhetsmoment i uppskattningen av hur många bomber som behövdes. Wilks tog två hattar och lade lappar med siffror i båda hattarna, sedan drog han en lapp från varje hatt och siffrorna han drog använde han som
koordinater för ett bombnedslag som markerades på en karta. På så sätt
kunde Wilks genom att dra slumpmässiga koordinat uppskatta hur många
bomber som skulle behövas för att skapa en säker passage genom minfältet.243
När de elektroniska datorerna utvecklades kunde mer avancerade uträkningar göras, men fortfarande från slumpmässiga siffror. Monte Carlometoden användes för att göra simuleringar av sannolikheten i olika utfall
vilket gjorde att den snabbt blev en del av operationsanalysens och olika
spelteoriers verktygslådor. Monte Carlo-metoden användes inom militären
under andra världskriget och var en av de metoder som användes inom den
civila planeringen efter kriget.244 Hägerstrand använde i slutet av 1950-talet
Lunds universitets dator SMIL för att testa sina modeller och fann att de
efter omständigheterna överensstämde bra med de manuellt uträknade modellerna.245 SMIL invigdes 1956 och Hägerstrand var engagerad i att bygga
ut SMIL för att öka dess minneskapacitet, vilket Hägerstrand behövde för att
göra mer sofistikerade datorsimuleringar. En utbyggnad av SMIL var färdig
1962.246

Torsten Hägerstrands tidiga arbete med simuleringar
Hägerstrand var den mest nyskapande forskaren bland de planerande geograferna. Nedan kommer en introduktion till Hägerstrands tidiga forskning. Det
är inte en fullständig genomgång av Hägerstrands produktion. Avsikten är
istället att ge en orientering i Hägerstrands arbete med migrationsfrågor och
något längre fram hans tidiga arbete med innovationsspridning. Syftet med
genomgången är att visa skillnaden mellan de planerande geografernas och
deras kollegors vetenskapliga praktiker. Anledningen till att Hägerstrand ges
ett så stort utrymme i undersökningen är den stora betydelse som Hägerstrand hade för de planerande geografernas projekt. Hägerstrand befann sig i
forskningsfronten men den omedelbara kontext han befann sig i var den
svenska kulturgeografin. De resurser i form av anslag och studenter som
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fanns tillgängliga bestämdes av vilken ställning ämnet hade i det svenska
samhället. Kulturgeografins samhälleliga ställning kom ifrån att ämnet blev
en planeringsvetenskap och det hade inte varit möjligt om de vetenskapliga
förutsättningarna inte hade funnits. Förmågan att omsätta generella teorier
till praktiskt användbara modeller är en av förklaringarna till att de planerande geografernas projekt blev framgångsrikt. Trots att Hägerstrands undersökningar var långt mer komplexa än det praktiska planerandet kunde enskilda delar av Hägerstrands metodologiska repertoar appliceras på planeringsproblem. Genom att presentera Hägerstrands tidiga arbete med simuleringar kommer den planerande geografins spännvidd att bli tydligare.
Hägerstrand befann sig i den internationella forskningsfronten och han deltog i att utforma den forskningsinriktning som skulle prägla den internationella kulturgeografiska forskningen under de kommande decennierna. Den
lokala kontext han verkade formades dock lika mycket av kulturgeografins
koppling till planeringen som av den internationella forskningsfronten.
Mest betydelsefullt under den tidiga delen av Hägerstrands karriär var
hans användning av abstrakta modeller och simuleringar. Simuleringen var
ett sätt att undersöka samhället som en process snarare än att jämföra statiska
ögonblicksbilder. Hägerstrand använde sig redan i slutet av 1940-talet av
Monte Carlo-simuleringar i sina flyttundersökningar vilket var en av anledningarna till att Hägerstrand internationellt sett blev känd som en teoretiker.
Framför allt fick Hägerstrands forskning ett stort genomslag i USA.247
Hägerstrand skrev under 1950- och 1960-talet en rad kortare arbeten som
översattes till engelska. De flesta av dessa publicerades för första gången i
Lund Studies-serien. Av de två arbeten som publicerades innan Hägerstrand
disputerade var engelska sammanfattningen av modellen över spridningen av
innovationsvågor från 1952 den mest betydelsefulla.248 Bidragen till den
stora migrationskonferensen som hölls i Lund 1954 publicerades 1957 på
engelska. Enligt Hannerbergs förord berodde fördröjningen av publiceringen
på svårigheter med att översätta manuskripten. Det är samma migrationskonferens som berördes tidigare i kapitlet som en del av storkommunundersökningen. Hägerstrands bidrag till symposiet var en studie över migrationsfält.
Uppsatsen var, med sina 135 sidor, det längsta bidraget till antologin.249 Hägerstrand deltog med en engelsk artikel på European Society for Rural Sociologies första kongress i Bryssel 1958.250 Efter konferensen konstaterade
Hägerstrand i ett brev till Hannerberg att de svenska kulturgeograferna låg
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I samband med en konferens i Chicago 1960 åkte Hägerstrand på en liten turné mellan
amerikanska universitet där han träffade de amerikanska geografer som varit ledande inom
den kvantitativa vändningen i USA. D. F. Marble – T. Hägerstrand 3/2-60, THEP Vol. 6, LU;
J. D. Nystuen – T. Hägerstrand 16/2-60, THEP Vol. 6, LU; W. L. Garrison – T. Hägerstrand
23/2-60, THEP Vol. 6, LU.
248
Hägerstrand (1951), ss. 33–36; Hägerstrand (1952).
249
Hägerstrand (1957), ss. 27–158.
250
Hägerstrand (1959).

93

före sina europeiska kollegor när det gällde insamlandet och analyserandet
av flyttningsdata. De svenska geograferna hade inte samma tillgång till datorer och stora forskarlag som deras kollegor vid de stora utländska universiteten. Däremot fanns det i Sverige gott om både samtida och historiskt statistiskt material som kunde användas för att göra empiriskt välgrundade undersökningar.251
Hägerstrand publicerade 1965 en engelskspråkig artikel där han utvecklade resonemangen om hur Monte Carlo-simuleringar använts för att undersöka innovationsprocesser. I efterordet till den engelska översättningen av
Hägerstrands avhandling beskrev Allan Pred artikeln som den första publikationen på engelska som kunde mäta sig med Hägerstrands avhandling.252
Särskilt framhöll Pred den amerikanska forskningen som inspirerats av Hägerstrands undersökningar. Pred påpekade dock att flera av de amerikanska
forskarna när de ensidigt fokuserat på simuleringarna haft en ofullständig
förståelse av Hägerstrands arbeten.253
Hägerstrands tidigaste undersökningar var mindre teoretiska än vad den
snare produktionen skulle komma att bli. Hägerstrand publicerat en artikel i
Geografisk årsbok 1947 som behandlade flyttningar till och från Asby socken i Östergötland 1840–1944. Anledningen till att Hägerstrand undersökte
just Asby var att han tidigt i sin licentiatutbildning skickats dit för att samla
material. Eftersom han inte fått några närmre instruktioner vilket material
som skulle samlas in började Hägerstrand med att jämföra områdets morfologi med befolkningsutvecklingen. Snart började han dock intressera sig för
hur människorna i området använde sig av resurserna som fanns tillgängliga
på platsen, vilket i sin tur fick honom att intressera sig för emigrationen till
251

”För bara några dagar sedan kom jag hem från migrationskonferensens [sic] i Louvain med
folk från de västeuropeiska länderna. Jag måste säga, att vi här i Sverige tack vare gott källmaterial har nått åtskilligt längre i kännedomen om omflyttningen än de andra länderna.” T.
Hägerstrand – D. Hannerberg 3/10-58, THEP Vol. 5, LU.
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Den amerikanske sociologen Everet Rogers, som bl.a. blev känd för att ha populariserat
begreppet early adopters, refererade i sin bok Diffusion of Innovation 1962 till en opublicerad
skrift om Monte Carlo-simuleringar som skrivits av Hägerstrand med titeln “On Monte Carlo
– Simulation of Diffusion” med dateringen 1960. 1967 publicerades artikeln under samma
titel i en antologi om kvantitativa metoder inom kulturgeografin. Trots att Hägerstrands verk
inte blev allmänt spridda inom den engelsktalande världen förrän under andra halvan av 1960talet var hans arbeten kända inom mer specialiserade forskarkretsar innan det. Hägerstrand
(1965), s. 43-67; Rogers (1962); Hägerstrand (1967), s. 1-13; Pred (1967), s. 299-300; J. E.
Tilton – T. Hägerstrand 13/11-37, THEP Vol. 9, LU; T. Hägerstrand – J. E. Tilton 24/11-67,
THEP Vol. 9, LU.
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Pred gör i sitt efterord en poäng av att spridningen av Hägerstrands forskning varit begränsad i USA och att de som använt sig av den inte utnyttjat dess fulla potential. I och med den
föreliggande översättningen skulle dock den bristen åtgärdas. Det föranledde en av geograferna som kritiserades av Pred, Brian Berry, att skriva ett brev till Pred, som vidarebefordrades
till bl.a. Hägerstrand, där Berry lyfte fram att Preds efterord inte bara var pretentiöst och
oinitierat utan även ett missriktat försök till positionering gentemot en vetenskaplig motståndare som Berry menade inte fanns. B. J. L. Berry – A. Pred 22/1-68, THEP Vol. 10, LU; Pred
(1967), s. 310-324.
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USA. Det var så Hägerstrand kom att börja med flyttningsundersökningar.254
I arbetet med att gå igenom kyrkböckerna i Asby fick Hägerstrand hjälp av
sin blivande fru, Britt Lundberg (senare Hägerstrand). De var vid den tiden
förlovade. Hon fortsatte att bidra till forskningen under hela Hägerstrands
karriär. Hägerstrand beskrev det som att ”[d]et har varit väldigt viktigt för
mig att jag har fått Britts hjälp hela tiden – oavlönad dygnetruntassistans.”255
Hägerstrand ville genom att studera flyttningar till och från Asby undersöka mobiliteten hos den svenska landsbygdsbefolkningen. Tanken var att
utifrån flyttningsmönstren fastställa olika stadier i socknens kontakter med
omvärlden. Det var en ambition som misslyckades, eftersom flyttningsrörelserna var tämligen stabila under hela undersökningsperioden. Utifrån kyrkoarkivens flyttningslängder undersökte Hägerstrand från vilka orter inflyttning skett och till vilka orter utflyttning skett. Detta material sammanställde
Hägerstrand till flyttningsfält av olika intensitet där antalet flyttningar indikerade intensiteten. Hägerstrand fann att intensiteten var som högst i flyttningsfältet närmast Asby socken. Hägerstrand noterade också att varken
tågförbindelser eller motortrafiken nämnvärt påverkade flyttningsmönstren,
även om järnvägen påverkade tätorternas storlek.256
Det simuleringsmoment som kom att få betydelse för Hägerstrands fortsatta forskning var flyttningsfälten. Genom att använda befolkningstäthet
och avstånd mellan Asby socken och in- eller utflyttningsorten för att beräkna intensiteten i flyttningar kunde Hägerstrand utifrån godtyckligt utplacerade ringar på kartan analysera flyttningar över tid. När flyttningsintensiteten inom avgränsningarna förändrades gick det att se hur flyttningsfälten,
och i förlängningen de faktiska flyttningarna, förändrats. Metoden att hålla
flyttningsdistansen konstant medan proportionalitet råder mellan flyttningsfrekvens och flyttningsdistans var hämtad ifrån den estländske geografen
Edgar Kants studier av flyttningar kring Tartu. Kant var synnerligen viktig
för Hägerstrands och hela den planerande geografins utveckling vilket kommer att behandlas närmare i kapitel 4. Att undersöka befolkningsförändringar inom socknar var i sig inte något nytt. Det som gjorde Hägerstrands
undersökning till en del av den för tiden nya geografin var att den förklarade
254

”Nobody told you anything, you were just sent to an area and told to study it. At the beginning you didn’t know what to do. So what I actually did start with was to look at the relationship between settlement and geomorphology. It was a natural thing at that time, when one saw
human and physical geography as a unity. But I couldn’t get much of interest out of that. So,
instead, I said to myself, “Let me see if one can establish a closer understanding of how people use the resources they have in the area; how can one do that?” Well, in this area it laid
close at hand to question what had happened to resource use after the emigration to the United
States. This area was the one, I think, where emigration to America started. Thousands of
people left! There must have been significant adjustments in the area afterwards. I said to
myself that if I could follow this population movement in detail, perhaps I could establish the
relationships between population movement and the living possibilities.” Buttimer (1985), s.
12-13.
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befolkningsförändringar med hjälp av befolkningsdata snarare än morfologi.257
Asby sockens flyttningsfält utgjordes inte enbart av den omedelbara omgivningen, även om det var den som hade den högsta flyttningsintensiteten.
Resonemanget om intensitetsfält kom Hägerstrand att utveckla i sin avhandling men då handlade det om andra former av interaktion än flyttningar. I en
uppsats om Simrishamns befolkningsutveckling liknade Hägerstrand influensfälten vid en ton. Ju närmre ljudkällan en person befinner sig desto starkare hörs tonen. Ju större stad, desto starkare ljud. Områden där en ort ”överröstar” alla andra orter utgör ortens omland, en orts verkningsfält utgjordes
däremot av alla platser som överhuvudtaget påverkades av orten. Omlandsbegreppet kom att bli viktigt för de planerande geograferna. Hierarkin mellan en ort och dess omland var en av de viktigaste aspekterna av den under
1950-talet så dominerande centralortsteorin. Hägerstrands flyttningsundersökningar behandlade dock i huvudsak verkningsfält. Verkningsfältet utgjordes av alla kontakter mellan en ort och omvärlden, även det ett tema som
Hägerstrand byggde vidare på i sin avhandling.258
I en artikel som publicerades i Geografisk årsbok 1950 arbetade Hägerstrand med en modell över flyttningsfält och födelsefält. I artikeln användes
Simrishamn som empirisk utgångspunkt för att konstruera ett hexagonnät
över sydöstra Skåne. Artikeln var i huvudsak teoretisk och Hägerstrand använde Simrishamn för att illustrera en modell för att jämföra flyttnings- och
födelsefältet. Befolkningens födelseort och flyttningslängdernas uppgifter
om byte av kyrkobokföringsort, var den information som flyttningsundersökningar kunde göras ifrån. Hägerstrand menade att hans metod kunde användas för att undersöka sambandet mellan flyttningsfältet och födelseortsfältet. Hägerstrand ritade upp hexagoner, 5 km per sida, på en karta över
sydöstra Skåne. Varje hexagon antogs vara en avståndszon, det gjordes alltså
ingen skillnad mellan flyttningar från området i hexagonens utkant och
hexagonens centrum. Vidare antogs att befolkningen var jämnt fördelad över
området. Hägerstrand förde sedan in materialet från Simrishamnsundersökningen och räknade fram hur många, per tusen invånare, som under en tioårsperiod flyttat till Simrishamn. Värdet från den uträkningen fördes in i
hexagonerna. Det visade sig att flyttningsfrekvensen sjönk ju längre från
Simrishamn hexagonen befann sig. Flyttningsfrekvensen varierade beroende
på om den beräknats från flyttningslängderna eller födelseort. Tanken var att
skillnaden mellan de båda fältens distanskurvor skulle kunna användas för
att undersöka olika flyttningsprocesser. Genom att höja abstraktionsnivån
gjordes resultaten mer generaliserbara. Hägerstrand var inte ute efter att specifikt undersöka Simrishamn. Han försökte skapa en generell migrationsmodell som kunde användas för att analysera flyttningsmaterial oberoende av
257
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varifrån materialet hämtats. Hexagonerna skapade en abstrakt rumslighet
som isolerade migrationen från andra samhälleliga eller geografiska fenomen. Modellen frigjordes därigenom från de lokala omständigheterna och
fungerade som metod för att undersöka det samhälleliga fenomenet migration, oberoende av var den skedde.259
Hägerstrand arbetade dock i en större tradition. Kant hade genomfört liknande flyttningsundersökningar i Tartu och den amerikanske agronomen E C
Young som skrivit en doktorsavhandling om mobilitet hos den amerikanska
jordbruksbefolkningen. Båda dessa undersökningar hade resulterat i ekvationer för flyttningsmodeller som Hägerstrand testade med sitt material,
främst i undersökningen av Asby socken. Hägerstrand flyttade Kants och
Youngs beräkningar från Estland och USA till den svenska landsbygden,
eftersom de var mobila. Sedan anpassade han dem efter de förhållanden som
rådde i Asby socken och Simrishamn, eftersom de var manipulerbara. Deras
beräkningar av flyttningsfält inordnade Hägerstrand sedan i sina egna undersökningar av innovationers rumsliga spridning.260
På samma sätt som modellerna anpassades efter de flyttningsmaterial som
Hägerstrand undersökte kunde de anpassas efter de krav som statliga utredningsuppdrag ställde på dem. Christaller hade anpassat sin modell om centralorter och omland efter de behov som Generalplan Ost ställde på den.
Drygt två decennier senare använde Västtyska planerare samma centralortsteori men anpassade den efter Bundesrepublikens administrativa behov.
Samma sak gjordes i Sverige. Hägerstrand skrev 1955 i ett brev till Gösta
Wennberg, som var lektor i geografi vid lärarhögskolan i Växjö, att teoretiska utgångspunkter var en bas att utgå ifrån vid diskussioner om varför
empiriska studierna avviker från den teoretiska basen. Skillnaden mellan de
planerande geograferna och den bredare planeringsinriktade geografin var,
som berördes vid diskussionen om William-Olsson, att de använde sig av
både den teoretiska basen och de empiriska avvikelserna. Den simulerade
rumsligheten som kunde isolera flyttaren var inte identisk med den materiella rumsligheten som det empiriska materialet visade. Den högre abstraktionsgraden var en förutsättning för att det skulle bli en mobil och anpassningsbar praktik. Den samhällsvetenskapliga modellen visar det idealtillstånd som skulle finnas om det isolerade fenomenet inte stördes av yttre
faktorer. När modellen användes i en faktisk samhällelig kontext fanns det
yttre faktorer som gjorde att det uppstod ett glapp mellan den ideala, simulerade, processen och den faktiska, empiriskt belagda, processen. Den samhällsvetenskapliga modellen skapade avvikelser som, beroende på kontext,
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kunde diskuteras, planeras eller på annat sätt åtgärdas. Däri låg modellens
mobilitet och anpassningsbarhet.261

Korologi, personliga informationsfält och innovationsförlopp
Flyttningsundersökningarna användes inte bara för att undersöka själva
flyttningarna. Hägerstrand använde sina flyttningsstudier som ett sätt att
undersöka hur information spreds mellan människor inom ett visst område. I
avhandlingen, som handlar om innovationsspridning, fungerade flyttningsundersökningarna som ett sätt att kartlägga hur informationsspridning fungerade generellt.
Den första rapporten som Hägerstrand publicerade om innovationsspridning handlade om spridningen av motorfordon i Skåne 1951. Året efter,
1952, publicerades Hägerstrands första egna skrift i geografiska institutionens Lund Studies-serie som handlade om innovationsspridningens rumsliga
dimensioner. För att räkna ut spridningen av privatbilar i Skåne använde sig
Hägerstrand av antalet registrerade fordon per invånare. Men han utgick inte
ifrån kommunernas invånarantal utan ett hexagonnät som lagts över Skåne.
Kommunernas storlek var alltför varierade för att de skulle vara en användbar enhet att bygga modellen kring. I Simrishamnsundersökningen hade
Hägerstrand använt hexagonerna för att identifiera flyttningszoner relativa
till tätorten Simrishamn, i denna undersökning användes hexagonerna för att
skapa en bättre grund för att räkna fram hur många bilar som fanns i Skåne
per person. I båda fallen användes hexagonerna för att uttrycka intensitet
inom ett område och i båda fallen var dessa områden abstraktioner som inte
baserades på naturfenomen utan på matematiska ekvationer. Som nämndes
ovan var detta i sig inte unikt. Det fanns en etablerad tradition som Hägerstrand verkade i och det går att se att den röda tråd som gick genom undersökningarna inte var geografisk eller tematisk utan metodologisk.262
Med hjälp av statistiska uppgifter och analytiska zonindelningar undersökte Hägerstrand mänsklig interaktion, dels som flyttningar och dels som
teknikspridning. I bägge fallen handlade det om att kartlägga förändring över
tid. Simuleringar var ett sätt att undersöka en rumslighet som en social process snarare än som en statisk topologi. Kartan var av nödvändighet en
ögonblicksbild men med en simulering, vars premisser bestämdes av en abstrakt modell, gick det att beskriva en process medan den skedde, inte bara
förutsättningarna för eller resultatet av den. Modellen analyserade rumsliga
förändringar över tid vilket gjorde att den kunde användas för att kartlägga
samhällets sociala processer och inte bara dess yttre former som tätorter,
vägar och fabriker.
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”Värdet i sådana här teoretiska scheman ligger ju i att man får en bas från vilken avvikelser
kan diskuteras.” T. Hägerstrand – G. Wennberg 9/5-55, THEP Vol. 5, LU.
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Den centrala observationen i Hägerstrands studie av personbilsspridningen var att de nordöstra delarna av Skåne hade den långsammaste tillväxten i
antalet bilar per person medan sydvästra Skåne hade den snabbaste.263 Hägerstrand menade att den eftersläpningen inte kunde förklaras av ekonomiska faktorer eftersom den ekonomiska tillväxten inom de nordöstliga
hexagonerna inte skilde sig nämnvärt under den femårsperiod då bilägandet
ökade kraftigt. Eftersläpningen berodde, enligt Hägerstrand, på att det fanns
rumsliga restriktioner för hur långt information om en nymodighet, i det här
fallet personbilen, kunde sträcka sig. Tanken var att människor som befann
sig nära dem som redan skaffat bil var mer benägna att själva skaffa bil.264
Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt
Hägerstrands avhandling var det första större verket han publicerade. Detta
är inte en uttömmande diskussion av Hägerstrands avhandling. Syftet med
presentationen nedan är att diskutera Hägerstrands undersökning i relation
till planeringsfrågor och hur Hägerstrands sätt att arbeta skilde sig ifrån samtida geografer som William-Olsson. Bo Lenntorp har skrivit en användbar
introduktion till Hägerstrands avhandling som tar upp fler aspekter av avhandlingen och sätter den i relation till Hägerstrands senare forskning.265
Avhandlingen består av tre större delstudier som tillsammans utgjorde en
modell för att undersöka från hur stort område människor nåddes av information. Hägerstrand kallade detta för ett individuellt informationsfält. Alla
delstudierna kretsade kring introduktionen av nymodigheter på landsbygden,
det Hägerstrand kallade för ett innovationsförlopp. Flyttningsstudierna visade hur människor flyttade från landsbygden till tätorter och att antalet
flyttningar sjönk ju längre från tätorten som mätningarna gjorde. Det omvända sambandet rådde för innovationsspridning. Innovationer spreds från
tätorter till landsbygden, men tätortens påverkan sjönk ju längre från tätorten
observationer gjordes. I sin avhandling undersökte Hägerstrand spridningen
av metoder för betesförbättringar, kontroller av kreaturstuberkulos, markkartering, samt användning av postgiro, privatbilar och telefoner för att identifiera influensfält och innovationsprocesser. Samtliga var innovationer som
gjorts på en annan plats än den undersökta.266 Hägerstrand hade valt ut
undersökningsområdena i sin avhandling genom att dela in en vald region i
celler som numrerats, därefter slumpade Hägerstrand fram vilka celler som
skulle tas med i studien.267
En innovationsprocess pågick, enligt Hägerstrands definition, fram till att
den stagnerade eller avtog. Innovationsprocessen var alltså en beskrivning på
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Danmark. Godlund (1951a); Hägerstrand (1952), s. 9.
264
Hägerstrand (1952), s. 13.
265
Lenntorp (2008).
266
Hägerstrand (1953), ss. 18–19.
267
Ibid., s. 21.

99

när en innovations spridningsområde ökade. Begreppet korologi använde
Hägerstrand för att understryka att den rumsliga process som undersöktes
inte var kopplad till jordytan. Det var lägesförhållanden mellan människor
och inte mellan människan och jordytan som skulle undersökas. Som i de
ovan berörda undersökningarna var det inte en geografisk region eller de
geografiska förutsättningarna för människors verksamhet som var studieobjektet utan de rumsliga aspekterna av mänsklig interaktion. De modeller av
mänsklig interaktion som Hägerstrand skapat kunde således placeras i olika
geografiska kontexter utan att modellens centrala innehåll förändrades. Hägerstrand jämförde det sociala rummet med det geometriska rummet, där
modellerna användes för att skapa representationer av det sociala rummet
som kunde analyseras. Det område Hägerstrand undersökte var södra Östergötland, mer specifikt var det häraderna Kinda och Ydre som undersöktes. 268
Det geometriska rummet kartlades med topografiska kartor och det sociala rummet kartlades med modeller. I sin avhandling använde sig Hägerstrand av flera modeller som tillsammans gjorde det möjligt att simulera en
individs informationsfält. Hägerstrand samordnade flera modeller för att
undersöka olika aspekter av samma samhälleliga fenomen. Modellen skapade en idealsituation där samhälleliga fenomen kunde isoleras. Genom att
låta flera modeller samverka kunde Hägerstrand skapa en syntes av simuleringar som låg närmare den materiella verkligheten än vad resultatet av någon av de enskilda modellerna kunde göra. Det var syntesen av simuleringar
som var Hägerstrands teori.
Hägerstrand framhöll att syftet med en modell var att identifiera ett fåtal
faktorer som förklarade mycket av det undersökta fenomenet snarare än att
identifiera alla potentiella orsaker till ett fenomen, oavsett hur obetydliga.
Hägerstrand positionerade sig emot en forskningstradition som han ansåg
gjorde kvantitativa iakttagelser men som sedan inte försökte åstadkomma
teorier som skapade ett funktionellt sammanhang som satte observationerna i
relation till varandra. Hägerstrand menade sig ha funnit regelbundenheter i
genomgången av sina sex indikatorer på innovationsspridning och eftersom
regelbundenheterna återfanns oberoende av vilken indikator det var kunde
dessa regelbundenheter utgöra grunden för en generell teori om innovationsförlopp. Utifrån den generella teorin skulle det gå att göra prognoser som i
sin tur skulle kunna användas inom praktisk planeringsverksamhet.269
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“Har man inom en problemkrets kommit så långt som till en siffermässig eller grafisk
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Det var denna övertygelse om att abstrakta modeller var en metod för att
åstadkomma generella teorier om hur samhället fungerade som var de planerande geografernas metodologiska kärna. De generella teorierna om specifika samhälleliga fenomen kunde ställas mot vilket empiriskt sammanhang
som helst och visa en skillnad mellan teori och empiri som de planerande
geograferna kunde förklara eller ge handlingsrekommendationer utifrån.
Modell I
Den vetenskapliga teorin skulle kunna användas för att göra en prognos som
skulle ligga till grund för planeringen av samhället. Nedan kommer en kortfattad och långt ifrån uttömmande presentation av de modeller som Hägerstrand använde sig av i sin avhandling. Det som ska illustreras är hur Hägerstrand kombinerade modeller för att besvara frågeställningar som ingen av
modellerna kunde besvara om de användes enskilt.
För att kunna skapa en modell som kunde användas även utanför Östergötland skapade Hägerstrand hypotetiska modellområden. Dessa modellområden bestod av kvadrater som i sin tur var indelad i 81 kvadratiska celler,
anledningen till att det var ett udda antal celler var att det då skulle finnas en
centralt liggande cell. Varje cell motsvara 30 personer som var och en hade
ett nummer, totalt 2430 personer. Därefter skapades en hierarki genom att
200 slumpvisa nummer togs fram. Dessa 200 representerade de första som
accepterat en kulturnyhet. Var och ett av de 200 numren motsvarar ett av de
2430 numren som fanns fördelade i cellerna. Eftersom numren valts slumpmässigt var dessa inte jämnt fördelade mellan cellerna. Därigenom hade en
slumpmässig spridningsmodell skapats. Denna modell testade Hägerstrand
sedan mot det empiriska material som presenterats i första delen av avhandlingen vilket resulterade i att den spridningen i den slumpbaserade undersökningen var större än i det empiriska materialet där kulturnyheter snarare
spreds som kluster.270
Materialet som handlade om jordbruksinnovationer visade, enligt Hägerstrand, på en grannskapseffekt. Det vill säga att innovationerna inte spreds,
som tidigare forskning menat, från större till mindre gårdar. Istället spreds
innovationen som en våg som rullade genom undersökningsområdet. I det
aktuella fallet rörde det sig om jordbruk i Östergötland där kreaturstuberkuloskontroller spreds från nordväst till sydöst. Hägerstrand tolkade detta som
stöd för sin tes att innovationsspridning inte bara var beroende av ekonomiska faktorer, utan även rumsliga. Och då rumsliga faktorer i relation till
andra människor och inte i första hand den geografiska topologin.271
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Vid undersökningen av den rumsliga innovationsspridningen använde sig
Hägerstrand av begreppet privat informationsfält.272 För att kartlägga de privata informationsfälten undersökte Hägerstrand migration och telefontrafik.
Migrationer kunde användas för att undersöka informationsfält eftersom
Hägerstrand menade att den som flyttade gjorde det först efter att ha fått
information om att det fanns arbeten, bostäder och annat på platsen till vilken personen i fråga flyttade.273 Materialet från migrationsundersökningen
hämtades från 1947 års folkräkning, migration mellan bostäder kartlades
med hjälp av flyttningslängder och migration inom en socken undersöktes
med hjälp av församlingsboken.274
Hägerstrand delade in flyttarna i kategorierna enstaka flyttare, som bestod
av underkategorierna män, kvinnor och barn. Och flyttningsgrupper, som
bestod av tre familjekonstellationer med eller utan barn.275 Det undersökta
området hade redan delats in i kvadrater och utifrån dessa gjorde Hägerstrand koordinatkartor för de olika kategorierna där antalet flyttare till eller
från varje fält markerades med ett nummer. På så sätt gick det att se att flyttningarna avtog ju längre från tätorten ett fält låg samt att de olika kategorierna flyttare skilde sig åt. Syftet med flyttningsundersökningen var dock att
skapa en bild av hur de privata informationsfälten såg ut varför Hägerstrand
slog fast att det var flytten som sådan som var intressant och inte vilken kategori som flyttade.276
Flyttningsundersökningen var alltså ett medel för att undersöka hur de sociala kontakterna såg ut i undersökningsområdet. Syftet med undersökningen
var ett annat än i de undersökningar Hägerstrand gjort i slutet av 1940-talet
men modellen var i stora delar densamma. Modellen systematiserade flyttningar genom kategorier över flyttare och frikopplade dem ifrån jordytan
genom att placera in dem i abstrakta fält istället för på en topografisk karta.
Rumsligheten bevarades men den frikopplades från jordytan vilket gjorde att
en mellanmänsklig rumslighet skapades genom analysen. Det var den korologiska ambitionen.
Telefontrafikmaterialet samlade Hägerstrand in genom att under sex vardagar följa telefontrafiken som avgick från telefonstationerna inom undersökningsområdet. Däremot kunde en undersökning av kortdistanssamtalen,
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Hägerstrand var inspirerad av psykologen Jacob L. Moreno, som bland annat är känd för
att ha introducerat gruppterapi i psykoanalysen, och dennes begrepp ”social atom” som var
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som gjordes inom en enskild telefonstations radie, inte göras.277 För att illustrera telefonkontakterna gjorde Hägerstrand en karta över telefonstationernas täckningsområde där intensiteten i telefontrafiken markeras med streck.
Olika kartor gjordes för in- och utgående samtal.278 Samtalsfrekvensen minskade med stigande avstånd och telefonabonnenterna utgjordes främst av
serviceverksamheter i tätorten och av lantbrukare i det omgivande omlandet.
Bland telefonabonnenterna valdes hundra stycken från grupper med skilda
samhällsfunktioner. För att tätorten inte skulle dominera reducerades antalet
abonnenter därifrån med motiveringen att det inte var tätorten som geografisk individ som skulle undersökas utan hur samtalsfälten tedde sig för standardindividen som bodde inom undersökningsområdet.279 Hägerstrand utvecklar telefonundersökningen genom att ställa upp kategorier, räkna fram
medelvärden och slutligen ställa upp en formel för att räkna ut normal telefonfrekvens. Det är dock inte nödvändigt att i detalj redogöra för detta tillvägagångssätt. Det centrala var att det var den mellanmänskliga interaktionens
rumslighet som Hägerstrand ville undersöka, inte vilka mänskliga verksamheter som bedrevs på en geografisk plats.280
Vid en jämförelse mellan migrationsfälten och telefontrafiken menade
Hägerstrand sig ha funnit tillräckligt många likheter för att motivera att omväxlande använda båda datagrupperna för att underbygga sin tes. Den slutsats Hägerstrand landade i var att de privata informationsfälten inte kunde
räknas fram genom att en person togs som utgångspunkt och att informationsfältet sedan antogs avta med avståndet, vilket resulterade i en figur som
liknade en normalfördelningskurva. Istället för att anta att informationsfältet
var en statisk följd av avstånd menade Hägerstrand att en mer realistisk bild
av det individuella informationsfältet kunde skapas om oregelbundna individfält extraherades ur ett fälts genomsnittsfördelning. Detta kunde göras
genom ett slumpmässigt urval. Därigenom gick det att skapa hypotetiska
men oregelbundna informationsfält som kunde kontrasteras mot de genomsnittsfält som räknats fram ur flyttnings- och telefontrafikstudierna.281
Genom det slumpmässiga urvalet menade Hägerstrand att han kunde
komma runt problemet att materialet inte var tillräckligt detaljerat för att
komma ner på individnivå, vilket var den nivå Hägerstrand var intresserad
av att undersöka. Baserat på statistiska uppgifter om flyttningar och telefontrafik, vilka användes som indikatorer på informationsspridning, skapade
Hägerstrand en analytisk fältindelning för att kunna kartlägga intensiteten i
telefontrafik och flyttningar. Ur de analytiska fälten skapades oregelbundna,
men hypotetiska, privata informationsfält. Genom dessa hypotetiska individer skapades en simulering av ett privat informationsfält som baserades på
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faktiska observationer. Dessa privata informationsfält var sedan arenan som
innovationsförloppet utspelade sig på.
Modell II
Den andra modellen som Hägerstrand laborerade med syftade till att förklara
de privata informationsfältens gruppbundenhet. Eftersom all information
som fanns tillgänglig inom ett informationsfält inte kunde antas vara tillgänglig för alla som befann sig i fältet utgick Hägerstrand ifrån antagandet
att information framför allt cirkulerade inom avgränsade grupper inom informationsfältet. För att räkna fram dessa utgick Hägerstrand från genomsnittsfält, som var kvadrater där en sida motsvarade 25 km. Ur dessa genomsnittsfält beräknades sannolikheten för att en person skulle ta kontakt med en
person i ett annat genomsnittsfält.282
För att förenkla modellkonstruktionen antas att befolkningen är jämnt utspridd i cellen. Ur denna jämnt utspridda befolkning väljs nio slumpmässiga
personer ut. Modellen utgick från att en person i taget tog del av informationen. Informationen färdades från en person i en cell till en person i en annan cell. Vilka inom cellerna som valdes ut bestämdes med hjälp av slumpmässigt utvalda siffror. De olika cellerna fick motsvara en intervall inom
spannet 1-1000 baserat på befolkningsstorlek. Genom att dra två slumpmässiga nummer kunde Hägerstrand således avgöra mellan vilka celler informationen färdats. För att bestämma vilken av de nio personerna i cellen som var
mottagaren av informationen användes ett slumpmässigt nummer mellan 19.283
Modellen visade att informationsspridningen var som mest intensivt kring
den cell ifrån vilken hela processen startats. Den visade också att kontakterna mellan denna cell och de närliggande cellerna snart blir verkningslösa
eftersom kontakten bara sker mellan personer som redan accepterat innovationen. Syftet med modellen var att visa vilken arbetsgång som skulle råda
vid undersökningen av det framtida materialet. Även om det faktiska utfallet
skulle bli annorlunda om proceduren gjordes om med andra slumpmässiga
nummer skulle modellen i sig inte förändras. Processen var konstant men
dess utfall berodde på ingångsvärdena.284
För att göra modellen mer verklighetstrogen ökades i nästa variant invånarantalet i cellerna till 30. Begränsningen av antalet celler togs även bort
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eftersom denna modell skulle simulera ett spridningsförlopp och inte ett
spridningsförlopp inom en region. Simuleringen började, liksom den förra,
med att en person kopplas samman med en annan person. Det andra steget
var dock mer komplicerat eftersom båda personerna som figurerat i det
första steget kopplas samman med en varsin person. I det tredje steget är det
fyra personer och så vidare.285
För varje gång nya nummer slumpades fram tilltar blockeringseffekten,
information till redan informerade, kring cellen där simuleringen startade,
vilket gör att ökningen av antalet informerade personer avtar. Spridningen
var inte regelbunden. I informationsfältets ytterområde skedde spridningen
mycket oregelbundet medan informationsfältet kring ursprungscellen var
mer cirkulärt. Ojämnheterna i ytterkanterna var en följd av tillfälliga, långt
nående språng som gjorts tidigt i simuleringen. Spridningen av de som tidigt
nåddes av informationsfältet påverkade hur fältet utvecklades eftersom det
var kring dessa punkter som störst procenttal av acceptering inom cellen
uppnåddes. I modellen som beskrivits ovan startade processen med en i förväg känd person. I verkligheten fanns det dock sannolikt flera personer som
oberoende av varandra startar spridningsprocesser. I verkligheten fanns det
heller inte bara ett tillfälle när informationen når regionen utan nya personer
påbörjade kontinuerligt nya spridningsprocesser.286 Hägerstrand fann dock att
modellen i dess andra utförande hade en tillfredställande likhet med de empiriska observationerna. I det första utförandet, som baserades på grundantagandet att informationsspridningen skedde oberoende av de kringboendes
beteende, hade modellen dock litet stöd i materialet.287
Just att modellen kunde testas mot ett empiriskt material var, vilket kommer att diskuteras närmre i kapitel 4, en viktig förklaring till de planerande
geografernas framgångar. Hägerstrand hade inte tillgång till någon dator och
han hade inga egentliga assistenter, även om Britt Hägerstrand hjälpte honom med arbetet. Förutsättningarna var ur den synvinkeln sämre för Hägerstrand än för forskare som verkade vid större universitet eller i större forskningsmiljöer. Men Hägerstrand hade tillgång till empiriskt material i form av
statistik som samlats in av myndigheter och organisationer. Den goda tillgången på empiriskt material gjorde att Hägerstrands modeller var abstrakta
utan att vara spekulativa. Hägerstrand kunde resonera kring hur modellerna
skapats och i vilket syfte de skulle användas. Sedan kunde det empiriska
materialet visa hur väl detta syfte uppfylldes. Det var simuleringarna och
modellerna som gjorde Hägerstrand berömd internationellt men simuleringarna och modellerna var trovärdiga eftersom de testats mot det empiriska
materialet.
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Genom att Hägerstrand testade modellerna mot ett empiriskt material
kunde teorierna dels beläggas men också fungera hypotesgenererande. Det
var i skillnaden mellan den generella teorin och det empiriska materialet som
ett utrymme för planering skapades. Men det var också där som ett utrymme
för forskning skapades. När modellen ställdes mot det empiriska materialet
uppstod en skillnad mellan den generella teorin om hur samhället fungerade
och hur det fungerade i praktiken som skapades frågor som de planerande
geograferna kunde besvara. Modellen var det analytiska verktyget som
gjorde det möjligt att upptäcka skillnaden mellan den ideala, teoretiska världen och den empiriska, faktiskt existerande världen. Om den som använde
modellen var en forskare var detta ett sätt att generera forskningsfrågor. Var
det en planerare som använde sig av modellen var målsättningen snarare att
hitta lösningar på planeringsproblem. I båda fallen begränsades dock de möjliga resultaten av modellens teoretiska utgångspunkter. Fleck menade att det
var den dominerande tankestilen som styrde vilka frågor som var värda att
besvara. Det innebar att om de planerande geografernas teoretiska utgångspunkter användes i samhällsplaneringen blev de frågor som planerarna såg
som mest angelägna att lösa samma eller liknande de frågor som de planerande geograferna besvarade.
De modeller Hägerstrand arbetade med var långt mer avancerade än vad
någon planerare hade användning av men det var
De planerande geografernas modeller var mobila och anpassningsbara.
Vilket gjorde att de planerande geografernas tankestil kunde infogas i alla
empiriska kontexter som modellerna användes i.
Modell III
I den tredje modellen försökte Hägerstrand handskas med att det fanns en
skillnad mellan att höra talas om en innovation och att faktiskt ta den till sig.
För att behandla detta skapade Hägerstrand modell II a med den variationen
att samma nummer måste slumpas fram flera gånger för att den hypotetiska
personen ska acceptera innovationen och börja sprida den vidare. Genom
detta förfarande skedde utvecklingen betydligt långsammare i modell III a än
i modell II a. På samma sätt fördes in fördröjning in i modell III b vilket fick
till resultat att den simulerade processen påminde om den faktiska spridningsprocessen.288
Modell II och III utgick ifrån jordbruksindikatorerna. När modell III b användes på postgirot och personbilarna blev resultatet delvis annorlunda. I det
empiriska materialet utgick spridningen av dessa innovationer inte ifrån ett
tydligt centrum utan innovationerna accepterades lite varstans inom undersökningsområdet. En möjlig förklaring som framfördes till detta var att den
allmänna informationen om dessa innovationer var så spridd att grannskapsprincipen blev svagare. Trots detta kunde två frekvensfördelningar samman288
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ställas, en för första kontakten och en för accepteringen. Men både det empiriska materialet och modellen hade liknande frekvensfördelning och inbördes sammanhang. Processen i simuleringen och det empiriska materialet var
tillräckligt lika för att simuleringen skulle kunna sägas vara en trovärdig
översättning av den faktiska spridningsprocessen. Hägerstrand gjorde jämförelser mellan kommunikationsöverskott och kommunikationsdefekter i det
empiriska materialet och i modellen och fann att likheter förekom men att
dessa inte var tillräckliga för att modellen skulle kunna användas för att
skapa prognoser. För att åstadkomma detta måste precisionen ökas i fråga
om befolkningen. I verkligheten var dock inte befolkningen, som i modellen,
jämnt fördelade inom en cell. Precisionen i motståndet mot innovationer
måste också förbättras, att utgå ifrån att tre kontakter skapar acceptans var
inte tillräckligt.289
Hägerstrands avhandling syftade till att skapa en modell som förklarade
hur innovationer spred sig i rummet. Modellen testades mot flyttningsdata
och spridningen av nya varor och tjänster men syftet med undersökningen
var inte att kartlägga dessa. Syftet var inte att systematisera det insamlade
materialet som en karta, tabell eller graf. Syftet var att skapa en abstrakt
modell över hur information sprider sig i rummet. En modell som kunde
användas för att analysera olika data-set från olika geografiska områden.
Hägerstrand försökte kartlägga en samhällelig process. Trots att slutorden
var att modellen i den form den presenterades i avhandlingen inte kunde
användas för att göra prognoser var det ändå detta som var Hägerstrands
ambition. Hägerstrand gav även en lista på förändringar i modellen som
måste göras för att den skulle kunna användas för att skapa prognoser. Den
ekonomiska kartan visar den geografiska spridningen av ekonomisk aktivitet, Hägerstrands modell syftade till att kartlägga en social process som pågick i både tiden och rummet. Det skulle dröja ytterligare några år innan
Hägerstrand utvecklade sina tidsgeografiska teorier men tidsaspekten var
redan i avhandlingen lika viktig som den rumsliga.

Modellen och den materiella världen
De planerande geograferna arbetade med modeller. Modellerna skulle konstrueras kring så få variabler som möjligt, men dessa skulle förklara så
mycket som möjligt av det undersökta fenomenet. När modellerna testades
mot ett empiriskt material uppstod således en skillnad mellan modellens
idealvärld och det empiriska materialets materiella värld. Det var skillnaden
som genererade forskningsfrågor, men det var också skillnaden som avgränsade vilka frågor som planerarna skulle koncentrera sig på. Fleck menade att
en tankestils viktigaste funktioner var att skilja mellan vilka problem som
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var värda att undersöka och vilka som var vetenskapligt ointressanta. Samhällsvetenskapliga modeller kan fungera som verktyg för att värdera information. Aktörer som arbetar med praktiska planeringsproblem var inte intresserade av att göra en så fullständig lägesanalys som möjligt. De var intresserade av att göra en analys som var tillräckligt omfattande för att bygga upp
en praktisk handlingsplan kring. Skillnaden mellan modellens ideal och den
faktiska situationen gjorde det möjligt att ställa de platsbundna omständigheterna mot de generaliserande och mobila modellerna och sedan utifrån
lokalkännedomen göra en plan. Om planeringen enbart baseras på det empiriska materialet var den enda handledningen planeraren fick en prognos, som
utgick från detta material.
Finns det en prognos går det att göra en plan och de planer som gjorts av
stads- och samhällsplanerare utgår generellt från prognoser av olika slag.
Prognoser över befolkningsutveckling, prognoser över ekonomisk tillväxt,
prognoser över arbetskraftsbehov och så vidare. Men alla prognoser är inte
likadana, de varierar i pålitlighet och användbarhet. Prognosers pålitlighet
tenderar att variera med hur långt fram i tiden de sträcker sig, ju längre in i
framtiden prognosen försöker förutsäga ett fenomen, desto osäkrare blir den.
Men prognoser kan även variera i komplexitet. I det här kapitlet har William-Olssons stadsgeografiska forskning om hur den ökande befolkningen i
Stockholm förväntades påverka stadens utveckling ställts mot Hägerstrands
simuleringar av flyttningsrörelser och innovationsspridning.
William-Olssons forskning byggde på prognoser och avsikten med den
var att den skulle användas vid planeringen av Stockholm. Trots det kan inte
William-Olsson inkluderas i den planerande geografin. William-Olssons
forskning användes som kunskapsunderlag vid planeringen av Stockholm
men den var inte i sig självt ett planeringsverktyg. William-Olsson utgick
ifrån konventionella antaganden om en marknad, bestående av tillgång och
efterfrågan, som formade näringslivets struktur. Utifrån detta antagande undersöktes hur förändringar av befolkningen skulle påverka markanvändningen och industrierna i Stockholm. Den nya kunskap William-Olsson erbjöd
planerarna var att sammanställa det statistiska underlaget och sätta det i relation till Stockholms närings- och bebyggelsestruktur. William-Olsson använde en marknadsmodell, alltså att tillgången och efterfrågan på arbetskraft
och bostäder styr stadens utveckling, men den modellen var trots sin generaliserbarhet inte mobil. Den enda generaliserbara slutsatsen som det gick att
dra av marknadsmodellen var att tillgång och efterfrågan styr utvecklingen,
men hur tillgången och efterfrågan ser ut varierar från fall till fall. Marknadsmodellen var ett sätt att ordna statistik, men hela analysen av det kategoriserade materialet överlämnades åt planeraren. Modellen var således ett
svagt planeringsverktyg.
De resonemang som William-Olsson förde hade till stora delar formaliserats av Christaller 1933. William-Olssons planeringstillvända forskning
begränsades till det konkreta undersökningsobjektet. Christaller tog resulta108

ten av undersökningar av städers relationer till deras omland och formaliserade dem i centralortsteorin. Genom centralortsteorin kunde Christallers
forskning användas för att analysera relationen mellan tätort och omland på
många olika platser. Den var inte, som William-Olsson undersökningar,
bunden till en stad. Genom att formalisera resultateten till en teori gjordes de
mobila, och eftersom teorin var en formalisering av samband mellan tätort
och omland kunde olika ingångsvärden ge olika resultat utan att på något
avgörande sätt förändra centralortsteorin. Trots att William-Olsson och Christaller arbetade med liknande frågor utifrån liknande antaganden tillförde
Christaller en högre abstraktionsnivå till sin forskning vilket gjorde den mobil.
Hägerstrand höjde abstraktionsnivån ytterligare genom att skapa modeller
av flyttningar och innovationsspridning som skulle kunna förklara enskilda
individers agerande. Antaganden om att människors agerande påverkas av
tillgången på arbeten och bostäder kan vara en användbar utgångspunkt för
en prognos men prognosens utfall kommer att begränsas av att den bara har
två variabler. I Hägerstrands modeller fanns det fler variabler vilket ökade
möjligheterna att göra mer specialiserade prognoser. Fler variabler i prognosen innebar att fler aspekter av samhället kunde planeras.
Den höjda abstraktionsnivån fick även inomvetenskapliga konsekvenser
eftersom den gjorde det möjligt att göra mer sofistikerade geografiska analyser. Om inte Hägerstrand hade varit en del av den kulturgeografiska forskningsfronten hade de planerande geograferna haft en mindre gynnsam utgångspunkt för sitt projekt. . William-Olssons ambitioner att påverka den
lokaliseringspolitiska debatten hade begränsade möjligheter att lyckas eftersom han inte kunde göra trovärdiga anspråk på att besitta specialistkompetens om något mer än specifika platser han undersökt. De planerade geograferna kunde, genom framför allt Hägerstrands forskning, göra anspråk på
att behärska analytiska modeller som var unika inom samhällsvetenskapen.
Modellerna gjorde att de planerande geograferna kunde vara intervenerande medan andra geografer främst var deskriptiva. Geografisk expertis
hade, innan de planerande geograferna reformerade ämnet, framför allt handlat om att sammanställa statistiskt material och placera det i en rumslig kontext. Det var upp till tjänstemännen att använda det insamlade materialet på
ett produktivt sätt. De planerande geograferna samlade också in statistiskt
material men de tillhandahöll även metoder för att tolka och värdera materialet. Och när materialet värderades enligt de planerande geografernas modeller förutsatte det att aktören som använde modellen var införstådd med de
planerande geografernas tankestil.
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4 De planerande geograferna

De planerande geograferna var forskare, vars gemenskap bestod i att de arbetade med liknande metoder. De var också ett socialt nätverk med en självbild av att vara just en gemenskap, som var skild ifrån andra delar av kulturgeografin. Den uppfattning var en del av den tankegemenskap som utvecklades på den kulturgeografiska institutionen i Lund. Den tankegemenskapen
höll sedan samman de planerande geografernas nätverk när de spreds över
landet. Den kvantitativa, modellkonstruerande och planeringsinriktade kulturgeografin som utvecklades i Lund kan ses som en subkultur inom ämnet
som med tiden kom de att bli den dominerande inriktningen.290 Innan subkulturen blev ledande inom ämnet var de tongivande vid institutionen i Lund
och innan de blev den förhärskande inriktningen i Lund bestod subkulturen
av en grupp personer. Ett personligt nätverk som blev professionellt under
1950-talet.
Nätverk måste underhållas för att inte försvinna och det går i praktiken
inte att skilja på om det är ett professionellt eller ett personligt nätverk som
upprätthålls, ofta är de ett och samma. I sociala nätverk spelar föreningar,
klubbar och andra mindre formella sammanhang ofta en viktig funktion. På
sådana arenor kan aktörernas personliga och professionella relationer blandas samman vilket stärker det professionella nätverket. Denna nätverkslogik
har i tidigare undersökningar av sociala nätverk av aktörer med stor ekonomisk och politisk makt i Sverige beskrivits som en gåvologik eftersom gåvan, liksom utbytet av nätverket, är ömsesidig. Gåvan har en givare och en
mottagare och genom att ta emot en gåva förbinder sig mottagaren att återgälda gåvan på något sätt.291 Vilka som inkluderas i, eller exkluderas från, ett
socialt nätverk kan studeras genom att undersöka informationsutbyte. Aktörer som befann sig i samma sociala nätverk delade med sig av information
till varandra. De kunde förvänta sig att få ta del av information som bara
delgavs dem som befann sig i nätverket. Genom att följa informationsutbytet
går det alltså att se vilka som inkluderades i det sociala nätverket.292
De planerande geograferna var ett sådant kollektiv och nedan kommer att
visas hur de planerande geograferna formerar sig och hur de drar gränserna
kring vilka som skulle inkluderas i kollektivet och vilka som skulle exklude290
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ras. Kapitlet kommer att förklara varför de planerande geograferna först
formerade sig i Lund. Kapitlet förklarar därefter varför de planerande geograferna var framgångsrika i sitt projekt att etablera kulturgeografin som en
planeringsvetenskap.

Lilla ritsalen och den estländske geografen Edgar Kant
Som pensionär gjorde Sven Godlund ett försök att skriva en översikt över
det kulturgeografiska ämnet. Syftet var att boken skulle ge läsarna insikt i
ämnet och dess historia. Boken publicerades inte men manuskriptet finns
bevarat. Det ofärdiga manuskriptet är präglat av Godlunds egna upplevelser
vilket gör att ämnesöversikten till stora delar även är en översikt över Godlunds karriär.293
Inledningskapitlet, som var uttalat självbiografiskt, listade de personer
som Godlund själv ansåg som viktigast för hans vetenskapliga utveckling.
Som förebild för sin egen bok lyfte Godlund fram den amerikanske geografen Richard Hartshornes bok The Nature of Geography från 1939.294 Som en
närmre inspirationskälla nämnde Godlund Hägerstrand. ”En annan inspirationskälla, sannolikt den allra viktigaste, fanns i de – oftast nattliga – samtal
som jag vid denna tid hade förmånen att ha med min vän och i mångt och
mycket även läromästare Torsten Hägerstrand”.295 Efter Hägerstrand lyfte
Godlund fram sin handledare och professor Helge Nelsson, följt av personer
som benämns som lärare och vänner i forskarkollektivet i Lund. De var KarlErik Bergsten, David Hannerberg, Edgar Kant, Folke Lägnert och Lennart
Améen.296
De planerande geograferna organiserade sig inte kring någon klubb eller
annan utomvetenskaplig miljö men det var heller inte i ett formellt vetenskapligt sammanhang. Det var medan de ritade kartor som de hade tid att
prata om aktuella vetenskapliga frågor. Laboratoriets betydelse som fysisk
plats inom naturvetenskaperna har av förklarliga skäl undersökts i större
293
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utsträckning än inom samhällsvetenskaperna. Men laboratoriet är inte bara
en plats för att genomföra experiment. En forskares tid ägnas åt en mängd
andra verksamheter som, eftersom de bedrivs i anslutning till laboratoriet,
inte går att skilja från den mer handgripliga forskningen.297 Laboratoriet fungerar även som en plats där metoder standardiseras och formaliseras men det
som kommer att behandlas här är hur en vetenskaplig subkultur formeras på
en specifik plats.298
Vid geografiska institutionen i Lund fanns under 1940-talet en ritsal och
den kallades Lilla ritsalen. Anledningen till att den kallades Lilla ritsalen var
att det tidigare funnits en stor och en liten ritsal. Men bara den lilla fanns
kvar eftersom den stora gjorts om till seminarierum.299 I Lilla ritsalen ritade
doktorander och studenter sina kartor men där förvarades även mätutrustning
som användes vid meteorologiska undersökningar. Kartritande var ett tidsödande och ganska mekaniskt arbete vilket gjorde att de som arbetade i ritsalen hade gott om tid att prata med varandra. Lilla ritsalen fungerade som ett
rum för informella vetenskapliga samtal och när nya impulser kom till institutionen var det i lilla ritsalen som de spreds mellan forskare och doktorander.300
Lilla ritsalen var en plats dit alla som var verksamma på institutionen
hade tillträde. Forskare, doktorander och studenter hade alla ärenden i ritsalen vilket skapade förutsättningar för ett mer informellt vetenskapligt samtal
än vid seminarier. En av personerna som kom att forma det vetenskapliga
samtalet i Lilla ritsalen var den estländske geografen Edgar Kant. När Kant
kom till Sverige som flykting 1944 fick han anställning som arkivassistent
vid institutionen i Lund. Flera institutioner runt om i landet anställde baltiska
flyktingar eftersom deras löner betalades av staten direkt och inte av institutionen.301 1943-1944 kom en våg av estländska flyktingar till Sverige. Vissa
av den med hjälp av den amerikanska beskickningen i Stockholm som evakuerade estländska intellektuella och andra ledande personer. Men majorite-
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ten av flyktingar tog sig över Östersjön utan hjälp av utländska myndigheter.302
Kant hade varit professor i ekonomisk geografi vid, och under en period
även rektor för, universitetet i Tartu i Estland. Vid Lunds universitet arbetade Kant som arkivassistent 1944-1950 när han fick en personlig lärartjänst
som han hade till 1963. Då blev Kant professor i ekonomisk geografi vid den
nystartade ekonomiska fakulteten i Lund. 1967 gick Kant i pension men han
arbetade livet ut med en omfattande genealogisk studie över geografiska
begrepp som syftade till att resultera i ett lexikon. Kants lexikonprojekt involverade under perioder olika assistenter, bland annat Hägerstrand.303 Kant
var alltså en etablerad geograf redan innan han kom till Lund och han höll
kontakten med sitt internationella forskarnätverk under resten av sin karriär.
Hägerstrand beskrev Kants arbetsdag som följer:
Edgar Kant brukade komma upp till institutionen på eftermiddagen, nymornad och färdig att ta itu med kvällens och nattens arbete. Sedan han bläddrat i
sin posthög kom han ut till oss som arbetade med våra avhandlingar på Lilla
ritsalen och frågade hur det stod till och hur det gick. Samtalet blev ofta långt
och slingrade sig i all världens riktningar. Edgar Kant bredde ut sin ofantliga
lärdom där den såg ut att behövas eller där det roade honom. Man fick intrycket, att det inte fanns någon större bok eller viktig uppsats i geografi eller
angränsande ämne, som han inte hade grepp om, eller någon geograf vilkens
biografi han inte kände. Hans korrespondens med samtida kollegor var ofantlig. Brevskrivning upptog en stor del av hans verksamhet. Han gav oss sin
tid. Man kunde vandra upp och ner på Lunds gator tills morgonen grydde
utan att trötta honom.304

Kants improviserade föreläsningar gjorde honom till en viktig del av den
intellektuella miljön kring Lilla ritsalen eftersom han, till skillnad från doktoranderna som arbetade där, hade ett stort internationellt nätverk som han
kunde ge sina yngre kollegor tillgång till.305 Kant fungerade som en ingång
till andra kulturgeografiska strömningar än de som då var dominerande i
Sverige.306 Kant deltog inte aktivt i det arbete som de andra aktörerna i Lilla
302
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ritsalen kom att ägna sig åt under de kommande åren. Trots det var han en
viktig del av den intellektuella miljön som den planerande geografin växte
fram ut. I Estland hade Kant arbetat med centralortsteorin, en teori som kom
att bli ett av de viktigaste teoretiska verktygen för de planerande geograferna:
Däremot hade han framgång med att väcka intresset för den tyske innovatören Walter Christaller. Han föreläste om dennes centralortsteori och medverkade till att personliga kontakter togs med den ännu i mitten av 50-talet
mycket isolerade forskaren. […] Som bekant kom centralortsteorin till användning i Sverige då principerna för de nya kommunblocken antogs 1961.
Termen »centralort» och »centralitet» blev – på gott och ont – vardagsord i
riksdagskorridorer och på kommunalkontor. Kant hade för övrigt medverkat i
en motsvarande administrativ nyindelning i Estland redan 1935.307

Kant hade varit en inflytelserik aktör inom den estländska geografin innan
kriget och sin dramatiska flykten på motorcykel, med släckta lysen, mitt i
natten för att hinna med en väntande båt.308 Kant var tidigt intresserad av
stadsgeografi och hans avhandling som publicerades 1926 var en undersökning av Tartus topografi, näringsliv och kommunikationer. Det stadsgeografiska intresset och Kants internationella kontakter gjorde att han tidigt kom i
kontakt med Christallers centralortsteori.309
I citatet ovan lyfte Hägerstrand fram just centralortsteorin som ett av
Kants viktigaste bidrag till den svenska geografin. Just detta har blivit den
dominerande berättelsen om Kant. Att Kant tidigt började arbetade med centralortsteorin och att han sedan introducerade teorin för geograferna i Lund
som sedan blev en av de drivande forskningsmiljöerna bakom den kvantitativa vändningen inom geografin.310 Den beskrivningen stämmer delvis. Kant
var tidig med att använda sig av centralortsteorin och det var en teori som
var viktig för de planerande geograferna. Att förklara hela den kvantitativa
vändningen med centralortsteorin är dock att ge den för stor betydelse. Om
Kant inte hade blivit tvungen att fly hade geograferna i Lund med största
sannolikhet fått reda på dess existens ändå. William-Olsson refererade till
Christaller i sin avhandling från 1937 så trots att centralortsteorin inte an-

Det bör noteras att texten av Hägerstrand som Godlund refererar till inte är den som jag citerar ovan utan en annan text. Godlund (u.å.), s. 4.
307
Hägerstrand (1978), s. 99.
308
Den finske geografen J. G. Granös son, Olavi Granö, har skrivit en artikel om relationen
mellan Granö d.ä. och Kant och hur båda geograferna tidigt gjorde undersökningar som förebådade efterkrigstidens regionstudier. I artikeln återges även omständigheterna kring Kants
flykt. Granö (2005), ss. 167–173.
309
Jauhiainen (2005), ss. 193–203.
310
Buttimer (2005), ss. 175–192; Barnes & Abrahamsen, (2017), ss. 105–121; Tammiksaar,
Jauhiainen, Pae & Ahas (2018), ss. 77–88.

114

vändes i någon större utsträckning var det en teori som åtminstone geografer
som sysslade med stadsfrågor kände till.311
Istället för att tolka förloppet som att centralortsteorin introducerades i
forskningsmiljön i Lund vilket gav impulsen till en mer modellbaserad geografi bör motsatt tolkning göras. I Lund fanns en intellektuell miljö som var
villig att ta till sig och börja arbeta med centralortsteorin just för att de var
intresserade av att lösa samhällsgeografiska problem med kvantitativa modeller. Centralortsteorin var tillräckligt flexibel för att kunna användas för att
konstruera modeller över Sydtyskland, Estland, Småland och USA utan att
den förlorade sitt analytiska värde. Det var därför den började användas
inom flera geografiska forskningsmiljöer runt om i världen under 1940- och
1950-talet.312
Under 1970-talet var Hägerstrand tillsammans med den irländske geografen, och före detta nunnan, Anne Buttimer engagerade i Dialogprojektet som
syftade till att spela in intervjuer med framstående forskare på VHS för att
dokumentera hur forskarna själva resonerar kring sin forskning och sina
karriärval. Flera av intervjuerna transkriberades och publicerades i en transkriberingsserie. 313 Hägerstrand deltog också som intervjuobjekt i projektet.
Efter att Hägerstrand diskuterat sin inblandning i Kants lexikonprojekt, det
som skulle vara en genealogisk studie av centrala geografiska begrepp, frågade Buttimer om det var Kant som lärt Hägerstrand att använda statistik för
att göra flyttningsmodeller. Hägerstrand svarade att han redan börjat arbeta
med modeller innan han träffade Kant men att Kant ändå fungerade som en
inspiration. I slutet av citatet tilltalar Hägerstrand Buttimer, och hennes inflytande på honom, direkt vilket jag tolkar som en referens till att Buttimer
tidigt var en entusiastisk anhängare av Hägerstrands tidsgeografi:
Yes and no. When I met him [Kant] I had already worked on population
analysis, and my work on migration was almost finished before I met him. I
think what he showed me was the possibility of summarizing data in mathematical formulas. What was really new was his social geography. He never
published anything of this in Swedish, and his Esthonian [sic] publications
311
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are not accessible to us here. But he talked a lot about his studies of Tartu in
Esthonia [sic], where he had actually mapped the activity spaces of every social class and even showed pictures of home of various social classes. This
was so impossible for us here in Sweden, because being a geographer was to
be out in the field looking at the landscape. To include the inside of people’s
home in the concept of landscape was absolutely new. But that, I think, actually prepared me for the kind of things you have taught me, because this was
the first step towards taking the human being seriously, and not just as an artifact in the landscape. 314

Kant var betydelsefull för de planerande geograferna, men inte främst för att
han hade erfarenhet av att arbeta med centralortsteorin utan för att han var
intresserad av en kvantitativ samhällsgeografi. Kant fungerade som en mentor för sina yngre kollegor och kunde med sitt internationella kontaktnät
koppla samman Lilla ritsalen med geografer över stora delar av Europa. I
Lilla ritsalen skapades ett personligt nätverk som gjorde att aktörernas personliga och professionella projekt infogades i deras gemensamma vetenskapliga projekt. Lilla ritsalen var betydelsefull för att de skulle kunna formera
sig kring en gemensam vetenskapssyn och skapa en vetenskaplig subkultur. I
den formeringen spelade Kant en viktig roll. Kant var inte ensam ansvarig
för att det fanns en levande intellektuell miljö eller att kulturgeografin utvecklades som den gjorde, men han var en betydelsefull aktör som hade
inflytande över de personer som samlades i Lilla ritsalen.
Kant hade också nytta av att vara en del av det nätverk som skapades i
Lilla ritsalen. Kant hade initialt fått anställning som arkivassistent och efter
det hade han visserligen fått en personlig lärartjänst men Kant befann sig
trots det inte särskilt högt upp i den akademiska hierarkien. När en professur
i ekonomiskgeografi skulle inrättas vid Lunds universitet 1963 arbetade Hägerstrand för att Kant skulle få tjänsten. Kant hade varit professor i ekonomisk geografi vid universitet i Tartu. I ett brev till professorn i geografi vid
Åbo universitet, Oivo Tuominen, framförde Hägerstrand att detta var institutionens önskemål:
Vid Lunds universitet håller på att inrättas en ny lärostol i ekonomisk geografi vid den nya ekonomiska fakulteten. Fakulteten har enhälligt anslutit sig
till det förslaget att Edgar Kant, som för närvarande innehar en personlig lärarbefattning vid geografiska institutionen, kallas till den nya lärostolen. […]
Universitete [sic] i Lund kommer antagligen att senare officiellt anmoda Eder
att fungera som sakkunnig och göra de nödvändiga uttalandena för myndigheternas bedömmande. […] Jag vill nu bara under hand meddela dessa planer
och uttala den önskan från geografiska institutionens sida, att Ni ska ha tid
och vara villig at åtaga Eder ett sådant uppdrag.315
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Buttimer (1985), s. 12.
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Ett skäl till att Hägerstrand var angelägen om att Kant skulle få tjänsten, trots
att Kant vid tillfället var 61 år gammal, var att Kant på detta sätt skulle få en
högre pension. I ett brev till Sven Dahl, professor i ekonomisk geografi vid
Göteborgs handelshögskola, framför Hägerstrand att Kants pension var ett
av skälen till att Hägerstrand engagerade sig i frågan:
Det har blivit så, att ekonomiska fakulteten i Lund föreslår Edgar Kant till
kallelse som förste innehavare av professuren i ekon. geog. Han hade motsvarande tjänst i Dorpat [det ryska namnet på Tartu] och hans vetenskapliga
kompetens är ju ostridig. Dessutom är det sista minuten universitetet kan
tacka honom för många års tjänst och se till att han får en position som ger en
acceptabel pension.316

Kant gick i pension 1967, vilket innebar att tiden som professor i Lund verkligen blev en avslutning på karriären snarare än en plattform från vilken han
kunde driva en vetenskaplig agenda. Som citatet ovan visar var det också det
som var meningen med att just Kant fick tjänsten. Kant var en del av kollektivet som utvecklats kring Lilla ritsalen vilket innebar att de andra aktörerna
som tidigare dragit nytta av Kants internationella nätverk kunde hjälpa honom med en pension.
Det vetenskapliga kollektiv som utvecklades till en vetenskaplig subkultur utgjorde också av ett personligt nätverk mellan aktörerna. Att säkra Kants
materiella välbefinnande även efter att hans vetenskapliga karriär var över
och han inte längre var en möjlig allierad i det vetenskapliga projektet var en
följd av detta personliga nätverk. Det privata och professionella flöt samman
när aktörerna kopplade sina karriärer till ett gemensamt vetenskapligt projekt.

Planerande geografer och grusgeografer
Godlund och Hägerstrand utgjorde kärnan i de planerande geografernas gemenskap eftersom de fungerade som noder för nätverket inom de två viktigaste arenorna, universitetet och det statliga utredningsväsendet. De knöt
samman forskningsfronten och planeringsfronten, vilket gjorde att avståndet
mellan forskningen och planeringen blev kort. Utan Hägerstrand hade de
planerande geografernas vetenskapliga särdrag varit mindre originella. Utan
Godlund hade det dock inte funnits någon planering att applicera den vetenskapliga kunskapen på. De var navet som höll samman forskning och den
praktiska planeringen. Runt dem rörde sig aktörer som hade liten påverkan
på den planerande geografin men som ändå var en del av dess nätverk. En av
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dessa aktörer var Karl-Erik Bergsten vars karriär var en angelägenhet för de
planerande geograferna.317
Fram till att geografiämnet delades hade Helge Nelson professuren i
Lund. Nelson gick i pension 1947 och efterträddes av David Hannerberg
som blev professor i kulturgeografi och Erik Ljungner som blev den förste
professorn i naturgeografi. Ljungner avled hastigt 1954 och efterträddes
1956 av Bergsten, som varit professor i geografi vid Göteborgs högskola
1952–1956, i Göteborg delades inte ämnet förrän 1961 efter att högskolan
blivit universitet. Bergsten hade disputerat i Lund och han var en del av det
nätverk som utvecklats bland geograferna där. Bergstens återkomst till Lund
var dock inte helt okomplicerad eftersom några av de sakkunniga ansåg att
Bergstens forskning varit allt för kulturgeografisk. Bergstens forskning låg
inte i linje med de planerande geograferna, men han hade funnits i miljön
kring Lilla ritsalen och hade därigenom blivit en del av deras gemenskap.
Filip Hjulström, som var professor i naturgeografi i Uppsala, sågs av Hägerstrand som den som motsatte sig att Bergsten fick professuren. Hägerstrand menade att Hjulström påverkat en av de sakkunniga skriva ett negativt
utlåtande:
Till allmän besvikelse har [Ilimari] Hustitch tydligen haft en del telefonsamtal med Uppsala. Hans opus är i allmänna uppläggning klart påverkad av
Hjulström. Det verkar som om Hj. för att kunna vara högaktningsfull har
uppdragit åt Hustitch att vara riktigt sur. Han går på i ullstrumporna och talar
om de gamla fina naturgeografiska traditionerna som finns i Sverige och som
håller på att förfuskas av s.k. kulturgeografi – som eg. är sociologi – från
Lund.318

Ilimari Hustich var professor i geografi vid Helsingfors universitet. Bergsten
sökte en professur i naturgeografi men de planerande geograferna placerande
ändå in honom i sin stora berättelse, där forskningen i Lund var nyskapande
och innovativ men motarbetad av geografer vid andra institutioner. Det var
inte gränsarbete i Gieryns mening, snarare rörde det sig om skapandet av en
vetenskaplig subkultur. Tankestilen fungerade som en samlande kraft när
kollektivet enade sig kring det. Lilla ritsalen hade fungerat som en fysisk
plats som samlade personerna som blev de planerande geograferna men att
de befann sig på samma plats var inte tillräckligt för att ett tankekollektiv
317

1979 intervjuade Buttimer Hägerstrand som en del av dialogprojektet och på frågan vem
som var Hägerstrands viktigaste inspirationskälla under perioden 1937-1940 svarade Hägerstrand att det var Bergsten. ”In this period it was, no doubt, Karl Erik Bergsten, who had an
apporach to geography which I could appreciate, and he also had the same interest in the
mapping of what was visible and tangible; he made marvellous field excursions. I learned to
know the Skåne area by heart. What he could bring out most of all was the art of observation.
He was a geomorphologist, and although this discipline doesn’t interest me very much per se,
to go out and work with him was very helpful. I learned how to look at things and draw conclusions.” Buttimer (1985), s. 10.
318
T. Hägerstrand – K-E. Bergsten 23/11-54, THEP Vol. 5, LU.
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skulle formera sig. Det räckte inte heller att de var vänner och hade personliga relationer. För att de planerande geograferna skulle ta steget från att
arbeta utifrån samma metodologiska utgångspunkter till att driva ett projekt
att reformera ämnet måste det finnas en självförståelse av det egna kollektivet som just ett kollektiv. Bergstens professur var inte det enda som gjorde
att de planerande geograferna såg sig som en enhetlig grupp men Bergstens
situation blev en oförrätt att enas kring.319 Godlund kommenterade Bergstens
belägenhet i ett av sina brev till Hägerstrand genom att dra en gräns mellan
de planerande geografernas moderna och kvantitativa ”vi” och de övriga
geografernas omoderna och deskriptiva landskapsgeografi:
Att han [Bergsten] under trycket av förhärskande ideer [sic] om geografiens
sysslande med alt möjligt också har gett sig in på kulturgeografiska arbeten
ska väl inte ligga honom till last. I sådana fall skall väl ses till hur dessa arbeten utförts. I Bergstens fall med klar matematisk-statistisk prägel och metodik, vilket väl är en klar fördel framför diverse snack om berg och backar
som en hel rad av hans konkurrenter kommer med.320

Kritiken mot Bergsten tolkades som en kritik av de planerande geograferna
och placerades in i deras självbild som motarbetade av bakåtsträvande geografer vid andra institutioner. De planerande geografernas projekt var vetenskapligt och planeringsengagemanget var ett sätt för dem att sprida sina metoder och resultat i samhället. Hur detta gick till i praktiken kommer att behandlas längre fram, men 1955 när Bergstens professur diskuterades var
kopplingen mellan den praktiska planeringen och de planerande geograferna
fortfarande svag. De hade avancerat längre längs forskningsfronten än planeringsfronten vilket förklarar upptagenheten med kvantitativa metoder som
det viktigaste särdraget. Inom den tolkningsramen sorterades andra geografer
in i kategorierna för och emot, där speciellt professorer vid andra institutioner antogs vara emot de planerande geograferna.321
En av dessa som antogs vara emot den planerande geografin var Enequist.
Som redan berörts hade Enequist arbetat med praktiska planeringsfrågor
långt innan de planerande geograferna började etablera sig inom planeringen. Enequist exkluderades alltså inte från de planerande geografernas krets
för att hon inte ägnade sig åt planeringsfrågor utan för att de metod hon arbetade med skilde sig ifrån de planerande geograferna. Detta behandlades utförligare i kapitel 3.

319

”Har som hastigast informerats av Nordström ang. Bergsten. Det är ju alldeles för djävligt
(ord som Fröberg brukar använda). Men det hela bekräftar ju endast vilka dårfinkar som
ämnet geografi har på dess högsta nivå.” S. Godlund – T. Hägerstrand 28/11-54, THEP Vol.
5, LU.
320
S. Godlund – T. Hägerstrand 1/1-55, THEP Vol. 5, LU.
321
Med Gieryn språkbruk skulle det röra sig om en utestängning (expulsion). Gieryn (1999),
ss. 15–16.
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När Elis Pålsson, som disputerade under Hägerstrand på en avhandling
om gymnasiernas rekrytering och lokalisering 1958, hade fått ett utredningsuppdrag av skolöverstyrelsen med hjälp från Enequist uttryckte Hägerstrand
att de borde omvärdera sin negativa inställning till henne:
Det gladde mig att Du fått ett sådant utredningsuppdrag och detta genom
Gerd Enequist om vilken åsikterna uppenbarligen bör omprövas. För bara
några dagar sedan höll Godlund ett föredrag för det nya rådet för planering av
riksvägnätet och det uppdraget kom likaledes genom Gerd E. Hon har uppenbarligen börjat komma på att de lundensiska idéerna i grund och botten inte
är så kricka som hon tyckte först.322

Enequist var verksam i Uppsala och hennes forskning var historiskt inriktad,
om det var skäl nog att anta att hon skulle motsätta sig de planerande geograferna går inte att säga. Genom att definiera vilka som inte tillhör gemenskapen går det enklare att skapa ett vi, i det här fallet en vetenskaplig subkultur
som såg kulturgeografi som en planeringsvetenskap. Episoden med Bergstens professur och Godlunds och Pålssons utredningsuppdrag resulterade i
att Hägerstrand intog en mer försonande hållning gentemot Enequist:
Den här historien med Bergsten är för sorglig. Fifflet i Lund har skötts på ett
synnerligen inkompetent sätt. […] Detta om Hjulström. Gerd [Enequist] däremot börjar visa positiva sidor. Genom hennes förmedling har Pålsson fått utredningsuppdrag i skolöverstyrelsen. Ja det vet. Det verkar som om det finns
en chans att denna början kan utveckla sig vidare.323

Inställningen till Enequist var inte ensidigt negativ. När Enequist ersatte
Hannerberg i samhällsvetenskapliga forskningsrådet gjorde hon det med
Hägerstrands stöd. Hannerberg var också en i huvudsak historiskt inriktad
forskare men han var från Lund och Hägerstrand menade att Hannerberg
därför var införstådd i deras arbetsmetoder.
Vi i Lund skulle naturligtvis helst se att Du återtog platsen i rådet, eftersom
Du känner oss alla väl och befinner Dig på vår våglängd i forskningsfrågor.
Vi har troligen ingenting annat än gott att vänta från Gerd Enequists sida heller. Om Du anser, att hon nu åter står i tur [Enequist hade representerat ämnet
när rådet inrättades 1947], skall jag med nöje skriva hennes namn på valsedeln.324

Skepsisen mot Enequist bör tolkas som att Hägerstrand ville slå vakt om den
egna forskningstraditionen. Det finns dock inga belägg för att Enequist
skulle ha haft något emot de planerande geograferna. Tvärtom lyckades hon
flera gånger inkludera dem i de planeringssammanhang hon var verksam i.
322

T. Hägerstrand – E. Pålsson 27/10-54, THEP Vol. 5, LU.
T. Hägerstrand – S. Godlund 30/11-54, THEP Vol. 5, LU.
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Det gällde som redan berörts Pålssons utredningsuppdrag för SÖ men även
Godlunds tjänst vid VoV. Enequist var även medlem av Byggnadsstyrelsens
planeringsråd som från och till engagerade Hägerstrand. Efter att Godlund
flyttat till Stockholm gjorde Enequist försök att inkludera honom i den vetenskapliga gemenskapen i Uppsala.325
Några år efter episoden med Bergsten hösten 1958 hade Godlund blivit
vald till vice ordförande i Geografiska förbundet i Stockholm och bjöd in
Hägerstrand att presentera sin forskning på ett av förbundets möten.326 Hägerstrand avböjde och svarade att Geografiska förbundets medlemmar nog
inte skulle uppskatta hans forskning:
Vad Geografisk Förbundet beträffar är jag mera skeptisk. Jag har en känsla
av att detta förbund består av en hop sura specialister inom de geofysiska
grenarna (givetvis vice ordf. undantaget) med utomordentligt ringa förståelse
för det mänskliga elementets plats inom geografin. Bergsten var därför några
år sen och blev mycket illa tilltygad.327

Godlund framhöll att det var just därför det var så viktigt att Hägerstrand
åkte dit och föreläste:
Beklagar att Du inte kan komma hit till Geogr. Förbundet. Din beskrivning
av förbundets ledamöter stämmer precis på pricken, men det är just därför
som jag tänkte skaffa en fin föredragshållare från det motsatta ”lägret” så att
de äntligen förstår att all geografi inte är grusforskning etc.328

Grusforskning och snack om berg och backar var inget som de planerande
geograferna sysslade med. Men det fanns andra grupperingar av geografer
som fortfarande ägnade sig åt sådant och mot dessa krävdes en enad front.
Genom att kontinuerligt upprepa att det fanns en kvalitativ skillnad mellan
den egna gruppen och andra geografer kunde gränsen mellan den planerande
geografin och andra delar av kulturgeografin upprätthållas, även när den
gränsen i praktiken var oklar. Det var samma gräns som hade dragits 1955
som Godlund upprätthöll 1958.329
325

”Gerd drog med mig till Uppsala häromdagen för att höra på den där amerikanske matematikern som sysslat med migration. Han verkade inte så dum. Var egentligen operationsmatematiker. Men en hel del migrationsfrågor verkade han inte ha smält riktigt. Man undrar en hel
del vad nu hans beräkningar på länsmaterial och rikssiffror skulle tjäna för ändamål. Men
kanske var det fina saker. Han vill gärna komma till Lund (är Rockefellerstipendiat).” S.
Godlund – T. Hägerstrand odaterat [sannolikt februari 1955], THEP Vol. 5, LU.
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T. Hägerstrand – S. Godlund 3/10-58, THEP Vol. 5, LU.
328
S. Godlund – T. Hägerstrand 10/10-58, THEP Vol. 5, LU.
329
När Godlund i början av höstterminen 1958 skrev till Hägerstrand för att ge en lägesrapport fokuserade passade han på att markera mot det han såg som en föråldrad del av ämnet.
”Här är i övrigt allt sig likt efter den regniga sommaren. 40 nya studerande, vilka nu ödslar tid
på gamla fältmätningar. Den vill Hannerberg och jag slopa som obligatorium, men Hoppe
säger att det är så viktigt så. Men det fåtal som verkligen behöver fältmäta för uppsats m.m.
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Bergsten var, trots att han var professor i naturgeografi, en del av de planerande geografernas nätverk. Det gjorde att gränsen mellan natur- och kulturgeografi inte upprätthölls i Lund. Vilket bland annat ledde till att naturoch kulturgeograferna delade lika på båda ämnenas anslag. Utbildningsexplosionen under 1960-talet ledde dock till flera organisationsförändringar
inom de svenska universiteten. Bland annat förändrades anslagssystemet.
Med anledning av att anslagen blev fasta och delades ut schablonmässigt
kunde natur- och kulturgeograferna i Lund inte längre dela broderligt på de
statliga anslagen. Hägerstrand motiverar sitt avhopp från tjänsten som dekan
för humanistisk-filosofiska fakulteten med att utbildningen vid kulturgeografiska institutionen, som varit i stort sett oförändrad under hela 1950-talet,
måste omorganiseras till följd av de minskade anslagen.330
Enequist kontaktade i samband med de ändrade reglerna för anslagsfördelning Hägerstrand för att fråga hur de skött fördelningen av anslagen.331
Hägerstrand svarade att i Lund hade de trots ämnesdelningen använt de båda
geografiska institutionernas resurser gemensamt. Uppgörelsen byggde på att
Hägerstrand och Bergsten rådgjorde med övriga verksamma vid institutionerna när större inköp skulle göras.332 Hägerstrand framhöll vid ett annat tillfälle att han ansåg att naturgeograferna i Stockholm och Uppsala knappt
kunde räknas som geografer eftersom de ägnade sig åt geofysik snarare än
att undersöka människors livsbetingelser:
Här forskas en del mkt intressant på ämnenas gräns vilket är mycket önskvärt. Ng [naturgeografi] i Stockholm och Uppsala är knappast i egentlig mening geografiska i sin forskning. För min del anser jag att ng bör ägna sig åt
problem av mänskligt intresse, annars går ämnet upp i geofysiken. Ng:s position är sett på längre sikt inte så avundsvärd trots pengarna de får.333

Hägerstrand hade en bestämd uppfattning om vad geografi var och gränsen
gick inte mellan natur- och kulturgeografi utan mellan geografer som delade
denna uppfattning. Att Hägerstrands institution tjänade ekonomiskt på att
inte göra någon åtskillnad mellan de två geografiinriktningarna underlättade
säkerligen men som redan visats var Bergsten en del av de planerande geografernas vetenskapliga gemenskap.
Att de båda geografiämnenas företrädare drog jämnt inom universiteten
var dock ingen självklarhet. Filip Hjulström, som var professor i naturgeografi i Uppsala, och Enequist hade, enligt vad som skrevs i ett brev till sin
före detta doktorand och dåvarande professorn i Umeå Erik Bylund, svårt att
samarbeta kring gemensamma resurser. Brevet är odaterat men av sammannästa sommar, de ha ändå glömt det hela till dess.”, S. Godlund – T. Hägerstrand 3/9-58,
THEP Vol. 58, LU.
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T. Hägerstrand – H. Arbman 14/2-62, THEP Vol. 6, LU.
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G. Enequist – T. Hägerstrand 13/4-58, THEP Vol. 58, LU.
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T. Hägerstrand – G. Enequist 19/4-58, THEP Vol. 58, LU.
333
T. Hägerstrand – G. Enequist 12/3-62, THEP Vol. 6, LU.
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hanget att döma bör det vara skrivet i början av 1960-talet. Bylund verkar ha
beskrivit relationen mellan de två geografiämnena som att kulturgeograferna
hade möjlighet att ”åka snålskjuts” på naturgeograferna. Brevets upprörda
ton verkar komma från att Enequist reagerade på den formuleringen, vilket
tyder på att det gränsarbete som bedrevs vid institutionen i Uppsala skilde
sig ifrån det som lundensarna bedrev:
Man säger, även på högsta nivå, det det [sic] lönar sig inte att ge åt kulturgeograferna, för då tar naturgeograferna det. Filips [Hjulström] inställning är,
att allt som givits åt oss gemensamt det har givits åt honom och vi är snyltare.
Så vi bör akta oss för att använda order ”åka snålskjuts”. [,,,] Vi måste bl.a.
minnas, att geologin skall förekomma på kemitimmarna och klimatologin på
fysiktimmarna. Om det är dåligt beställt med den undervisningen, skall vi
inte erbjuda dem att få dela de fattiga timmar som geografin har. Naturgeografin är till så stor del geologi enligt såväl amerikansk vetenskap [sic]. Filip
säger med darr på rösten, att jag med klyvningen vill avvika från all europeisk praxis. Såväl Hannerberg som Hägerstrand är övertygade om att Uppsala
med geofysiken och Stockholm med glaciologin avviker från världspraxis,
även europeisk. Tänk bara på omöjligheten att hitta en bok i regionalgeografi,
som tar upp tillräckligt mycket naturgeografi för att tillfredsställa Filip. Sådan finns inte. Och tänk på hur symposier från geografin utan någon ändring
kan flyttas över till geologin. Vi kan inte lika lätt flytta över till nationalekonomi eller sociologi. Gör inga sonderingar utan i samarbete med geografilärarna [sic]. Filip sitter i något slags utskott för skolundervisningen. […] Jag
har ibland en känsla av att ni tror, att om jag skulle flirta istället för att trotsa
mig till våra rättigheter, skulle vi vinna mer. Jag tvivlar.334

Enequists konflikt med Hjulström handlade om fördelningen av resurser,
både ekonomiska och arbetskraftsmässiga. Om de planerande geograferna
hade saknat andra kanaler för att nå ut med sin forskning hade Geografiska
förbundet och dess föredrag varit en användbar arena men eftersom de planerande geograferna hade tillgång till egna kanaler behövde de inte konkurrera om utrymmet på ”grusgeografernas” arenor. För att återknyta till föregående kapitel är det viktigt att komma ihåg att naturgeografer också var
viktiga aktörer inom den svenska planeringen under 1970-talet. Men de planerande geografernas projekt var inte beroende av att de var de enda planerarna. De ville göra kulturgeografi till en planeringsvetenskap som ett sätt att
reformera både hur kulturgeografisk forskning bedrevs och hur samhället
planerades. Kulturgeografin skulle göras till en auktoritet inom en större
planeringskontext men ämnet behövde inte vara den enda auktoriteten. När
Hägerstrand drog gränserna kring den moderna geografin var naturgeograferna inte en del av den. Naturgeografer var inte intresserade, eller var åtminstone inte intresserade på rätt sätt, av att undersöka samhället och kunde
därför avfärdas tillsammans med den historiskt inriktade kulturgeografin.
334

G. Enequist – E. Bylund odaterat, Gerd Enequist A10 Brev till Sv. Agerholm – Hölner.
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Hägerstrand kunde dra denna hårda gräns eftersom det enda som stod på spel
var hans krets originalitet. Hägerstrand och Bergsten kämpade inte med
varandra om resurserna som Enequist och Hjulström verkar ha gjort. För de
planerande geograferna var naturgeografin ingen omedelbar konkurrent vilket gjorde att de kunde se naturgeografin som en av många ofruktbara geografiska forskningsinriktningar som var mindre relevant än de planerande
geografernas forskning.
Enequists konflikt med Hjulström visar även denna undersöknings begränsningar. Avhandlingen ska förklara varför kulturgeografi blev en planeringsvetenskap och då är kretsen kring Hägerstrand mer relevant än kretsen
kring Enequist. Men det betyder inte att allt som var viktigt för ämnets utveckling skedde i Lund. Relationen mellan de två geografiämnena lämpar
sig dåligt att undersöka utifrån institutionen i Lund eftersom Hägerstrand
och Bergsten hade gemensam ekonomi. Godlunds brev från Stockholm och
Enequists från Uppsala visar att det fanns en större geografisk kontext som
innehöll spänningar mellan ämnesinriktningarna. Spänningar som inte var
lika tydliga i Lund.
De planerande geograferna hade en medvetenhet om det egna kollektivet.
Fleck gjorde en poäng av att ett tankekollektiv inte behövde vara en faktisk
sammanslutning eller organisation. De planerande geografernas framgång
var dock till stor del en följd av att tankekollektivet, den gemensamma förståelsen om vilka vetenskapliga metoder som hade högt förklaringsvärde
sammanföll med ett personligt nätverk. Den subkultur som de planerande
geograferna skapade var avgörande för att de skulle vara medvetna om att de
var ett kollektiv. Genom att definiera ett tydligt vi och ett tydligt inte vi
kunde de planerande geograferna stärka sin självbild av att vara just ett kollektiv och inte en grupp forskare som hade ungefär samma forskningsintressen.

Professorn och planeraren 1954–1958
1954 skedde två saker som var avgörande för att de planerande geograferna
skulle bli ett bestående kollektiv. För det första blev Hägerstrand tillförordnad professor vid institutionen i Lund efter att Hannerberg tagit den nyinstiftade professuren i kulturgeografi vid Stockholms högskola. Detta gjorde att
Hannerberg var den förste professorn i ämnet vid både Lunds universitet och
Stockholms högskola. För det andra fick Godlund en tjänst vid utredningskontoret i den stora vägutredningen som fick namnet Vägplan för Sverige.
Det statliga utredningsväsendet gjordes, genom Godlunds aktiva medverkan,
till en arena för de planerande geograferna och det praktiska planerandet och
den vetenskapliga forskningen fördes samman inom den planerande geografin.
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Att Hägerstrand fick den tillförordnade professuren innebar både att han
stannade i Lund och att han fick inflytande över hur undervisningen skulle
utformas. Betydelsen av Hägerstrands kontakt med studenterna kommer att
utvecklas längre fram i kapitlet. Att Godlund flyttade till Stockholm innebar
att de planerande geograferna inte längre var samlade på en plats men det
innebar också att de hade möjlighet att utöva inflytande över fler institutioner. När det gällde det inflytandet var Godlunds anställningar i olika utredningar helt avgörande. Under hösten 1954 kretsade den täta brevväxlingen
kring både praktiska problem som uppstod vid Godlunds flytt och hur de
skulle skapa en plattform för den planerande geografin. Då de inte längre
kunde träffas i Lilla ritsalen fortsatte det vetenskapliga samtalet delvis genom brevväxling. Att Godlund lämnade Lund innebar inte att kollektivet
tynade bort. Tvärtom blev kopplingen mellan deras personliga och professionella projekt och deras gemensamma vetenskapliga projekt tydligare.
Under åren i mitten av 1950-talet var Godlund den kulturgeograf som arbetade hårdast för att den kulturgeografiska forskningen skulle närma sig
samhällsplaneringen. Kulturgeografer hade sedan länge anlitats som experter
inom statliga utredningar. Anledningen till att Godlund fick tjänsten i vägplansutredningen berodde delvis på att Enequist satt med i utredningskommittén. Det som skilde Godlund från hans kollegor var att Godlund inte
gjorde någon åtskillnad mellan att arbeta med utredningar och sitt vetenskapliga arbete. Under åren 1954–1961 bestod Godlunds vetenskapliga publikationer till största delen av undersökningar som gjorts som del av statliga utredningar.
Godlund och Hägerstrand kultiverade en självförståelse av den egna traditionen som säregen. De planerande geograferna var under åren i mitten av
1950-talet i praktiken Godlund och Hägerstrand, men deras ambitioner för
ämnet var större än deras personliga karriärer. För att hålla ihop kollektivet
när aktörerna inte längre befann sig på samma fysiska plats måste det finnas
en ömsesidig uppfattning om att de var del av samma gemenskap.335 Det
informella vetenskapliga samtalet ersattes av ett mer professionellt samtal
när kommunikationen sköttes via brev men sammanblandningen av professionella och privata frågor fortsatte i korrespondensen. Genom att hjälpa
varandra med privata angelägenheter skapades en tillit som stärkte de professionella relationerna. Att abstrakta vetenskapliga frågeställningar ersattes
av praktiska professionella frågor var en följd av att aktörerna hade faktiska
vetenskapliga karriärer att främja. Och dessa karriärer var knutna till den
planerande geografin.
Ett exempel på hur det privata, professionella och vetenskapliga flöt
samman var ett brev som Godlund skrev till Hägerstrand där Godlund med335

En analogi till de planerande geografernas syn på den egna gruppens exklusivitet fanns
inom den politiskt aktiva näringslivseliten som Stenlås undersökt. Stenlås (1998), ss. 313–
315.
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delade att han fått ett statsgarantilån till sin bostad och att Hägerstrand därigenom inte längre behövde stå som borgenär på lånet. I samma brev tipsade
Godlund om ett amerikanskt universitet som borde sättas upp på sändlistan
för Lund Studies-serien och brevet avslutades med en kort rapport om hur
det gick med arbetet i den statliga utredning som Godlund arbetade inom.336
I samband med att Godlund lämnade Lund hade han försökt överlåta sin
bostad till Hägerstrand.337 Överlåtelsen gick tillslut inte att genomföra eftersom bostadsrättsföreningen som Godlund hyrde av ville sälja lägenheten
istället för att hyra ut den till en ny hyresgäst. Det viktiga i episoden var att
den visar att den professionella relationen mellan Hägerstrand och Godlund
inte bara var professionell utan att de även hjälpte varandra privat.338 Drygt
tio år senare när Hägerstrand skulle köpa hus gick Godlund in som borgenär
för Hägerstrand. Det gemensamma professionella projektet och de personliga relationer som höll aktörerna samman upprätthölls under åren de inte
befann sig på samma geografiska plats.339

Vägplan för Sverige och de planerande geograferna
Godlund var inte den ende kulturgeografen från Lund som arbetade med
vägplanen, han var inte ens den ende kulturgeografen. Enequist var en av de
sakkunniga och enligt vad Godlund skrev i sin opublicerade ämnesöversikt
var Enequist instrumentell för att han skulle få tjänsten.340 Enequist har å sin
sida skrivit att Godlunds arbete med vägplanen var en förklaring till att väg-

336

S. Godlund – T. Hägerstrand 1/11-54, THEP Vol. 5, LU.
“Så betr. lägenheten. Glömde säga att Du gärna får disponera den för byte inom ramen för
vad vår vicevärd medger. Men jag vill nog först se att huset här i Sthlm blir klart innan jag
säger upp mig i Lund. Men därom kan Kerstin [Godlund] nog snart ge besked.” Huset i
Stockholm var huset som Hägerstrand gått i borgen för. Två veckor efter det ovan citerade
brevet meddelade Godlund att Hägerstrand inte fick ta över lägenheten. S. Godlund – T.
Hägerstrand 15/11-54, THEP Vol. 5, LU; S. Godlund – T. Hägerstrand 3/12-54, THEP Vol. 5,
LU.
338
Ett annat exempel på förtroligheten dem emellan var att Godlund bad Hägerstrand att
undersöka huruvida Kant genom sina sovjetiska kontakter kunde få tog i en rysk atlas som
annars inte kunde införskaffas. Godlund bad även uttryckligen Hägerstrand att inte visa brevet
för någon annan än Kant. S. Godlund – T. Hägerstrand 23/11-54, THEP Vol. 5, LU.
339
Som en del i brevväxlingen kring Godlunds borgenärskap redovisade Godlund även sin
och sin familjs samlade ekonomiska tillgångar. S. Godlund – T. Hägerstrand 22/4-65, THEP
Vol. 7, LU; T. Hägerstrand – S. Godlund 30/4-65, THEP Vol. 7, LU; S. Godlund – T. Hägerstrand 3/5-65, THEP Vol. 7, LU.
340
”Gerd Enequist, som var en av de geografer i Sverige som först framhöll geografins viktiga roll i samhällsplaneringen, deltog som expert i vägplanarbetet. Det var också Gerd
Enequist – och inte någon Lundageograf – som förmedlade de första och för mig snart fruktbringande kontakterna mellan väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och mig. Till de inspirerande
och danande personkontakterna vid denna tid hörde även väg- och gatuexperten Erik Hasselquist och nationalekonomen Ingvar Svennilsson, vilka båda deltog i arbetet med vägplanen.” Sven Godlund (u.å), s. 4.
337

126

planen blev grundligt utförd.341 Men viktigare ändå var att Godlund skaffade
sig möjligheten att rekrytera Hägerstrands studenter till utredningen.
Hägerstrand har beskrivit hur kulturgeografernas planeringsengagemang
var ett sätt att skapa en arbetsmarknad. Den huvudsakliga sysselsättningen
för geografer utanför universitetet hade varit geografilärare. När geografiundervisningen förändrades och skolan inte längre behövde geografilärare
fanns det inga arbetstillfällen för studenterna. Hägerstrand menade att Godlund genom sitt planeringengagemang skapade en arbetsmarknad för kulturgeografer:
My work in planning was by no means only an instance of social and environmental idealism. Other circumstances were perhaps more decisive at least
in the beginning of the story. Since geography had an uncertain future on the
higher levels in the school system we were several university geographers
who felt it as our obligation to try to open a new labor market for our advanced students. Sven Godlund, the associate professor in Stockholm, played
the leading role in this respect. My position as full professor made it possible
for me to recruit good students. This eventually became a loss for the department, because a whole generation of graduate students disappeared into
the world of planning. But on the other hand these students were able to
demonstrate to the administration how useful geographers could be in practical matters. Within a decade they had all reached central positions in the new
planning hierarchy.342

Citatet ovan beskriver en linjär utveckling där problemet med framtida anställningar för studenterna hanterades genom att nya verksamhetsområden
öppnades upp. Hägerstrand pekar på en arbetsdelning mellan dem. Godlund
skötte det praktiska planerandet och underhöll kontakterna med förvaltningen medan Hägerstrand i egenskap av professor försåg honom med kulturgeografer som han kunde placera ut inom förvaltningens planeringsverksamhet på statlig, landstings och kommunal nivå.
Innan diskussionen om arbetet med vägplanen är det dock på sin plats
med en kort presentation av vad vägplanen var och varför den var betydelsefull. 1954 fick Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (VoV) i uppdrag att utreda
en ombyggnad av det svenska vägnätet. Sverige skulle bli ett bilsamhälle.
Det fanns redan globalt en omfattande trafikplanering och Sverige var långt
ifrån det första landet som tog fram en nationell vägplan. Det innebar att det
fanns internationella erfarenheter som kunde påverka hur vägnätet skulle
utformas.343 Vägunderhåll hade länge varit en lokal angelägenhet och väg341

”Owing to the fact that Sven Godlund, a geographer from Lund, was associated with the
delegation, road projects received a firm basis in the planning phase.” Enequist (1983), s. 79.
342
Hägerstrand (1983), ss. 252–253.
343
Bruce E. Seely understryker dock i sin undersökning av det amerikanska motorvägsystemets historia att bilismen bara var en av flera drivkrafter bakom utbyggnaden av motorvägarna. Under 1900-talets början var det jordbruksorganisationer och progressiva federala krafter
som drev på upprustningen av vägar i främst rurala områden. Den myndighet som hade ansvar
för vägbyggandet var Board of Public Roads (BPR) och BPR blev, enligt Seely, arketypen för
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planen var det första nationella vägplaneringsdokumentet som syftade till att
planera hela vägnätet.344 Det innebar att vägplansutredningen måste ta ställning till huruvida det skulle byggas ett stamvägnät, liknande det som byggts
för järnvägen, eller om valda delar av det befintliga vägnätet skulle rustas
upp så att det kunde hantera motortrafik. Det senare alternativet var det billigaste och det var också det som kom att användas. Det var även den lösningen som de flesta andra europeiska länder för sina motorvägsnät. Men att
bygga ett motorvägssystem efter amerikansk modell med vägsträckningen
den kortaste sträckan fågelvägen mellan de stora städerna var ett reellt alternativ, vilket kommer att behandlas närmre längre fram i kapitlet.
Parallellt med vägplanen arbetade den så kallade trafikpolitiska utredningen som tillsattes 1953 och som lämnade sitt slutbetänkande 1961.345
Efter andra världskriget hade en utredning gjorts för att undersöka konkurrenssituationen inom betydelsefulla näringar. Transportsektorn var en av de
näringar som ansågs vara en av näringarna som borde utredas separat, varpå
Priskontrollnämnden 1952 hemställde om att en utredning av den yrkesmässiga lastbilstrafiken skulle göras. Den trafikpolitiska utredningen drog upp
riktlinjerna för vilken trafikpolitik som skulle föras. Lite förenklat går det att
säga att vägplansutredningen anpassade det svenska vägnätet för bilismen
men det var trafikpolitiska utredningen som beslutade om att bilismen skulle
främjas.346
Per Blomkvist menar att vägfrågan i och med vägplanen lämnade den politiska arenan och gjordes till en fråga för teknisk expertis snarare än politisk
debatt och lokala särintressen. Vägplansdelegationen styrdes av professionella och vetenskapligt objektiva ideal till skillnad från lokala politiker och
näringslivsföreträdare. Att vägplanen utifrån behandlades som ett resultat av
en professionell och väl avvägd arbetsprocess gjorde att aktörerna inom den,
de som hade utfört det professionella och vetenskapligt objektiva arbetet,
fick del av vägplanens auktoritet. Att tro på vägplanen var också att tro på de
metoder som hade producerat den. De ingenjörer och kulturgeografer som
hade varit inblandade i arbetet kunde behandla vägplanen som ett konkret
bevis för deras professionalism och vetenskapliga kompetens. Det var alltså

objektiv, opolitisk expertis. Den positionen gjorde att BPR hade stort inflytande över policybeslut som togs i beslutsfrågor. Seely visar hur BPR:s inflytande över trafikpolitiken ökade
och minskade beroende på hur opolitisk myndigheten uppfattades. BPR kom under efterkrigstiden allt mer att ses, och behandlas, som en politisk aktör och under 1960-talet hade BPR
förlorat sin roll som vägteknisk auktoritet och seniora trafikingenjörer sökte sig till andra
arbetsplatser. Resultatet blev att BPR inom den amerikanska vägplaneringen allt mer började
ses som ett byråkratiskt hinder istället för en medskapare av kunskap om trafik och vägar.
Seely, (1987).
344
För en undersökning av den svenska väghållningen innan 1850, se Högberg (2015).
345
SOU 1961:23; SOU 1961:24.
346
Gerentz (1995), s. 8.
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mer än väglokalisering som stod på spel för de nya och etablerade aktörer
som tävlade om att vara den mest trovärdiga auktoriteten.347
Godlund skrev regelbundet till Hägerstrand för att berätta hur arbetet med
vägplanen fortgick. Men att Godlund skulle fåt tjänsten vid vägplanens utredningskontor var inte självklart. Vägplanen var Godlunds första stora
tjänst inom en utredning men det innebar inte att Godlund på något sätt var
oumbärlig för vägplanen när han engagerades i den.348
Godlund bjöds in av vägplansdelegationen för att göra en presentation
hösten 1954, dock utan att löften om tjänster givits. Vägplanen var den dittills största infrastrukturutredningen i Sverige men motorvägar hade byggts
tidigare och vägbyggande hade länge varit en fråga för civilingenjörer. Att
vägplansutredningen lade sådan stor vikt vid samhällsvetenskaplig expertis
och inte enbart använde sig av teknisk sådan var något nytt. Vilket också
framkom av Godlunds brev till Hägerstrand:
Jag har nu just återkommit från sammanträdet på Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Utan att skryta måste jag säga att det gick ganska bra, speciellt
väckte synpunkterna anklang hos tekniker och industrigubbar som ju ser matematiskt och rationellt på problemen. […] Det står emellertid skrivet i stjärnorna om det blir något arbetsfält för oss, ty huvuddelen av undersökningarna
skall utföras inom Väg- och vatten och på Tekn. Högskolan enligt redan träffade avtal.349

Godlund hade rest upp med Lennart Améen för att presentera sina förslag på
vilka principer det svenska vägnätet skulle planeras efter. Améen skulle inte
komma att disputera förrän 1964 på en urbangeografisk avhandling men han
fick sin grundutbildning i samma intellektuella miljö som Godlund och Hägerstrand.350 Améen skrev flera läroböcker i geografi för högstadiet och
gymnasiet men blev inte professor. Han deltog heller inte direkt i arbetet
med vägplanen efter den initiala presentationen, trots att Godlund flera
gånger försökte engagera honom i olika utredningar vid VoV.
I citatet ovan uttrycker Godlund entusiasm över att de som ställde sig positiva till hans metoder såg ”matematiskt och rationellt” på frågan. Det var
också där kulturgeografin fann sin nisch inom planeringen. Inom kulturgeografin hade det utvecklats metoder för att räkna på sådant som förut inte varit
möjligt att räkna på. Det Godlund och Améen presenterade var metoder för
att beräkna människors förflyttning i rummet, det vill säga att översätta dem
347

Blomkvist (2001), s. 209.
Jag menar inte att Godlund var oviktig i den svenska trafikhistorien. Per Lundin har visat
hur Godlunds prognoser över trafikutvecklingen, som Godlund räknat fram genom att utifrån
befolkningsstatistik uppskatta antalet potentiella bilförare och sedan beräknat en personbil per
bilförare, återkom i flera trafikplaneringsdokument och utredningar. Men Godlund blev en
betydelsefull aktör genom sitt engagemang i vägplanen, innan dess var han ingen självklar
auktoritet över trafikutveckling. Lundin (2008), se särskilt ss. 122–124.
349
S. Godlund – T. Hägerstrand, 22/10-54, THEP Vol. 5, LU.
350
Améen (1964).
348
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till siffror på samma sätt som trafikingenjörerna kunde översätta markens
hållfasthet till siffror. Forskningen och planeringen var samma verksamhet
förlagd till olika institutioner. Att Hägerstrand arbetade på universitetet och
Godlund sökte jobb i förvaltningen innebar inte att Godlund lämnade forskningen, han engagerade sig bara i en annan del av verksamheten som var
kulturgeografi.351
Godlund beskrev i detalj hur deras möte med vägdelegationen hade gått
till och vilka förhoppningar som fanns om den planerande geografins genomslag:
Vägdelegationens sammanträde hade börjat klockan 10. Tiden 10-12 hade
man just ägnat åt att – på näringslivets mäns förslag – konstatera att det måste
ses rumsligt på problemet. Klockan 12-13:30 hade de lunch och klockan
13:30-14.10 kom jag så med våra synpunkter (d.v.s. dina, mina och Améens).
Precis i det psykologiska ögonblicket. […] Men trots att det således ser ut att
luta ganska bra åt vårt håll, så är det inte alls säkert att man går utanför den
krets som nu redan har börjat utreda sakerna. Det är faktiskt en kostnadssak
som Väg och vatten inte kan rå på mycket eftersom Sköld bestämmer med
hård hand. Man får i så fall endast vara glad över att geografiska synpunkter
beaktas – ty att bra vägnät (d.v.s. lagt efter våra idéer) är ju en tillgång även
om vi inte själva blivit i tillfälle att planera det. […] Ja, det var några ytterligare informationer på planeringsfronten – vår framtidsfront.352

Planeringsfronten var en träffande liknelse. De planerande geograferna höll
på att ta sig in på ett nytt territorium på den kulturella kartan, för att blanda
in Gieryns begrepp. Än så länge var det från deras synpunkt bara en planeringsfront men de hade för avsikt att bli den dominerande aktören inom planeringen. Planeringsfronten var kulturgeografins framtidsfront och Godlund
utgjorde, tillsammans med Améen, de planerande geografernas förtrupp
inom det statliga utredningsväsendet.353 Att en kulturgeograf redan var engagerad i vägplanen, och till skillnad från Godlund som expert i kommittén och
inte som anställd vid utredningskontoret, ändrade inte på att det var Godlund, Améen och Hägerstrand som var kapabla att ge ”geografiska synpunkter.”
Godlund blev erbjuden tjänsten men tvekade in i det sista att ta den. Innan
första mötet med de utredningens sakkunniga oroade sig Godlund för att de
351

“I mitt brev av igår glömde jag tacka Dig för hjälpen med vägfrågorna. Bättre sent än
aldrig, därför tackar jag nu. Antager att Du gärna vill bli kontinuerligt informerad hur saken
kommer – eller snarare kan komma – att utvecklas. Det hela är ju av central betydelse för vårt
ämne. Själv har jag knappast några aspirationer på de eventuella jobb som kan komma ifråga,
eftersom jag har fullt upp där jag är f.n. Men min insats kan kanske komma andra och därmed
geografin som helhet till godo.” S. Godlund – T. Hägerstrand, 23/10-54, THEP Vol. 5, LU.
352
S. Godlund – T. Hägerstrand, 23/10-54, THEP Vol. 5, LU.
353
Tidigare i samma brev beskrev Godlund att han presenterat ett förslag på utbyggnaden av
ett Monorail-system varpå han konstaterade att ”[b]lir det av, så ska minsann ingen kunna
fiffla ut oss geografer där.” Vägplanen var en av flera tänkbara ingångar till planeringen för
Godlund. S. Godlund – T. Hägerstrand, 23/10-54, THEP Vol. 5, LU.
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inte skulle vara intresserade och när han fått jobberbjudandet oroade Godlund sig för att inte kunna utföra arbetet. Godlund och Hägerstrand diskuterade vägplanstjänsten under hela senhösten 1954 och Godlund tvekade medan Hägerstrand uppmuntrade honom att ta tjänsten.
Hjärtligt tack för råden i lördags. Har idag antagit erbjudandet om befattningen i fråga. Ärendet går nu till Sköld & c:o. Måhända kan det hela bli klart på
nyåret. 354

Hägerstrand skrev uppmuntrande brev för att påminna både om att andra
geografer från Lund klarat sig bra som planerare och att Godlund inte var
ensam i planeringsprojektet:
Någon ängslan för den vetenskapliga bakgrunden för praktiskt planeringsarbete behöver vi nog inte ha. Samma intryck har Bruno [Odéving] och
[Lennart] Améen från Bjuvarbetet. De finner okunnigheten enorm inte bara
bland kommunalgubbar utan också bland tekniker. Det är inte så svårt att där
skaffa sig ett överläge genom bättre metoder och större litteraturkännedom.
[…] – Nå allt detta anföres bara som exempel på att vår linje, målmedveten
driven, kan ha en viss utsikt att vinna intresse.355

Godlund lät sig dock ändå inte helt övertygas, den 3 december samma år
skrev Godlund att inte skulle ta tjänsten bara för att på nyårsdagen skriva att
han slutligen bestämt sig för att ta tjänsten.356 Godlunds tvekan visar både på
att det ännu inte var en självklarhet att geografer kunde ägna sig åt samhällsplanering och att Godlunds och Hägerstrands brevväxling var en viktig del
av deras kommunikation. Om Godlund valt varje ord med omsorg innan han
skrev ner och skickade dem till Hägerstrand hade han knappast inom loppet
av en knapp månad ändrat sitt slutgiltiga svar på erbjudandet om tjänsten tre
gånger. Bruno Odéving var en av Hägerstrands studenter och kommer att
behandlas igen längre fram.
De planerande geograferna var ett kollektiv som samlades kring en gemensam föreställning av hur samhället undersöktes på bästa sätt och om de
fortsatte att agera som ett kollektiv kunde deras metoder och värderingar
354

S. Godlund – T. Hägerstrand 15/11-54, THEP Vol. 5, LU.
T. Hägerstrand – S. Godlund 30/11-54, TTHEP Vol. 5, LU.
356
”Hjärtligt tack för uppmuntrande brev – vet tyvärr alltför väl min begränsning i det planeringsarbete det nu gäller att genomföra. Så mitt svar blir nog nej. Har dock ännu några dagar
på mig innan absolut definitivt svar ska in.” ”Beträffande. den där vägbyggaretjänsten, så har
jag efter lång betänketid nu tackat definitivt ja. Jag tillträder den 1 febr. 1955. Lönen blir i 33
lönegraden, vilket ger mellan 23 och 24 tusen pr år vartill kommer vissa traktamenten. Rörande Lundainstitutionens medverkan i arbetena, så återkommer jag senare. Arbetet skall
emellertid läggas upp ungefär som vi diskuterat. Är Glad åt den hjälp jag har att vänta från
Lund.” ”Ja, idag har jag börjat på Väg- och vatten. Är en smula ängslig över hur det ska gå att
klara det, men det är väl bara att spotta i nävarna och sätta igång.” S. Godlund – T. Hägerstrand 3/12-54, THEP Vol. 5, LU; S. Godlund – T. Hägerstrand 1/1-55, THEP Vol. 5, LU; S.
Godlund – T. Hägerstrand 1/2-55, THEP Vol. 5, LU.
355
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spridas till fler grupper. De planerande geograferna såg samhällsplaneringen
som en arena för samhällsvetenskaperna. Att de, som Hägerstrand uttryckte
det, hade bättre metoder och överlägsen litteraturkännedom gentemot andra
planerare understryker ytterligare att de ville att kulturgeografi skulle vara en
planeringsvetenskap men det som framför allt bör understrykas var att detta
var ett gemensamt projekt. De hade en gemensam linje som de drev, var och
en på sitt håll.

Vägplanens organisation
De gränsdragningar som gjordes i samband med Bergstens professur var av
samma slag som de gränser som Godlund i sina brev drog mellan sig de
andra samhällsvetarna i utredningen och mellan sig och teknikerna. Gränsstrider uppstår när det står något på spel. I Bergstens fall var det en professur
som var det materiella målet för gränsstriderna. I vägplansutredningen var
det en mer abstrakt form av epistemisk auktoritet som stod på spel. Alla i
utredningen hade fått sina tjänster, om än tidsbegränsade, och vägarna skulle
byggas på ett eller annat sätt. Den epistemiska auktoriteten var den som
kunde producera den mest trovärdiga kunskapen om hur biltrafiken fungerade. Den vägtekniska auktoriteten låg utanför de planerande geografernas
räckhåll och de var heller inte intresserade av att konkurrera om den. De
planerande geograferna kunde dock bli epistemisk auktoritet över trafikens
samhälleliga aspekter. Där konkurrerade de med ekonomer och trafiktekniker och Godlund arbetade hårt för att geograferna skulle bli utredningens
viktigaste samhällsvetenskapliga experter.
Att Godlund började arbeta som tjänsteman vid utredningskontoret innebar att han skrev till Hägerstrand för att berätta hur arbetet organiserades och
vilka som arbetade där. I sina brev positionerade sig Godlund gentemot sina
kollegor och genom dessa positioneringar går det att se hur han förhöll sig
till andra grupper som också höll på att definiera sin roll inom samhällsplaneringen. Godlund ville att Hägerstrand skulle veta hur vägplaneringen organiserades eftersom Hägerstrand under vintern 1955 skulle delta på ett
möte med Byggnadsstyrelsen. Byggnadsstyrelsen ansvarade för många av de
planeringsfrågor som hängde ihop med stadsbyggande, det vill säga den
klassiska planeringen som funnits innan samhällsvetenskapernas intåg och
planeringens omvandling till samhällsplanering.357
357

Hägerstrand skulle presentera en rapport han skrivit om kartografiska hjälpmedel vid
planeringsarbete, vilket framgick av kallelsen till byggnadsstyrelsens möte 10 februari 1955.
Byggnadsstyrelsen var ytterligare en institution där Enequist medverkade som permanent
medlem. Byggnadsstyrelsen var en viktig instans när det gäller samhällsplaneringens tidiga
institutionalisering men det var inte en viktig institution för de planerande geograferna. De
fick en dominerande roll i de institutioner som byggdes upp för regionplanering. B. Nenner –
T. Hägerstrand 6/12-54, THEP Vol. 5, LU; B. Nenner – T. Hägerstrand 25/1-55, THEP Vol.
5, LU.
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Överst i vägplanens hierarki fanns en delegation, det vill säga den kommitté som fått i uppdrag att utreda frågan. Den bestod av representanter från
VoV, näringslivet, forskningen och planeringen. De tre sistnämnda områdena representerades av nationalekonomen Ingvar Svennilsson, Gerd
Enequist och arkitekten Ulf Snellman. Den delegationen kunde delas in i
utredningstillskott. Under dem fanns ett utredningskontor som leddes av
vägdirektör som fungerade som byråchef. Utredningskontoret bestod av tre
avdelningar som i sin tur bestod av en person vardera. Därtill lades en del
uppdrag ut på externa organisationer, framför allt Industriens utredningsinstitut, i vilket Svennilsson som satt med i kommittén hade en stark ställning,
och olika universitetsinstitutioner. Godlund bifogade till och med en organisationskarta i brevet för att undvika alla missförstånd. Han befann sig vid
planeringsfronten, okänt land för de planerande geograferna.358
Men Godlund identifierade även motståndare. Han var snabb att lyfta
fram en trafikingenjör som sannolikt var Ture Grahn som synnerligen inkompetent:
Den som handhar arbetet med vägtrafik och vägteknik är en civilingenjör av
synnerligen medioker natur. Han är emellertid partitrogen. Det är han som
ligger bakom de nuvarande, tämligen misslyckade vägtrafiksträckningarna.
Till sin stora sorg är han bara byrådirektör i Ca 31. Då undertecknad är i 33:e
lönegraden (i löneavseende således mellan byrådirektör och byråchef) ser han
med tämligen oblida ögon på mitt och geografins intrång överhuvud. Han säger sig ej kunna förstå att man ska lägga regionala och rumsliga aspekter på
vägfrågan.359

Grahn tillhörde den första generationen trafikingenjörer som till skillnad från
de sedan länge etablerade vägingenjörerna inte bara ägnade sig åt att bygga
hållbara vägar utan även att planera trafikflödet i sin helhet. Trafiksäkerhetsfrågor var ett av de områden som kom att domineras av trafikingenjörer och
den enda av vägplanens bilagor som Grahn stod som författare på.360
Vägplanen hade föregåtts av ett organiserat lobbyarbete ifrån berörda intresseorganisationer, dels bilindustrin men också åkare och organiserade
privatbilister. Trafikteknik utvecklades, som så mycket annat inom biltrafiken, i USA och introducerades i Sverige av lobbygruppen Svenska vägföreningen, som arbetade för att främja bilismen i Sverige. Svenska vägföreningen bekostade svenska ingenjörers utbildningar i USA och vägföreningen
drev sedan igång ett samarbete med Ingenjörsvetenskapsakademin för att
utbilda trafiktekniker. Den första stipendiaten skickades iväg 1953. Svenska
vägföreningens utveckling var nära sammankopplad med den professionaliseringsprocess som pågick bland de svenska vägingenjörerna. 1955 skicka358

S. Godlund – T. Hägerstrand, 6/2-55, THEP Vol. 5, LU.
S. Godlund – T. Hägerstrand, 6/2-55, THEP Vol. 5, LU.
360
SOU 1958:2, ss. 95–132.
359
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des Grahn till Yale för att studera trafikteknik, en resa som bekostades av
VoV och Svenska vägföreningen.361
Ingenjörernas position inom akademin och det omgivande samhället var
snarlik de tidiga samhällsvetarnas eftersom båda verkade inom vetenskapliga
fält där forskningen framför allt inriktades på att lösa samhälleliga problem.
Det var det omgivande samhällets problemformuleringar som styrde forskningen snarare än inomvetenskapliga överväganden. Det var mot den bakgrunden Godlund stolt skrev om sin lönegrad till Hägerstrand:
Som du vet innehar jag f. n. tjänsteställning och avlöning såsom byrådirektör.
Man har nu från verket skrivit till Kungl. Maj:t och anhållit att jag utan ansökningsförfarande måtte utnämnas till riktig byrådirektör. Det är ju mycket
hedrande för mig efter knappa tre månader i verket. I så fall blir jag den
förste icke-teknikern på en sådan post. Får se hur det går. Peppar, peppar.362

Föregående och ovanstående citat visar att Godlund upplevde sin ställning
som osäker. Det första citatet var hämtat från ett brev som skrevs i början av
februari och det andra ifrån ett brev ifrån slutet av april. Som framhålls i det
andra citatet var Godlund under arbetet med vägplanen den högst uppsatta
personen på VoV som inte var ingenjör. Men Godlund var inte den mest
seniora samhällsvetaren inom vägplansutredningen. Enequist och Svennilsson var tillsammans med Snellman de anlitade experterna och Godlund markerade flera gånger mot de två förstnämnda. Svennilsson var enligt Godlund
”nationalekonom och därtill en stor sprätt och överlägsen kille över huvud.”363 Godlund skulle komma att ändra sina omdömen med tiden, men
under de första månadernas arbete med vägplanen var Enequist och Svennilsson jämte ingenjörerna föremål för återkommande kritik:
Men också här har man två professorer (Gerd och Svennilsson), vilka sitter i
det ”råd”, som utgör uppdragsgivare åt den avdelning jag skulle förestå. Båda
pratar en massa goja och gör sig lustiga på min och andras bekostnad. Fy
fan.364

Precis som när det gällde trafikingenjörerna avtog Godlunds kritik när han
blev mer etablerad på VoV, även om Godlund också i fortsättningen uttryckte frustration över de sittande professorerna inom de geografiska disciplinerna. Men Godlunds kritik berörde inte enbart Enequists och Svennilssons allmänna uppträdande. Godlund hade fått upp ögonen för en av efterkrigstidens modeflugor, operationsanalysen.
Operationsanalys hade under efterkrigstiden börjat användas inom den
amerikanska trafikplaneringen vilket gjorde att även svenska trafikplanerare
361

Blomkvist (2001), ss. 184–190.
S. Godlund – T. Hägerstrand, 27/4-55, THEP Vol. 5, LU.
363
S. Godlund – T. Hägerstrand, 23/10-54, THEP Vol. 5, LU.
364
S. Godlund – T. Hägerstrand, 23/11-54, THEP Vol. 5, LU.
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tog intryck av den. Inom operationsanalysen fanns mycket av det simulerande och modellbyggande som de planerande geograferna ägnade sig åt.
Godlund hoppades att kulturgeograferna skulle bli de svenska experterna på
operationsanalys och där såg han nationalekonomer som Svennilsson som
konkurrenter:
Men jag gör så gott jag kan. Alla artiklar om operationsanalys på samhällslivets och vägtrafikens område sticker jag dem under näsan. Särskilt gladde
mig Fröbergs (och i viss mån kanske din) artikel i saken i SDS i torsdags.
Hälsa honom att den kommer att bli till ovärderlig nytta (hoppas jag). Tyvärr
har jag inte Gerd och än mindre Svennilsson med mig. Sistnämnde överlägsne typ sade t.o.m. för en tid sedan (det var vid ett sammanträde i höstas
då jag just drog upp operationsmatematiken och dess tillämpningar) att han
”fann sådant vara alldeles onödigt inom samhällsvetenskapen”. Vad ska man
göra när det finns sådana dårar? Huntingtons (eller vem det nu var) uppfattning om intelligenskvotens avtagande norrut är bevisad.
Ja, jag är mycket på jakt efter vägekonomisk litteratur där operationsanalys använts. Kan du sända mig uppgift på sådant är jag mycket glad. Du (och
jag efter ringa förmåga) gagnar ju geografin på lång sikt. Genom att tillsammans med matematikerna ”lägga beslag” på det fältet ”klår” vi ju s.k. statistiker, ekonomer av den gamla skolan o.s.v.365

I Sverige kom operationsanalyser framför allt att användas inom militären,
där metoden utvecklats från första början, men det var inte operationsanalysen i sig som gjorde ovanstående citat intressant utan hur medveten Godlund var om dels metodologiska trender men också om att internationella
forskningstraditioner som ännu inte fått någon självklar svensk företrädare
går att inordna i en egen disciplin.366
Inom den amerikanska kulturgeografin fanns under samma period en debatt om hur lämpligt det var att geografer närmade sig den statliga planeringen allt för mycket. Trevor J. Barnes studie över hur regional science
utvecklades i symbios med den amerikanska försvarsmakten lyfter fram
operationsanalysen som ett led i utvecklingen av en interdisciplinär forskningstradition. Operationsanalysen var viktig eftersom det var genom den
som kvantitativa metoder etablerades inom samtliga berörda vetenskaper,

365

Innan Godlund kom in på operationsanalysen hade han beklagat sig över de ”tekniker” han
arbetade med. ”Ja, arbetet här går framåt, ehuru det är segt att sticka hål på den ’overfladiske’
tekniska synen betr. samhällsproblem i förhållande till vägarna. Det är inte så noga (Men när
det gäller vägbredder och liknande, då ska det räknas på decimalen!). De mest vansinniga
karteringar (storkommunvis eller t.o.m. länsvis) har herrarna roat sig med att göra upp. Vad
säger Du t.ex. om en karta över hela rikets jordbruksbefolkning i relation till landarealen i
varje storkommun, åskådliggjord med sådan där vanlig färgglad ’skala’. Vad har dylik inexakt
karta att göra för att bedöma trafikbehovet? Etc. Etc.” S. Godlund – T. Hägerstrand, 26/2-55,
THEP Vol. 5, LU.
366
Om den operationsanalysens introduktion i Sverige och hur den användes inom den
svenska militären se: Kaijser & Tiberg (2000), ss. 385–408.
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kulturgeografin inräknad.367 Regional science utvecklades ur det som fanns
kvar av den samhällsvetenskapliga forskningen som försvarsmakten bekostat
under andra världskriget. Inom den fick kulturgeografin en viktig ställning
eftersom forskningsinriktningen, som namnet antyder, fokuserade på att
undersöka regioner utifrån ett stort antal perspektiv. Detta gjorde att en av de
mer seniora geograferna, som även varit aktiva forskare under andra världskriget, konstaterade att geograferna skulle bli ”hewers of data and drawers
of maps”, kort sagt att kulturgeografin skulle reduceras till en hjälpvetenskap
åt ekonomer och sociologer.368
Trots att regional science-forskningen genererade anslag åt geograferna
fanns det en oro för att geografin skulle förlora i självständighet. En detalj
som kan vara värd att notera var att Enequist hade lyft just den frågan vid ett
licentiatseminarium i Uppsala 1945. Enequist gav inget svar på var hon stod
och frågan var ställd på ett sätt som inte nödvändigtvis framställde att vara
en hjälpvetenskap som något negativt. Seminariet hölls tio år innan Godlund
var verksam på VoV så det går inte att dra för stora växlar på diskussionsfrågan men vetenskapliga discipliner är under ständig omförhandling och
relationen mellan vetenskaper blir aldrig helt stabil. 369
Under vintern 1955 fann sig Godlund tillrätta i utredningskontoret och
under de kommande åren skulle han skaffa sig ett betydande inflytande över
slutbetänkandet.370 De planerande geografernas planeringsfront befann sig
inte längre i planeringens periferi och när vägplanen var färdigskriven skulle
Godlund ha kommit att skriva majoriteten av den.371

367

Galison har visat hur planeringen av de amerikanska bombräderna under andra världskriget användes för att planera utlokaliseringen av industrier i USA. Utlokaliseringen föregicks
av informationskampanjer som syftade till att få fabriksägare och stadsplanerare att se sina
verksamheter som potentiella bombmål. Att analysera samhällets sårbarhet för flygbombningar blev en uppgift för efterkrigstidens samhällsvetenskaper. Galison (2001), ss. 5–33.
368
Barnes & Farish (2006), s. 816.
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”De senaste årens diskussion om geografiens omfattning. Diskussionsinledning å geografiska licentiatseminariet i Uppsala den 30 oktober 1945 av Gerd Enequist”, Gerd Enequist C1
Manuskript, CR,
370
Godlunds beskrivning av sin situation ställde honom själv mot ”teknikerna” men dessa
kom så sakteliga att ta till sigGodlunds metoder. ”Här är sig likt på sedvanligt sätt. Mycket,
mycket jobb. Sakta men säkert? går [sic] det kanske att få herrar tekniker att också ta hänsyn
till ekonomisk-geografiska faktorer.” ”Det övriga d.v.s. mitt ordinarie arbete fortskrider,
ehuru det är förskräckligt tungrott med att arbeta med tekniker som endast på vägbredder och
vägsträckens färg och höjd. Och dessa jäkla statistiker som inte har ett hum reda på elementära geografiska data och metoder.” S. Godlund – T. Hägerstrand 14/4-55, THEP Vol. 5, LU;
S. Godlund – T. Hägerstrand 19/4-55, THEP Vol. 5, LU.
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Enligt intervjuer Blomkvist gjort med personer som var inblandade i arbetet med vägplanen var det Godlund som skrev stora delar av slutbetänkandet. Blomkvist (2001), s. 209.
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Sven Godlunds trafikforskning
Godlunds engagemang i arbetet med vägplanen hade föregåtts av att Godlund i flera år forskat om trafikfrågor, framför allt busstrafik. Anledningen
till att forskningen introduceras här istället för i kapitel 3 där den planerande
geografins vetenskapliga särdrag presenterades är att Godlund, till skillnad
från Hägerstrand, inte i första hand var nyskapande metodologiskt och teoretiskt. Godlunds forskning var en del av den planerande geografin men den
var inriktad mot att omsätta de teoretiska och metodologiska framstegen i
praktisk kunskapsproduktion. Redan som doktorand var Godlund intresserad
av att hans forskning skulle gå att använda som underlag för samhällsplanering och det var inte oviktigt för den planerande geografin att det fanns aktörer som arbetade aktivt för att omsätta deras modeller av hur samhället fungerade till planer på hur samhället skulle fungera framledes.
Den första vetenskapliga skrift som Godlund publicerade var en uppsats
om busstrafiken kring tätorterna i Skåne 1947–1949. Uppsatsen publicerades
som en del i skriften Tätorter och omland som samlade bidrag från en konferens med samma namn som hölls i Uppsala 1950.372 En reviderad version av
uppsatsen publicerades på engelska 1951 tillsammans med Lunds övriga
bidrag till konferensen.373 Det hade dock inte stått klart för konferensdeltagarna att deras bidrag skulle publiceras varför de ansåg att de ville omarbeta
uppsatserna och publicera dem på nytt.374
I uppsatsen presenterade Godlund en metod för att beräkna busstrafiklinjers omland. Med utgångspunkt från Christallers centralortsteori skapade
Godlund ett centralitetsindex över skånska tätorter utifrån antalet detaljhandelsanställda per hundra personer på en tätort. En ort med centralitetsindex
under 3,5 fungerade inte som centralort men kunde fungera som specialort
medan en ort med centralitetsindex över 6,5 fungerade som regioncentrum.
Orter som placerade sig mellan dessa var i fallande ordning bygdecentra,
traktcentra och lokalcentra. 375
372

Konferensen var en del av ett större arrangemang där alla ämnen som fanns representerade
i samhällsvetenskapliga forskningsrådet höll ämneskonferenser i Uppsala under några dagar.
Konferensen var det nyinrättade forskningsrådets första projekt och var tänkt att fungera som
ett startskott för verksamheten. Godlund (1951b), ss. 50–69.
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Ibid., ss. 15–24.
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Bergsten, som skötte kontakterna med Enequist som var redaktör för skriften, var mån om
att den skulle publiceras i nära anslutning till konferensen eftersom resultaten som presenterades var preliminära resultat från större arbeten. Bergsten diskuterade några publiceringsstrategier där en var att publicera uppsatserna i Geografisk årsbok 1951. Mot detta anförde Bergsten att det vore bra om uppsatserna publicerades under 1950. ”Mot [att publicera uppsatserna i
Geografisk årsbok] kan invändningar göras, och bl.a. har Godlund-Hägerstrand känt sig lite
missräknade, när jag talat med dem. De ha menat, att de inte ville ha uppsatserna dykande upp
från de döda i årsboken 1951 när den kommer sent på höstkanten, på grund av arbetenas
preliminära karaktär.” K-E. Bergsten – G. Enequist 31/10-50. Gerd Enequist A1 Brev från Sv.
Adamsson-Claesson, CR.
375
En detalj som kan vara värd att lyfta fram är att Godlund använde sig av William-Olssons
klassificering av verksamheter som han presenterade i sin avhandling 1941, lokal bytespro-
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Med hjälp av detta index skapade Godlund ett teoretiskt omland till de
skånska tätorterna, ett omland som jämfördes med det empiriska trafikomland som Godlund konstruerat utifrån busslinjetrafiken. Detta hade skapats
genom en kartläggning av antalet vägar som trafikerades av linjetrafik. Detta
material låg till grund för en isaritmkarta som visar hur många kilometer väg
per tusen invånare som trafikerades i olika skånska regioner. Isaritmkartan
visade intensitet i trafik utifrån befolkningens storlek och antalet trafikerade
vägar. För beräkna befolkningstätheten delade Godlund in landytan i hexagoner med en yta på två kvadratmil. Antalet kilometer trafikerad väg per
tusen invånare inom varje hexagon avgjorde vilken intensitet som skulle
anges på isaritmkartan. När data sammanställts om var busslinjerna fanns
och deras relation till befolkningstätheten lades antalet resenärer till omlandsberäkningen. Vilket gjorde att det gick att se vilka sträckor som resenärerna reste på. Tillsammans utgjorde dessa tre aspekter trafikomlandet. 376
Trafikomlandet sattes sedan i relation till tätorternas detaljhandelsomland
vilket gjorde det möjligt skapa ett trafikomland för varje enskild tätort och
inte bara kartlägga resandets intensitet, som på isaritmkartan. Där regioncentrumens trafikomland möttes låg mindre centralorter vars detaljhandelsomland betjänade dem som bodde för långt från regioncentrumen för att göra
regelbundna resor dit.377
Godlund underströk att viss tätortsdistribution som tidigare förklarats av
järnvägarnas sträckning bättre förklarades av var de befann sig i den regionala tätortshierarkin. Orter som befinner sig där avståndet är som längst till
närmsta äldre tätort har, enligt Godlund, med största sannolikhet vuxit fram
som ett lokalt centrum oberoende av järnvägen. Järnvägen har ytterligare
förstärkt tätortstendensen och skapat möjligheter för en stadstillväxt.378 Godlund positionerar sig även mot traditionen att skriva stadsmonografier. En
fruktbar undersökning av en tätort måste utgå från dess relation till andra,
närliggande tätorter samt deras funktion i den aktuella regionen, först genom
en sådan undersökning kunde forskningen gå från att vara deskriptiv till att
bli användbar för planeringen av samhället.379
duktion och lokal egenproduktion. Godlund använde sig senare av ett centralitetsindex som
utgick ifrån att antalet butiker multiplicerades med medelomsättningen. Godlund (1951b), ss.
60–61.
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Ibid., ss. 50–59.
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Ibid., ss. 64–67.
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Det konkreta exempel Godlund använde var Katrineholm som befinner sig på liknande
avstånd från en rad äldre tätorter och som genom järnvägen utvecklats till en stad medan
Herrhult, trots att det var en järnvägsknut, inte utvecklats på samma sätt eftersom Herrhult låg
för nära Filipstad för att fungera som ett lokalt centrum. Ibid., s. 67.
379
”Att utreda de svenska tätorternas lokalisering samt sambandet däremellan och befolknings- och näringsutveckling är en mycket komplicerad fråga, vilken här endast belysts ur en
synvinkel. Måhända kunna dock omlandsstudier enligt ovan i någon mån bidraga till frågans
lösning. Vid studiet av vårt lands tätorter är det därför kanske lämpligt, att komplettera det nu
ofta förekommande monografiskt inriktade betraktelsesättet – i vilket ofta anledningar till en
orts lokalisering, utveckling och struktur sökas i de lokala naturgeografiska förhållandena
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Busstrafikens framväxt och funktion i de urbana influensfälten
1954 lade Godlund fram sin avhandling om busstrafiken och dess relation till
tätorterna i fyra län. Undersökningens utgick ifrån modellen över tätorters
trafikomland som presenterats ovan men i avhandlingen undersöktes omlanden ur fler aspekter än trafikerad vägsträcka och detaljhandelsanställd per
invånare.380 Stor möda lades även vid att redovisa trafiklagstiftning och olika
kategorier av kollektivtrafik, linjetrafik, beställningstrafik och liknande, till
exempel diskuteras tidtabellens betydelse och utformning ingående.381
Den egentliga trafikundersökningen började med en genomgång av samtliga trafikerade vägar i Sverige.382 Därefter valdes fyra län ut för en detaljstudie.383 Dessas yta delades in i kvadrater, att använda kommunerna som
utgångspunkt för den geografiska indelningen ansågs för oprecist då kommunernas storlek varierade för mycket. Metoden hade Godlund hämtat från
Hägerstrand och den syftade till att skapa geografiska områden som kunde
användas för att jämföra relationen mellan befolkningstäthet och ett samhälleligt fenomen, i Godlunds fall relationen mellan busstrafik och befolkningstäthet.384
De kvadratiska cellerna utgjorde grunden till de isaritmkartor som Godlund skapade för att visa vilken procent av de vägar som potentiellt skulle
kunnat användas för linjetrafik som också gjorde det. Cellerna beskrevs som
sannolikhetsytor, det vill säga att procenttalet som angav hur stor del av de
potentiella vägarna som var trafikerade visade hur sannolikt det var att en
specifik vägsträcka var trafikerad.385 Isaritmkartorna visade hur de trafikerade områdena och andelen trafikerade vägar inom dessa områden ökade
med tiden. Från att 1907 knappt täckt något av undersökningsområdet till att
1951 täcka nästan hela området, även om andelen trafikerade vägar var lägre
i Jämtlands län än de övriga länen. För att beskriva utvecklingen använde sig
Godlund av Hägerstrands begrepp innovationsförlopp.386 Men det Godlund
undersökte var inte acceptansgrad av innovationer utan utbyggnaden av linjetrafik för personbefordran. Det var således inte enskilda individers beslutseller kommunikationsbetingelserna – med bl.a. undersökningar över de relativa förhållandena
ur korologisk och kronologisk synvinkel. Detta är kanske icke minst viktigt få geografiska
undersökningar skola ligga till grund för planeringsåtgärder.” Ibid., ss. 68–69.
380
1956 publicerades en nedkortad version av avhandlingen på engelska. Godlund (1956).
381
Godlund (1954), ss. 43–45.
382
Ibid., ss. 51–80.
383
De utvalda länen var Malmöhus län, Kristianstads län, Östergötlands län och Jämtlands
län. Ibid., ss. 81–82.
384
Kvadraternas storlek varierade dock beroende på länens geografiska storlek. En kvadrats
minimistorlek var 10 km och maxstorleken var 25 km2. I Jämtland, som hade en stor yta men
var glesbefolkat, användes maximistorleken på kvadraterna eftersom behovet av precision
tillgodosågs av de mindre arbetskrävande större kvadraterna. I Malmöhus, Kristianstads och
Östergötlands län användes dock den mindre kvadraten på grund av den höga befolkningstätheten. Ibid., ss. 103–109.
385
Ibid., ss. 109–111.
386
Ibid., ss. 109–119.
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fattande som undersöktes utan expansionen av en bransch och tillhörande
infrastruktur.
Precis som i Godlunds mindre undersökningar kompletterades undersökningen av trafikerade vägar med en undersökning av de trafikerade vägarna i
relation till befolkningen.387 Dessa uppgifter kompletterades sedan med uppgifter om tidtabeller och kollektivtrafikföretagens statistik om antalet resenärer, information som samanställdes årsvis.388
Efter att metoden för att räkna fram trafikens omfattning och intensitet
presenterats övergick Godlund till att diskutera centralortsbegreppet och
olika metoder för att bestämma vilka tätorter som var centralorter och inte.
Christaller var den viktigaste teoretikern men Godlund behandlade även
tätortsundersökningar gjorda av Enequist, William-Olsson och Olof Jonasson. Deras undersökningar hade inte som syfte att undersöka relationen mellan centralorten och dess influensfält utan att utarbeta funktionella tätortsdefinitioner utifrån befolknings- och yrkesstatistik. 389 Godlund fortsatte med
att konstatera att Christallers metod för att räkna fram ett centralitetsmått var
otillräckligt och presenterar en egen beräkning som utgår ifrån antalet handelsanställda per invånare.390
Godlund använde sig av Hägerstrands åtskillnad mellan fält och omland
där ett fält teoretiskt saknade yttre gräns medan omlandet var en del av fältet
som dominerades av en centralort.391 De aktuella tätorternas trafikomland
räknades fram på samma sätt som i ovan behandlade artikel, och konstaterade att mindre tätorter tenderade att bildas där två större centralorters omland möttes.392 Detta resultat var även den viktigaste delen av den hypotes
som Godlund ställde upp i avhandlingens sista kapitel där Godlund presenterade sin metod för att skapa prognoser över tätorters trafikomland. I Skånelänen Malmöhus och Kristianstads län fanns bara obetydliga skillnader mellan det teoretiska omlandet som Godlund räknat fram med sin modell och
det empiriska omland som han skapat genom sina trafikundersökningar.393
Den korologiska ansatsen innebar att sociala fenomens rumslighet undersöktes fristående från de geografiska omständigheterna. Att använda analytiska indelningar istället för existerande administrativa indelningar var en del
av samma ansats, likaså att skapa modeller över relationen mellan de sam387

Ibid., ss. 143–146.
De olika potentiella variablerna i dessa undersökningar presenterades i kapitel XII och
diskuterades i kapitel XIII-XVII. I kapitel XII presenterades även formella definitioner på
begrepp som turfrekvens, tidtabellskilometer, resandeplatskilometer och så vidare. Ibid., ss.
152–199.
389
Ibid., ss. 263–265.
390
Formeln för Godlunds centralitetsindex eller serviceindex var antalet butiksanställda
gånger hundra delat på befolkningen. Ibid., s. 60.
391
Ibid., ss. 293–294.
392
Ibid., ss. 309–313.
393
Dessa län var även de enda som fick en detaljerad redovisning i avslutningskapitlet. Ibid.,
ss. 325–327.
388
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hälleliga fenomenen trafik och tätorter, utan att explicit koppla dem till platsens topografi. En modell som var beroende av bestämda topografiska förutsättningar skulle inte vara lika mobil som en modell som begränsades till
samhälleliga fenomen. Därigenom skulle den vara mindre användbar för en
planerare, eller för den delen en forskare. Godlunds undersökning var
mindre abstrakt än Hägerstrands. Där Hägerstrand undersökte innovationsspridning med hjälp av empiriska exempel undersökte Godlund relationen
mellan busstrafiken och de trafikerade tätorterna. Godlunds forskning var
uttalat planeringsinriktad och avsikten var att den skulle kunna användas i
den praktiska samhällsplaneringen.394 Att Godlunds studieobjekt var mindre
abstrakt än Hägerstrand var således inte uppseendeväckande. Det är däremot
viktigt att poängtera att Godlund genom sin forskning visade att korologin,
och de metoder Hägerstrand utvecklat, kunde användas för att lösa praktiska
planeringsproblem. Godlund skapade en tillämpad korologi genom att
koppla samman Hägerstrands metoder med Christallers teori om centralortsfunktioner.395
Hägerstrand hade översatt centralortsteorin till svenska förhållanden för
att kunna använda den som en del av en större teoretisk apparat för att undersöka innovationsspridning. Godlund modifierade ytterligare centralortsteorin för att specifikt undersöka tätorters trafikomland. Genom att gå ner i
abstraktionsnivå gjordes modellen mer specifik men den blev enklare att
använda. Hägerstrands teori var mer sofistikerad men den krävde mer förkunskaper av personen som använde den. Godlunds trafikomland krävde
viss specialkompetens och bekantskap med befolknings- och företagsstatistik
men den var betydligt enklare att flytta till andra sammanhang. Det var den
394

Ett citat från avhandlingens sista sidor skulle visa sig föregripa den faktiska utvecklingen
samlade enhetsskolan, kommunerna och centralorterna i ett och samma resonemang. ”I ett
dylikt regionalt drivet planeringsarbete intaga givetvis kommunikationsfrågorna en viktig
plats. Dels bestämmes den exakta »placeringen» av en centralort i betydande utsträckning av
trafikförhållandena – nu i första hand landsvägsförbindelserna, se s. 307 f ovan – dels gäller
det här att få ett effektivt verkande, välarronderat och ekonomiskt försvarligt trafiksystem
(jmf s. 251 o. 308 ovan). Skolcentraliseringen och –utbyggnaden liksom också bildandet av
nya kommunala huvudorter har här skapat och kommer sannolikt i framtiden att skapa problem för vars löning regionala, med tätortsplaneringen koordinerade åtgärder måste vidtagas.
En av riktlinjerna kan härvid, såsom redan i kap. XXI framhållits, bli att söka sammanföra
billinjer som ifråga om trafikens inriktning bildar en region, focuserad [sic] i en eller ett par
centralorter.” Ibid., ss. 336–337.
395
En intressant omständighet var att trots att Hägerstrand var den av de två som hade störst
inflytande över den internationella kulturgeografin var Godlund inte okänd i planeringskretsar. Konrad Meyer, den före detta SS officeren och kollegan till Christaller som ledde arbetet
med Generalplan Ost, refererade till Godlunds trafikforskning i en av de böcker han skrev
som planeringsforskare i Västtyskland. Mer specifikt var det Godlunds tätortsindex från 1951
som Meyer hänvisade till, där Godlund använde sig av antalet detaljhandelsanställda per
hundra invånare för att bestämma en tätorts centralortsfunktion. Godlunds definition av mätenhet kunde alltså inte bara flyttas till andra delar av Sverige, de var tillräckligt mobila för att
använda i den Västtyska planeringen. Centralitetsindexet sammanfattade viktiga delar av
centralortsteorin i en måttenhet. Referensen visar även att Lund studies-serien inte bara spreds
bland nordamerikanska geografer utan även bland tyska planerare. Meyer (1964), s. 298.
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till svenska trafikfrågor anpassade centralortsteorin som gav de planerande
geograferna inträde till utredningsvärlden och, vilket kommer att behandlas
längre fram, det var att deras modeller kunde användas av lekmän som
gjorde att de lyckades befästa sin position inom samhällsplaneringen.

De planerande geograferna i utredningskontoret
När Godlund engagerades i vägplanen under hösten 1954 hade arbetet med
den redan pågått i över ett år. Men som visats ovan hade Godlund ägnat stor
möda åt att utarbeta en modell för att göra prognoser om trafikutveckling.
Vägdelegationen bestod av representanter från bilindustrin, transportsektorn
och bilisternas organisationer. Det lobbyarbete som hade föregått att bilismens representanter var så väl representerade i vägplansutredningen har utretts
grundligt.396 Det som är relevant för denna undersökning är att vägdelegationen inte skulle ta ställning till bilismen som sådan, dess medlemmar hade
ägnat sina karriärer åt att främja bilismen, det delegationen skulle göra var
att förverkliga det principiella ställningstagande som gjorts för bilismen genom att skapa ett vägnät som bilsamhället kunde byggas på. Vägarna skulle
hålla för bilarnas tyngd, kurvorna skulle inte vara så branta att de sänkte
bilens hastighet allt för mycket och vägarna måste vara tillräckligt breda för
att bilar skulle kunna mötas. Men dessa för bilismen anpassade vägar måste
också byggas där biltrafiken fanns för att de skulle främja bilismen. Allt
detta var uppgifter som utredningskontoret skulle lösa.
Utredningskontoret rekryterades under hösten 1954 och utredningen hade
tillsattes i juni samma år. Vid delegationens möte 3 december 1954 drogs
riktlinjerna för utredningen upp. Behovet av att rekrytera personal till utredningskontoret diskuterades och Godlund fick i uppdrag att göra en regional
undersökning av Östergötlands län som skulle tjäna som förebild för vägplanen i hela landet.397 För att kunna göra en prognos över trafikutvecklingen i
hela landet skulle en regional undersökning göras. Godlund fick i uppdrag
att göra undersökningen, trots att han inte officiellt började sin anställning
förrän i februari 1955.398 Syftet med undersökningen var att samla in ett un-

396

Gerentz (1995); Andréasson, Gawell & Gerentz (1997); Blomkvist (2001), se särskilt ss.
176–200.
397
”Beslöts igångsättandet av en regional studie i huvudsaklig överensstämmelse med en av
docent S. Godlund i samråd med arbetsutskottet utarbetad promemoria. Som undersökningsområde skulle väljas Östergötlands län. Det förutsattes att delegationen genom arbetsutskottets försorg skulle erhålla fortlöpande informationer rörande det fortsatta planerandet och
genomförandet av nämnda studie.” P.M. nr 3 angående delegationen för översiktlig vägplanerings sammanträde den 3 december 1954, Delegationen för översiktlig vägplanering 19541957 Promemorior (med tillh. bil.) ang- delegationens sammanträden P.M. 1-16, RA, s. 2.
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S. Godlund – T. Hägerstrand 1/1-55, THEP vol. 5, LU.
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derlag för prognosen och att försöka hitta trafikens ”lagar”.399 Östergötland
ansågs vara tillräckligt representativt för att resultaten från en regionalundersökning där skulle kunna ligga till grund för en prognos för hela landet. Studien av Östergötland skulle kompletteras med uppgifter om den allmänna
ekonomiska utvecklingen och särskilda industriers förväntade transportbehov. De storskaliga kvantitativa undersökningarna skulle kompletteras med
intervjuer med trafikanter för att kartlägga varför de körde bil, var och varifrån de körde och så vidare.400
Utifrån Östergötlandsundersökningen skulle Godlund skapa en modell
över den svenska biltrafikens utveckling. Hägerstrand hade som bekant gjort
sina undersökningar om innovationsspridning i Östergötland och då bland
annat följt personbilsutvecklingen och Godlund hade använt Östergötland
som ett undersökningsområde i sin avhandling.401 Östergötland var en del av
landet som Godlund kände väl till och som de planerande geograferna hade
arbetat med i nästan ett decennium. Det Godlund föreslog i promemorian var
att modellen dels skulle visa trafikutvecklingen utifrån antalet bilar som förväntades finnas, dels att den skulle visa trafikanternas beteenden och preferenser vilka skulle kartläggas genom en intervjuundersökning. Den tänkta
intervjuundersökningen blev mindre omfattande än vad som först planerats:
Från början var det ju meningen att vi skulle gå mycket grundligt tillväga
med en rad detaljstudier av forskningskaraktär. Därav blev nu knappast något. Den undersökningstid av ca 2-3 år som från början nämndes är nu nedskuren till ca 1 år. Jag har protesterat, men starkare krafter finns ju. Tänk om
man vore lektorskompetent………402

Modellen över trafikutvecklingen blev mindre ambitiös än vad Godlund först
tänkt men vägplansarbetet gav ändå Godlund möjlighet att arbeta med modellbyggande. Skillnaden mellan forskning och praktiskt planerande fanns i
de yttre formerna. Hur mycket data var tillräckligt mycket data för att kunna
säga något generellt om personbilstrafik och hur mycket data var tillräckligt
mycket data för att kunna avgöra vilken väg som skulle rustas upp för att
klara en expanderande privatbilism? Det var den springande punkten och det
var den frågan som skilde forskaren Godlund ifrån planeraren Godlund var
att den senare hade avsevärt mindre inflytande över att avgöra hur mycket
material som var tillräckligt mycket data. Tillvägagångssättet för att samla in
och analysera det empiriska materialet var dock i det närmaste identiskt.
399

P.M. angående igångsättande av en regional studie, Delegationen för översiktlig vägplanering 1954-1957 Promemorior (med tillh. bil.) ang- delegationens sammanträden P.M. 1-16,
RA, s. 1.
400
Ibid., ss. 4–8.
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En parallell går att dra till hur amerikanska sociologer under 1930-talet gjorde Chicago till
en plats ifrån generaliseringar för hur städer fungerar kunde dras. Östergötland gjordes av de
planerande geograferna till en plats ifrån vilken generaliseringar om relationen mellan tätorter
och deras omland kunde göras för hela Sverige. Gieryn (2006), ss. 5–38.
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Den första promemorian som Godlund presenterade, 22 oktober 1954, innehöll i huvudsak deskriptiv statistik över antalet fordon i Sverige, deras
samlade hästkrafter och antalet ton som varje år fraktas på de svenska vägarna. Informationen lyftes framför allt från Godlunds egen avhandling men
som förebild för färdvägsundersökningen fick Per Olow Klevemarks färdvägsundersökning av trafiken till och från Skara stå.403
De undersökningar som använts för att producera det empiriska material
som den färdiga vägplanen baserades på publicerades i en egen volym.404 Där
redogjorde för hur destinationsundersökningarna, som bland andra en kulturgeograf från Lund var med om att utföra, hade genomförts.405 Att en regional studie med en destinationsundersökning skulle genomföras hade beslutats redan i oktober 1954 men där beslutades även att det skulle vara upp till
utredningskontoret hur undersökningen skulle genomföras.406
Enligt en anekdot om Ludvig Wittgenstein lär en av hans studenter under
en föreläsning ha frågat, ”but is it true?”, Wittgenstein svarade då ”it is true
enough”. Galison har visat hur experiment som gjordes av fysiker under det
tidiga 1900-talet gjorde en tes övertygande när resultatet från många delexperiment ackumulerades. Det fanns inget enskilt moment som ensamt kunde
belägga ett påstående. Behovet av omfattande experiment gjorde att mängden data som måste analyseras växte vilket gjorde att metoderna för dessa
analyser blev stridsfrågor. Från denna slutsats utvecklade Galison sedan sin
tes om vetenskapliga subkulturer.407
En observation är inte tillräcklig för att belägga ett generellt påstående om
hur biltrafiken fungerar men det kan vara tillräckligt för att motivera varför
en vägsträcka rustas upp istället för en annan. Det var i denna glidande skala
som skillnaden mellan trafikforskarens och trafikplanerarens arbete fanns.
Det som skilde samhällsvetenskaperna ifrån samhällsplaneringen var inte
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Klevemark var vägingenjör som under mitten av 1940-talet arbetat vid Stockholms stadsplanekontor, från 1947 drev Klevemark egen konsultfirma. Klevemark hade presenterat sin
undersökning i PLAN nr 2 1948. Artikeln var översiktligt hållen och gick inte närmre in på
några metodologiska frågor men Kleveland presenterade en definition på tätorternas trafikomland som påminde om den Godlund använde och formaliserade i sin forskning. ”PM till föredrag den 22 oktober 1954”, Delegationen för översiktlig vägplanering 1954-1957 Promemorior (med tillh. bil.) ang- delegationens sammanträden P.M. 1-16, RA, ss. 1–17; Kleveland
(1948), ss. 64–70.
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SOU 1958:2.
405
SOU 1958:2, ss. 52–83.
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skulle göra undersökningen snarare än en extern aktör. P.M. angående delegationen för översiktlig vägplanering sammanträde den 15-16 september 1954, Delegationen för översiktlig
vägplanering 1954-1957 Promemorior (med tillh. bil.) ang- delegationens sammanträden P.M.
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hur kunskapsproduktionen bedrevs utan hur mycket kunskap som behövdes
innan ett resultat kunde nås som var tillräckligt ”sant”.

Utredningskontorets bemanning
De planerande geograferna var framgångsrika eftersom de agerade som ett
kollektiv. Det innebar också att de aktivt värvade nya medlemmar till sitt
nätverk. Tjänstemän och politiker var viktiga allierade eftersom det var ifrån
de grupperna efterfrågan på expertkunskap kom. Men det var långt mycket
viktigare att värva studenterna. Det var studenterna som var de blivande
geograferna och det var studenterna som skulle fylla de planeringsinstitutioner som Godlund hoppades öppna dörrarna till. Gieryn menar att trovärdig
kunskap är den kunskap som används och den som skapar denna kunskap är
den epistemiska auktoriteten. Studenterna var de som skulle använda de
planerande geografernas metoder och teorier. Att värva studenterna var ett
sätt befästa de planerande geografernas epistemiska auktoritet. För studenternas del innebar deltagande i de planerande geografernas nätverk att de
fick tillgång till samhällsplaneringens arbetsmarknad. På så sätt gjordes den
planerande geografins tankestil till den dominerande rationaliteten inom
både planeringen och kulturgeografin.
Utredningskontoret och dess bemanning var, vid sidan av vilka aspekter
av trafikfrågan som borde utredas, den viktigaste frågan under de första månaderna av delegationens arbete. Det fanns tidiga planer på att överlåta arbetet på externa institutioner, som KTH, men under hösten 1954 beslutades att
ett utredningskontor skulle byggas upp och att det skulle ansvara för att producera kunskapsunderlaget åt utredningen. Det var det utredningskontoret
som Godlund värvades till och det var i slutändan utredningskontoret som
stod för majoriteten av undersökningarna.408
Vägplanen gav de planerande geograferna möjlighet att göra sina studenter till den planerande geografin. Godlund värvade studenter från Lund till
att göra trafikräkningar och Hägerstrand valde ut vilka studenter som var
lämpliga för uppgiften. De insamlade uppgifterna skulle studenterna sedan
använda i sina uppsatser:
I rubr. ärende kan ett antal pålitliga geografer erhålla arbete under tiden 18/430/5 ev. hela sommaren. […] Resultaten av undersökningarna ska ligga till
grund för planeringen av i första hand de viktigaste lederna, vidare kan det
löna sig att dra förbifartsleder utanför städer etc. De geografer som är med
408

Innan utredningskontorets egentliga arbete kommit igång meddelades att de utredningsuppdrag som lämnats till KTH skulle begränsas. ”Herr Nelander meddelade att överenskommelse numera träfats med KTH:s institution för kommunikationsteknik om viss begränsning
av det utredningsuppdrag, som av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen lämnats institutionen.”
P.M. angående delegationen för översiktlig vägplanering sammanträde den 22 oktober 1954,
Delegationen för översiktlig vägplanering 1954-1957 Promemorior (med tillh. bil.) angdelegationens sammanträden P.M. 1-16, RA, s. 2.
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kan för egna arbeten utnyttja resultaten. Det blir ju ett unikt material just för
klarläggandet av tätorternas dragningskraft och omland, likaså för generella
undersökningar av kontakterna. Naturligtvis måste man kunna lita på vederbörande akademiker så att han inte slarvar. Men vad tror du om sådana herrar
som Jacobson, Glimberg, rektorssonen från Tärnö folkhögskola (vars namn
jag glömt) etc. Améen och Odeving är väl tyvärr förhindra genom andra arbeten, tjänst m.m. […] Vad tror du om det? Verkar det inte trevligt? Jag tror att
om geograferna gör en fin isats här, så kan ytterligare tjänster kanske ordnas
inom VoV. Har f.ö. Améen i tankarna rörande Öresundsbroarbetet. Kan han
komma in på det här så är hans lycka gjord.409

Jacobson som nämns i citatet var Bengt Jacobson. Jacobson disputerade inte
utan spenderade sitt yrkesverksamma liv vid skolöverstyrelsen och kom
därigenom att bli synnerligen betydelsefull för kommunblocksindelningen,
vilket behandlas närmre längre fram. Améen hade tillsammans med Godlund
gjort den första presentationen för vägplansdelegationen, innan Godlund
blivit anställd. Trots att Améen var generationskamrat med Godlund och
Hägerstrand kom han inte att disputera förrän 1964. Det berodde på att
Améen ägnade större delen av 1950-talet åt att undervisa. Godlunds kommentar om att Améens lycka skulle vara gjord om han arbetade för VoV
visar vilken vikt de planerande geograferna la vid tjänster knutna till utredningar. Det bör även sättas i relation till att Godlund bara någon månad innan brevet som citeras ovan skrevs hade beklagat sig över sina kollegors
inkompetens. När Godlund funnit sig tillrätta blev VoV en resurs som kunde
användas och inte en plats där Godlunds närvaro ifrågasattes.
Vid sidan av vägplanen utreddes under perioden även enskilda infrastruktursatsningar. Ölandsbron och Öresundsbron var de mest profilerade projekten.410 Av de två broarna var Öresundsbron det större projektet och Godlund arbetade hårt för att det praktiska utredningsarbetet skulle göras av de
planerande geograferna:
Öresundsbroundersökningen trevar lite hit och dit i brist på geografer. Har
tillfrågats om att jag skall lämna hjälp även dit, men det hinner och orkar jag
inte. Hur har du det med elever för detta? Jag kan inte lova något bestämt
jobb åt någon, men det lutar åt det hållet. Om så blir fallet, är det ju bra att direkt kunna föreslå någon bra Lundageograf.411

Samma dag som Godlund föreslog att Améen skulle vara en lämplig kandidat för Öresundsbroutredningen skickade Hägerstrand ett brev där han framhöll att Améen i och för sig var lämplig men att han nog inte hade tid att ta
409
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sig an uppdraget. Hägerstrand uttryckte oro över studenterna som sökte sig
till ämnet, de var inte i tillräckligt hög grad intresserade av de frågor som de
planerande geograferna ville arbeta med. Men, som kommer att framgå nedan, de studenter som var intresserade av planeringsfrågor hade allierade i
Godlund och Hägerstrand:
Beträffande Öresundsbroundersökningar så vet jag för närvarande ingen här
som är mogen att ta upp sådana ting utom Améen. Men han är ju hårt ansträngd av sin bitr. lärartjänst. Överhuvudtaget blir man beklämd av att det är
mest biologer som kommer hit. Jag försöker emellertid driva all möjlig propaganda. Man har inte som naturvetarna något initialintresse från skolan att
bygga på.412

Geografiundervisningen i de tidigare skolstadierna utgick ifrån naturgeografin. Samhällsvetenskap var ett nytt fenomen och det skulle dröja ytterligare
några år innan samhällsvetenskaplig undervisning letade sig in på gymnasiet.
Under åren 1955-1957 gjordes inom ramen för vägplanen en utredning
om trafikförhållandena i Småland samt en fristående utredning om var en bro
mellan Öland och fastlandet borde förläggas. Öresundsbroundersökningen
gjordes tillslut av Rune Olsson och Bengt Thufvesson under ledning av Godlund medan Ölandsbron utreddes av Olsson ensam, båda var Hägerstrands
studenter.413
Rune Bengtsson var ytterligare en av de studenter som utgjorde den andra
generationen av planerande geografer som studerade under Hägerstrand och
hjälptes i planerarkarriären av Godlund. Till skillnad från Améen hade dock
Godlund ingen personlig relation till Bengtsson utan litade helt på Hägerstrands omdöme i frågan och även om Améens karriär inte var oviktig var
främjandet av den planerande geografin överordnat:
Så beträffande Öresundsdelegationen. Synd att Ameen inte kan, det hade annars varit en bra möjlighet för honom att knytas till Väg och vatten via utredningsarbetet om Öresundsbron. Men kanske kan han senare om delegationen
nu vill och kan skjuta på saken. T.v. ingår jag som någon slags ”expert”
också i Öresundsarbetet, men är inte glad däråt eftersom jag ju inte orkar med
hur mycket som helst. Ska jag mera permanent biträda i arbetet härom, så har
jag ju en hel del ”kritik” att komma med såsom det hela nu är upplagt. Men
412
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det är ju inte lönt att komma med kritik om man inte kan peka på en bättre
metod och bättre folk än de som nu är engagerade.414

Godlund förhöll sig pragmatiskt till den statliga förvaltningen. Inom samhällsplaneringen fanns en möjlighet för kulturgeografer att få inflytande över
samhällsutvecklingen och skapa en arbetsmarknad utanför universitetet.
Godlund hade etablerat sig på VoV och nu försökte han hjälpa sina kollegor
att följa i hans spår. Om ingen gjorde det skulle andra grupper fylla behovet
av planerare och kulturgeograferna skulle marginaliseras. Det blev tillslut
Bengtsson som tog tjänsten och inte Améen. Att Améen inte hade tid att åta
sig uppdraget var sannolikt en följd av att det var brist på kvalificerad arbetskraft inom flera sektorer. Studenterna fungerade då som en arbetskraftsreserv:
Det är fint att Bengtsson kommer med från Lund. Tack för den hjälpen. Från
Uppsala har jag fått två eller tre geografistudenter av god klass. Härifrån
Stockholm är det sämre i det att jag inte fått tag på någon som hållit måttet.
Diverse drumlar har jag redan avvisat. Men trots att någon stockholmsgeograf inte är med, så har jag ju ordnat jobb åt tre eller fyra geografer från Lund
resp. Uppsala. Detta innebär att halva styrkan är geografer (de övriga är några
tekniker plus någon äldre tjänsteman från Väg och vatten). Hoppas att geograferna sköter sig fint. Det kan öppna vägen för fortsatta, fastare anställningar här – en utveckling som vi ju i högsta grad är betjänta av.415

Att geografer arbetade med planeringsfrågor var önskvärt, även om inte alla
kom från Lund. De planerande geograferna hade sitt starkaste fäste i Lund
men de ville reformera ämnet och de ville reformera planeringen. Det spelade således mindre roll varifrån geograferna kom så länge de var beredda att
bli planerande geografer. Och även om just den aktuella omgången trafikräkningar inte behövde mer personal kunde det alltid komma fler, som Godlund påminde Hägerstrand om efter att ha fått ytterligare förslag på studenter
som skulle kunna passa för tjänsterna. ”För anvisningarna på två nya trafikräknarpojkar tackar jag. Vi har ju f.n. fullt med folk, men det kan ju bli vakanser, och då är det bra med förnuftiga geografer.”416
Bengtsson, han som skulle komma att utreda Öresundsbron, var den geograf från Lund som deltog i trafikräkningarna. Precis som Godlund gjorde
utredningsarbetet till en del av sin forskning gjorde studenterna sitt trafikräknande till en del av sin utbildning:
Först betr. Rune Bengtsson, som ju varit här och trafikräknat en hel del. Han
har samlat ihop material för en trebetygsuppsats för att studera biltrafikfälten
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till och från Kristianstad och Hässleholm. Såvitt jag förstår har han hittills
gjort ett bra arbete. Hoppas därför att Du s.a.s. tager dig an honom.417

Genom trafikräknandet menade Godlund att hade Bengtsson samlat material
till en trebetygsuppsats som han hoppades att Hägerstrand skulle hjälpa
Bengtsson med. Det hade utvecklats en arbetsdelning mellan Godlund och
Hägerstrand där Godlund gav studenterna praktisk planeringserfarenhet och
Hägerstrand lärde dem hur dessa planeringserfarenheter kunde översättas till
forskningsuppgifter.
Det praktiska planerandet och forskningen var inte bara sammankopplade
för Godlund utan för alla planerande geografer, även de som ännu inte tagit
ut examen. Det var inte längre Lilla ritsalen som var navet de planerande
geograferna rörde sig runt utan hela kulturgeografiska institutionen i Lund
fyllde den funktionen. Godlund öppnade genom sitt arbete med statliga utredningar dörrar inom den statliga förvaltningen. För att den planerande
geografin skulle bli något som verkligen påverkade den vetenskapliga disciplinen kulturgeografi, och inte bara enskilda forskare, krävdes dock fler aktörer värvades. Det var dessa som gjorde att Godlunds tid inom utredningsväsendet var något annat än en födkrok i väntan på en professur.
Utöver Öresundsbron utreddes Ölandsbron under samma period och till
skillnad från Öresundsbron så färdigställdes Ölandsbron i enlighet med den
plan som presenterades, bygget påbörjades 1967 och bron invigdes 1972. I
samma brev som Godlund tackade för tipsen om eventuella trafikräknare
presenterade han en tanke om att Öresundsbron och Ölandsbron tillsammans
kunde utgöra ett lämpligt ämne för en avhandling.
Det förhåller sig ju så, att professor Åström gjort en översiktlig, närmast teknisk och trafikmässig utredning om en ev. Ölandsbro. Nu vill man här på Väg
och Vatten ha lite mer konkreta uppgifter, dels hur näringslivet fungerar nu
med de nuvarande trafikförbindelserna, dels hur dessa kan förbättras i och
med en bro. I sistnämnda fall kan man tänka sig olika brolägen. Det hela kan
därför tänkas såsom ett slags modell-arbete, inte endast tekniskt utan också
ekonomisk-geografiskt och befolkningsgeografiskt. Självfallet kan jag inte
själv åtaga mig ett dylikt arbete, utan tjänstgör i denna fråga endast såsom
kontaktman och ”övervakare” in spe. En utredning om Ölandsbron kan ju
delvis anknyta till den stora utredningen som jag är med om. Jag har ju tidigare skrivit till Dig rörande en man för Köpenhamnsbron. Kanske kan man
hitta en och samma man, som skriver en bro-geografisk avhandling? Ett fint
ämne – men svårt. 418

Utredningar och forskning var inte åtskilda. Att utreda brobyggen var ett sätt
att samla material till en avhandling om broar. Utredningen om Ölandsbrons
inverkan på trafiksituationen och det lokala näringslivet gjordes av Rune
417
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Olsson, som liksom Bengtsson var en student från Lund.419 Olsson kom senare att ingå i arbetsgruppen som utarbetade principerna för kommunblocksindelningen. Men Olsson disputerade inte och någon avhandling om broarna
blev inte skriven. Den undersökning som han sammanställde bestod till
största delen av deskriptiv statistik över Ölands befolkning och näringsliv.
Olsson gjorde dock en trafikräkning i Kalmar och Färjestaden på Öland som
var snarlik de trafikräkningar som gjordes inom av vägplanens utredningskontor.420 Det rörde sig om en destinationsundersökning där trafikanter intervjuades om var de var på väg och varifrån de åkt.421 Olsson hade intervjuat
trafikanter vid färjeläget. Bengtsson och Österlin hade både fler dagar på sig
och hjälp av trafikpoliser för att flagga in personer som var på väg in till de
undersökta tätorterna.422
Metoderna för datainsamling som studenterna övade sig i var mindre betydelsefulla än att en rutin skapades för hur studenter skulle engageras i utredningsarbeten. Godlund och Hägerstrand lärde sig hur arbetsuppgifter
inom utredningarna ordnades och hur utredandet sedan kunde omsättas i
uppsatser. Studenterna lärde sig hur de skulle använda sig av sina teoretiska
kunskaper i det praktiska planerandet. Men allra mest betydelsefullt var att
tjänstemän inom statsförvaltningen lärde sig att de planerande geograferna
hade tillgång till en reserv av kvalificerad arbetskraft. Det kom att bli betydelsefullt några år senare när kommunblocken skulle utredas. Både studenterna och utredningsuppdragen hölls inom de planerande geografernas kollektiv:
Rune Olssons arbete har ju utfallit mycket bra. Vi ha riksdagen efter oss och
enligt dess önskningar borde Ölandsundersökningen i sina huvuddrag vara
klar nu vid årsskiftet. För vissa ytterligare beräkningar och justeringar behöver ju Olsson vårterminen på sig, och jag tror nog att hans lön kan utgå ograverad under denna tid. Om han skall inkopplas på Öresundsarbetet är ännu ej
klart, men jag gör vad jag kan. Under alla förhållanden anser jag Olsson vara
419
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en sådan tillgång att han bör erbjudas möjlighet att forska vidare. Om Du därför för säkerhets skull kan ordna något lic.-stipendium eller någon universitetstjänst fr.o.m. den 1 juli 1957 är det bra.423

Det var genom arbetet med trafikutredningar som Olsson visade att han hade
vad som krävdes för att bli forskare och Godlund ville försäkra sig om att
Hägerstrand skulle se till att övergången från utredandet till forskandet
skulle gå så smärtfritt som möjligt.
De planerande geografernas etablering inom planeringen skedde gradvist.
Eftersom de statliga utredningarna under 1950-talet var en viktig arena för
de planerande geograferna var de också beroende av att frågor utreddes. Inte
förrän 1958, tre år efter att Godlund spekulerade om en brogeografisk avhandling, blev det klart att några geografer skulle engageras. Godlund hade
dock hoppats att Olsson skulle ta på sig uppdraget:
Hade själv nära nog givit upp hoppet om denna vår medverkan – ursprungligen gjorde jag ju sonderingar för att Rune Olsson direkt skulle fortsätta med
Öresund efter Öland – men nu är det alltså från Öresundutredningens sida
som man efterlyser näringsgeografer. Hoppas att Du och Din institution trots
förseningen kan ta hand om uppdraget. Skriver direkt till Dig om saken eftersom jag ju förstår att det hela bäst utföres som kollektivt arbete. Kanske
kan Rune Olsson bli ”gruppledare”? Ja det får du ju själv avgöra.424

Godlund ordnade uppdragen och Hägerstrand tillhandahöll arbetskraften.425
Lund var fortfarande de planerande geografernas starkaste fäste. På VoV
befann sig Godlund i planeringsfronten men han var beroende av att Hägerstrand fostrade en ny generation planerande geografer som kunde besätta de
tjänster som skapades för planeringsinriktade geografer.

Planerande studenter
Vägplansutredningen och de utredningar som VoV arbetade med under den
tidsperioden var det första tillfälle som de planerande geograferna hade att
påverka utredningar de inte själva var direkt involverade i. Ovan har Rune
Bengtsson, Bengt Jacobson, Rune Olsson och Elis Pålsson berörts men det
fanns fler studenter som Godlund och Hägerstrand diskuterade i sin brevväx423
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ling. Under 1950-talet var antalet studenter fortfarande lågt vilket gjorde att
professorer kunde engagera sig direkt i sina studenters karriärer utan att det
uppfattades som annat än välvillig paternalism. När Godlund fortsatte att
agera på ett liknande sätt in på 1970-talet resulterade det i att han blev utredd
för tjänstefel. Vid den tiden hade även Godlund en professur vilket gjorde att
den arbetsdelning som förut funnits mellan Godlund och Hägerstrand försvunnit. Godlund skötte nu både rekryterandet till tjänster och val av studenter.
Godlund återger episoden i sin opublicerade bok om den svenska kulturgeografin. Naturligtvis hävdade Godlund med emfas att det företag han var
delägare i, Regionkonsult AB, inte på något sätt var ett problem för hans
vetenskapliga arbete. Regionkonsult AB fungerade, enligt Godlund, som ett
sätt att hjälpa samhällsvetare att mot rimlig betalning göra externa utredningsuppdrag. En av anklagelserna mot Godlund var dock att personer med
kopplingar till Regionkonsult AB fått förtur till tjänster på institutionen där
Godlund var professor.426 Hur det var med den saken går inte att säga men
avståndet inom den planerande geografin var kort mellan att bedriva forskning och utföra externa utredningar. Likaså fanns det en tradition av att, genom att engagera studenter i utredningsuppdrag, göra dem till en del av den
planerande geografins krets. Innan Godlund fick professuren i Göteborg och
Regionkonsult AB bildats var frågan mindre komplicerad. Det fanns färre
studenter och det fanns färre utredningsuppdrag. Att se till att kulturgeografer fick planeringstjänster blev en prioriterad uppgift för de planerande geograferna.
Vägplanen och de övriga utredningarna som de planerande geograferna
gjorde åt VoV var speciella eftersom Godlund där kunde påverka rekryteringen. Men tjänster som Hägerstrands studenter borde söka var ett återkommande tema i Godlunds och Hägerstrands brevväxling.427 Det hände
också att presumtiva arbetsgivare kontaktades direkt:
Undertecknad har erfarit, att man i Östergötlands län avser att starta försöksverksamhet med översiktlig planering, samt att lämplig arbetskraft för sådan
verksamhet sökes. Då flera unga forskare vid Geografiska institutionen i
Lund har inriktat sig på arbeten av sådant slag, vore det av värde att om möjligt få veta närmare detaljer om det planerade arbetet, så att även aspiranter
härifrån skall kunna få sina meriter prövade.
426
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Som orientering kan meddelas att institutionen under ett flertal år varit engagerade i utredningsarbeten ang. skollokalisering, vägfrågor, brolokalisering, kanalproblem och regionindelningar. Försöksverksamheten med översiktlig planering inom Skåne har sedan två år bedrivits av forskare inom institutionen. Personal vid institutionen har dessutom varit i tillfälle att ingående följa praktisk planering i Västtyskland och England.428

Studenterna var en integrerad del av de planerande geografernas projekt och
både Godlund och Hägerstrand var fullt på det klara med att de, när de ordnade anställningarna åt sina studenter, stärkte sin egen ställning. Ett exempel
på detta var när Godlund efter att beslutat sig för att lägga en konflikt bakom
sig skrev till Hägerstrand om att det inte tjänade något till att älta:
Jag har beslutat att inte mer gräva ner mig i den här Holmbergs-saken – man
måste ju s.a.s. se framåt. Att gå och gräma sig tjänar ju inget till. Det bästa
svaret är ju – som Du sade tidigare – att tiga och jobba vidare enligt min
övertygelse för att den vägen göra sitt bästa och succesivt få fram undersökningsresultat av generell natur som den nya generationens forskare och planerare accepterar och kan bygga vidare på.429

Godlund upplevde sig 1957 som en del av planeringsfronten och genom sin
kontakt med Hägerstrand försäkrade han sig om att förstärkningarna skulle
komma. Men de planerande geograferna var forskare i första hand och i
samma brev oroade sig Godlund för att Bengt Thufvesson, en av Hägerstrands studenter, skulle värvas av byggnadsstyrelsen som planerade att genomföra ett större karteringsprojekt. Där fanns enligt Godlund liten förståelse för mer teoretiskt lagda geografer och Godlund ansåg att det redan fanns
för få teoretiker inom geografin.430 Thufvesson var tillsammans med Olsson
påtänkta som kandidater till en vistelse vid planeringsinstitutet i Hannover.431
Godlund ville dock gärna ha kontinuitet i vilka som engagerades i trafikplaneringen och Olsson var tilltänkt att göra en studie av vägförbindelser mellan
Kiruna och Narvik.432 På den slutliga rapporten stod bara Godlunds och
Rasmussons namn så det är oklart om Olsson deltog i arbetet i någon större
utsträckning. Hägerstrand meddelade dock att om någon skulle få åka till
Hannover så var det Thufvesson som stod först på tur:
Jag fick för några dagar sedan brev från Hannover angående Rune Olssons
och Thufvessons eventuella resa. Svaret var inte definitiv. Saken skulle föredras i Akademins råd i april månad och då skulle besked ges. Om de bara kan
ta emot en står T. först i tur eftersom han först anmälde sitt intresse. I så fall
kan kanske Rune O. komma iväg nästa år. Skulle inte den senares anställning
428
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i Norrlandsarbetet kunna knytas ihop direkt med Öland endast formellt, varefter O. begär tjänstledigt – utan lön – tills gymnasiefrågan och den eventuella Tysklandsresan är över? Så fort besked kommer från Tyskland skall jag
ge Dig upplysning om innehållet.433

Relationen var inte ensidig. Godlund och Hägerstrand hjälpte sina studenter
och yngre kollegor men dessa höll samman de planerande geograferna. I ett
brev till Hägerstrand rapporterade Thufvesson om vilka titlar som fanns i
planeringsinstitutets bibliotek, hur undervisningen var upplagd, hur den västtyska planeringen var organiserad och huruvida det vore meningsfullt att
fortsätta sända svenska studenter till institutet.434
Thufvesson nämnde bland annat att i Västtyskland hade motsvarande
landstingen anställt regionplaneringschefer som var samhällsvetare snarare
än arkitekter. Länsarkitekterna var en grupp som de planerande geograferna
konkurrerade med och när Odéving började söka sig mot landstinget såg
Godlund det som en möjlighet att börja bygga upp en länsplanering som inte
styrdes av arkitekter:
Såg en liten notis i tidningen här uppe om att Malmöhus läns landsting börjat
diskutera mer allmänt om planeringsfrågor, bl.a. landsbygdens ”avfolkning”
och vägfrågor. Är detta början till Odevings överföring till landstinget? Det
skulle ju vara sannerligen glädjande, och mina avsikter med följande rader är
givetvis inte att på något sätt konkurrera med honom. Han passar säkerligen
mycket bra till det jobbet med sitt lugna och lättsamma sätt eftersom det gäller att rätt ta kommungubbarna bl.a. Men kanske syftar man till att starta en
verksamhet á la Örebro län, d.v.s. en större verksamhet? Vad jag då vill
nämna är att man ju inte nödvändigtvis behöver ha en arkitekt som chef för
en dylik byrå. I allmänhet har ju landstingen redan en arkitekt anställd, som
klarar av de egentliga byggnadsfrågorna. Regionplaneringen bör väl kanske
ledas av en geograf. Ja, jag vet att du säkert bevakar denna sektor, men jag
villa [sic] skriva några rader ändå. Du förstår säkert innebörden.435

Odéving blev kvar inom landstinget under större delen av sin karriär och
regionplanering kom i mitten av 1960-talet att bli ett geografiskt expertområde.436 Till skillnad från tjänster inom VoV hade varken Godlund eller Hägerstrand något direkt inflytande över utan Odéving fick förlita sig på sin
egen kompetens och den trovärdighet som kulturgeografisk expertis gene433

Rune Olsson kom mycket riktigt att resa till Hannover sommaren 1958. T. Hägerstrand –
S. Godlund 21/3-57, THEP Vol. 5, LU; R. Olsson – T. Hägerstrand 29/5-58, THEP Vol. 58,
LU.
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Olsson skrev ett liknande brev under sin vistelse 1958. B. Thufvesson – T. Hägerstrand
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båda landstingen [Malmöhus läns landsting och Kristianstads läns landsting] så jag hoppas att
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rellt hade i planeringsfrågor.437 Godlund ville gärna att Odéving skulle engageras i Öresundsutredningen för att Odéving med sin koppling till länsplaneringen skulle göra kopplingen mellan samhällsnyttan och den geografiska
forskningen tydligare.438
Rune Olsson hade redan tidigare engagerats av Godlund i trafikplaneringen. Olsson gjorde dock ingen karriär som trafikplanerare utan gick från en
planeringtjänst i Mariestad till en tjänst vid inrikesdepartementet. Det började dock med att Godlund uppmärksammade Hägerstrand på tjänsten:
Länsstyrelsen i Skaraborg är ute efter en samhällsvetare med geografi. Bra
lön, ungefär som lektor. Ring eller skriv till landssekreteraren därstädes.
Ett annat jobb: Vägutredning för Kiruna stad (man har ju endast Malmbanan till Norge, vill ha landsväg också). Men kanske bör jag ordna en man här
uppe till det. Eller en uppsaliensare-halvlapp? Men har Du en intresserad
Norrlandsexpert, så meddela mig bara.

Vägen i Kiruna har redan berörts och Godlunds kommentar om uppsaliensare bör sannolikt förstås som en anspelning på att flera av geograferna i
Uppsala sysslade med norra Norrland, Enequist härstammade från Kiruna.
Under våren 1959 var Hägerstrand gästprofessor i USA och Bergsten skrev i
ett brev att han blivit ombedd att rangordna de sökande lundensarna:
Rune Olsson har visst chanser till Skaraborgs län. Utan att jag var förberedd
på något sätt ringde en dag landssekreteraren där och ville ha de sökande lundensarna uppsatta i någon ordning, och jag satte efter att ha pratat med honom en stund efter min övertygelse ordningen Olsson, Bengtsson,
Thufvesson som var de härifrån som sökte. Jag vet inte, om jag därigenom på
något sätt påverkade ärendet och rubbade de av er i förväg uppgjorda ritningarna; det tycks i alla fall bli en lundensare liksom här i Skåne med Bruno.439

De planerande geograferna sökte sig till planeringen och de började få tjänster. Det bör dock framhållas att i stort sett hela den generation kulturgeografer som utbildades under andra halvan av 1950-talet lämnade forskningen för
att bli tjänstemän. Olsson och Thufvesson hamnade på inrikesdepartementet,
Odéving blev länsplanerare, Bengtsson och Pålsson blev lärare och rektor,
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”Vad länsplanerandet angår tror jag inte att saken f.n. gäller något utöver att anställa Bruno
hos landstinget, men jag är inte helt säker på varthän Borg egentligen syftar. Det är möjligt att
han själv vill ta ledningen för något större företag och koppla av sin verksamhet som länsarkitekt. I princip delar jag helt Din åsikt om geografens funktion i sammanhanget, men som Du
vet hänger allt alltid på personliga relationer. Mina möjligheter att påverka förloppet är begränsade.” T. Hägerstrand – S. Godlund 3/10-58, THEP Vol. 5, LU.
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mig och Rune Olsson hoppas jag att Du inte har något emot, tvärtom väl. Fint om Odeving
kan kopplas in, ty då får både hans och vårt arbete liksom samhällsnyttans direkta sanktion.”
S. Godlund – T. Hägerstrand 10/10-58, THEP Vol. 5, LU.
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Jacobson blev tjänsteman på skolöverstyrelsen.440 Den generationen skapade
dock en karriärväg. Det var de planerande geograferna mycket medvetna
om, vilket framkommer i Hägerstrands svar på Bergstens brev:
Jag tycker att Du förfarit riktigt i Din rangordning av planeringsgubbarna och
jag är tacksam för att Du tog Dig tid att svara på deras frågor i M-stad. Det är
ju viktigt så här i början att vi får ut geografer för att visa vad de kan duga
till. Sedan är det en sak för sig, att jag gärna velat ha Rune Olsson till att fortsätta forskandet. Han kommer kanske igen med tiden. Om han tröttnar i Mariestad blir det väl lättare att ersätta honom med någon av våra lundensare sedan han tagit första stöten.441

Olsson, Bengtsson och Thufvesson var en del av de planerande geografernas
pionjärarbete. Trots att Godlund och Hägerstrand beklagade sig över att förlusten av potentiella forskare var den generationen planerande geografer
minst lika betydelsefull som den första. Godlund må ha befunnit sig i planeringsfronten men det var den andra generationen planerande geografer som
konsoliderade kulturgeografin som en planeringsvetenskap. Det var studentgenerationen som gjorde att det inte längre var ovanligt med geografer på
planeringstjänster. Under 1950-talet var det brist på forskare, men efter utbildningsexplosionen på 1960-talet utbildades geografer i sådana mängder
att universiteten inte skulle kunna anställa dem. Då hade de planerande geografer som valt att bli planerare istället för forskar skapat en karriärväg för
geografer utanför universitetet. Olsson framställde i ett brev till Hägerstrand
det som ett tungt arbete:
Rent praktiskt har det funnits en mängd arbeten att ta itu med. Något statistikbibliotek i egentlig mening fanns det inte när jag kom hit. Men jag har
försökt leta fram Folkräkningar, Jordbruksräkningar och annat ur SOS från
de mest underliga skrymslen i landsstatshuset. Jag har även fått hand om tidskrifterna, och det är trevligt. Böcker förekommer mycket sparsamt i anläggningen med undantag av Lagboken och några andra juridiska verk samt
Landshövdingeberättelserna och Svensk Författningssamling. Att geografer
har många viktiga uppgifter att fylla på en länsstyrelse står klart, men – som
jag också skrev till Lennart A. nyss – det ställs stora krav på anpassning och
diplomati hos vägröjarna.
Givetvis känns isoleringen rätt besvärande här. Initiativet med kursen i
Sigtuna är därför alldeles utmärkt. Vi måste så småningom komma dithän att
arbetsuppgifterna i de olika länen blir ungefär desamma, och inte bara bestäms av vad landshövding och landssekreterare finner för gott. Jag hoppas
att Du själv har möjlighet att komma till Sigtuna, så att vi får träffas där.442
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Det kan tilläggas att ett av Olssons ansvarsområden var ERU. Öberg (2005), s. 343.
Hägerstrand skrev brevet på en amerikansk skrivmaskin men för att öka läsbarheten har å,
ä och ö lagts till citatet. I citatet har även två uppenbara felslag rättats. T. Hägerstrand – K-E.
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Kursen i Sigtuna var en fortbildningskurs för planerare och den kommer att
beröras närmre längre fram. Olsson såg sig som en vägröjare snarare än en
förtrupp vid planeringsfronten. Det Olsson efterfrågade var dock att planeringen standardiserades. Det var också en förutsättning för att en effektiv
planeringsutbildning skulle kunna utvecklas. Om förhållandena var helt olika
vid alla länsstyrelser blir det svårare att göra anspråk på att ha generell planeringsexpertis. Men, ett av de planerande geografernas bidrag till samhällsplaneringen var att deras modeller gjorde världen standardiserad. Från att ha
bestått av en uppsjö av singulariteter och unika observationer kunde till exempel centralortsteorin översätta alla tätorter till numeriska värden som uttryckte storleken på dess omland och dess relativa plats i en tätortshierarki.
Men när Olsson kom till Mariestad hade en sådan metodologisk infrastruktur
inte kommit på plats. Det var därför inte konstigt att de datasamlingar och
bibliotek som fanns inte var anpassade efter Olssons behov. Olsson var en
planerande geograf och 1959 hade de ännu inte reformerat den svenska samhällsplaneringen, även om de var på god väg.
Det bör framhållas att även de övriga kulturgeografiska institutionerna i
landet utbildade geografer som fick planeringstjänster. Det som var speciellt
med de planerande geograferna, särskilt Godlund men även de övriga, var att
forskning och planering inte hölls isär. Av dem som behandlats i det här
kapitlet var det bara Godlund som valde forskningen framför planerandet
men de andra hade också möjligheten att göra det. Deras vetenskapliga
kompetens och deras planeringskompetens var en och samma.

De planerande geograferna och USA
Hägerstrands andra längre utlandsvistelse och första vistelse i USA gick till
Seattle och Washington State University. Det var ingen tillfällighet. I Seattle
hade en grupp forskare formerats vars forskningsintressen påminde om de
planerande geografernas. Den gruppen brukar benämnas the Space Cadetes
(eller the Garrison Raiders efter William Garrison som ledde forskarutbildningen) och en av dessa, William Bunge, har redan berörts i kapitel 2.
Rymd/rums-kadetterna i Seattle var precis som de planerande geograferna i
Lund en grupp unga forskare som ville bryta med vad de ansåg var en deskriptiv form av geografi för att istället arbeta med abstrakta rumsliga modeller. Detta skulle åstadkommas med matematiska metoder och elektroniska
datorer. En anmärkningsvärd skillnad var dock att Seattlegeografernas huvudmotståndare var Richard Hartshorne och dennes regiongeografi.443 I Lund
var Hartshorne inte alls någon fiende och hans begrepp korologi användes
443

I turerna som omgav publiceringen av Bunges avhandling skrev Bunge till Hägerstrand att
han hört att Hartshornes omdöme om avhandlingen var att den borde brännas. W. Bunge – T.
Hägerstrand 22/6-60, THEP Vol. 6, LU.
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istället som ett sätt att markera avstånd till den historiskt inriktade kulturgeografin. En lika anmärkningsvärd likhet var att centralortsteorin fungerade
som en viktig inspirationskälla.444 Hägerstrand såg också de amerikanska
geografernas projekt som beundransvärt:
Det var onekligen intressant att få besöka USA. Geograferna där är mycket
energiska i sitt utvecklingsarbete av ämnet. Matematik, statistik och ekonomi
var deras viktigaste stödämnen på forskningsplanet och där fanns inte så besvärliga institutionella hinder (ämneskombinationer i skolan, akademisk byråkrati o.dyl.) som hindrar gränsövergångar som det gör i vårt land.445

Huruvida de institutionella förutsättningarna verkligen var bättre i USA är
svårt att säga, men det går att konstatera att Hägerstrand kände igen deras
projekt som ett renodlat samhällsvetenskapligt projekt och sympatiserade
med det. Ett tiotal år senare var Hägerstrand mer reserverad i sitt omdöme av
de amerikanska kollegorna:
First of all I was surprised to find a group of people there who had any interest in this, because everyone in the Seattle group – Bill Garrison, Dick Morrill and John Nystuen and others – was so different from that [sic] I had expected after having read The Geographical Review and The Annals and so
on. I didn’t expect to find people who were so congenial. On the other hand,
when I became more closely acquainted with them I also saw differences. I
was genuinely interested in a subject matter so to speak, whereas they were
much more interested in analytical techniques. They were much more interested in developing statistical test methods and so on, and I was more interested in trying to build a kind of societal world picture: diffusion study, migration study, etc. were in my mind all aspects of a sort of total picture of
how a society lived in a region, how it functioned, whereas they were more
interested in techniques.446

Det Hägerstrand såg som en fundamental skillnad mellan de svenska och
amerikanska geograferna kommer sig av de olika förutsättningar som fanns
för forskningen. De svenska geografernas största tillgång var tillgången på
offentlig statistik. Hägerstrands användande av modeller och simuleringar
var nyskapande men det utgick ifrån att det fanns god tillgång på material
om befolkningen, personbilar och andra uppgifter. De amerikanska geograferna befann sig i en större samhällsvetenskaplig forskningsmiljö vars teoretiska och metodologiska utveckling kunde inkorporeras i den geografiska
forskningen. Hägerstrand och de planerande geograferna hade färre allierade
forskare men de kunde mobilisera ett större statistiskt material.
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Efter att ha kommit hem ifrån en stor europeisk migrationskonferens 1958
skrev Hägerstrand till Hannerberg att de svenska geograferna låg före sina
kollegor på kontinenten:
För bara några dagar sedan kom jag hem från en migrationskonferens i
Louvain med folk från de västeuropeiska länderna. Jag måste säga, att vi här i
Sverige tack vare gott källmaterial har nått åtskilligt längre i kännedomen om
omflyttningen än de andra länderna. Överallt har man bekymmer för de
strukturella förändringarna på landsbygden. Mot varandra står ekonomer som
menar att den ekonomiska utvecklingen måste ha sin gång och få de konsekvenser den [sic] får och sociologerna, som menar att även om jordbruket avfolkas behöver inte nödvändigtvis landsbygden göra det om lämpliga åtgärder vidtas. Mycket av det som diskuteras inom denna ram var egentligen
mera fråga om politiska målsättningar än egentliga vetenskapliga frågor.447

De svenska geograferna var färre än de nordamerikanska men eftersom de
hade tillgång till stora statistiksamlingar hade de trots detta ett försprång
under 1950-talet. Särskilt Hägerstrand använde detta material för att kunna
konstruera robusta modeller. Det som gjorde Hägerstrand till en viktig aktör
inom geografins kvantitativa vändning var att han redan i början av 1950talet hade empiriska resultat och inte bara teorier.
De planerande geograferna skapade ett intresse för den svenska geografin
och vintern 1961 när Edward Ullman, då professor vid Washington State
University och samme Ullman som introducerat Christaller för en bredare
krets amerikanska geografer, skulle bjuda in läsårets gästprofessorer kontaktade han Hägerstrand:
Next year we are going to appoint three visiting professors for each of three
quarters. I should like very much to have one of them to come from Sweden
and would particularly like to have someone whom we could look over as a
possibility for a future permanent position. […] What we are after is the
ablest person we can get. That is why I am writing to you and that is why we
would like to get someone from Sweden since I think Sweden and your institution, particularly, are doing the best job in the world in geography today.448

Ullman hade listat några namn som han ville att Hägerstrand skulle rangordna. Hägerstrand sammanfattade kandidaternas meriter och gjorde en uppskattning av hur villiga de kunde tänkas vara att flytta till USA. Hägerstrand
klargjorde även några skillnader mellan den svenska forskningstraditionen
och den amerikanska. Trots att de båda traditionerna var delar av samma
internationella vetenskapliga rörelse fanns det, menade Hägerstrand, skillnader:
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All of them are best at home in our empirical tradition which means the critical – sometimes overcritical – use of various sorts of source-material and
field observations. They are good at making use of maps and diagrams and
conventional statistical descriptions but none has inclinations towards the
Garrison-Berry sophistication. Only [Sven] Godlund and [Rune] Bengtsson
move halfway in that direction but even they are always more on the data
than on the speculation side. […] In recent years many good students have
left the department in order to enter the planning field. So for the moment
there is a gap in the in-between ages. I have now a much younger group at
work from which I expect very much. It will, however, take some years before they are ready to take over teaching responsibilities.449

Hägerstrand berörde i sitt svar både att den svenska traditionen skilde sig
ifrån den amerikanska och att det inte fanns särskilt många kandidater att
välja på. Den första studentgenerationen hade lämnat universitet för att bli
planerare vilket gjorde att den arbetskraftsreserv som utgjordes av rörliga
unga forskare inte var nästintill obefintlig.
Ullmans brev var dock inte den första inbjudan som skickats. Redan 1957
hade en inbjudan kommit till Hägerstrand och när han inte hade möjlighet att
åka ombads Hägerstrand kommentera huruvida Godlund eller Uppsalageografen Esse Lövgren var lämpliga kandidater:
[W]e are also considering the possibility of extending an invitation to Mr. Esse Lovgren or to Mr. Sven Godlund, or to both, to join us for 3-month periods
during the academic year, 1958-59. […] We are particularly interested in
work you and they are doing in the development of theory in human geography. If we cannot bring both Mr. Lovgren and Mr. Godlund to the department
would you be willing to suggest which we might better invite?450

Lövgren disputerade inte men 1955 skrev han en licentiatavhandling som var
en migrationsstudie över den svenska arbetskraftens rörlighet. 1957 publicerade Lövgren ett kortare häfte i kulturgeografiska institutionen i Uppsalas
skriftserie på engelska utifrån samma material. Lövgren deltog även i migrationskonferensen 1954 och hans bidrag, tillsammans med de andra, översattes till engelska och publicerades 1957. Det var sannolikt därför de amerikanska geograferna kände till hans arbete. Lövgren skrev flera läroböcker
och lärarhandledningar för geografiundervisning på högstadiet och gymnasiet under 1960- och 1970-talet men inga betydande vetenskapliga verk.451
Lövgren var en geograf vars forskning låg så nära de planerande geografernas att han utifrån sågs som en del av samma forskningsmiljö. Trots det
var Lövgren inte en av de planerande geograferna. Lövgren var, av allt att
döma, en del av samma tankestil som de planerande geograferna men han
var inte en del av deras tankegemenskap och han var inte heller en del av
449
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deras kollektiva handlande. Lövgren forskade om migration, tidens stora
planeringsfråga, men blev inte en planerare. Lövgren använde sig, liksom
Hägerstrand, av abstrakta matematiska modeller för att analysera rumsliga
aspekter av samhället men Lövgren hade inte, som Hägerstrand genom Godlund, en direkt koppling till den planeringsinriktade forskningen.452 De planerande geografernas projekt fick sin styrka av att de inom sitt tankekollektiv
befann sig både i den metodologiska forskningsfronten och i planeringsfronten.
Hägerstrand rekommenderade också att Godlund skulle få inbjudan till
Seattle:
Mr Lövgren and dr Godlund are both good choices. I would suggest, however
that you ask dr Godlund first. He is the most experienced geographer of the
two. He is by the way one of the leading men behind the reshaping of our
Swedish road system and has in that position made a very good contribution
to applied geography.453

Talande nog framhöll Hägerstrand Godlunds vägplansarbete som hans
främsta merit. Men kontakterna med utländska geografer, amerikanska och
andra, skedde primärt via utbyte av skriftserier. För geograferna i Lund var
Geografisk årsbok och Lund Studies in Geography de viktigaste skriftserierna. Geografisk årsbok gavs ut av Skånska geografiska sällskapet och geografiprofessorn i Lund var av tradition redaktör för skriften. Institutionens egen
skriftserie Lund Studies in Geography delades 1949 i en A-serie för naturgeografi och en B-serie för kulturgeografi, 1962 skapades, på Hägerstrands
initiativ, en C-serie för renodlat teoretiska verk. Det var i C-serien Bunges
avhandling publicerades som nummer ett i serien. När de diskuterade Lund
studies var det dock B-serien de syftade på.
Det var igenom Lund studies som de planerande geograferna kunde sprida
sin syn på geografin i den vetenskapliga världen. Godlund och Hägerstrand
diskuterade huruvida det var möjligt att använda Lund studies som en vetenskaplig plattform eller om de borde ta initiativ till en skandinavisk engelskspråkig tidskrift.
Vi borde ta initiativet till en allmän engelskspråkig tidskrift för Norden och
därigenom försöka rikta hela den nordiska samhällsvetenskapen som någonting särpräglat. Det där är naturligtvis inget att göra åt ännu. Men jag tror att
intresse antyder en viss styrka i våra försök och att vi ganska långt kan bortse
från vad äldre representanter för ämner [sic] tycker om oss.454

Godlund menade att någon sådan tidskrift inte behövdes:
452

Gunnar Olsson har skrivit att Lövgrens licentiatavhandling var en avgörande inspirationskälla när Olsson beslutade att börja arbeta med korrelations- och regressionsmodeller. Olsson
(1998), ss. 103–104.
453
T. Hägerstrand – D. Hudson 13/12-57, THEP Vol. 6, LU.
454
T. Hägerstrand – S. Godlund 30/11-54, THEP Vol. 5. LU.
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I Ditt brev nämner Du – påverkad av Andersson – att vi borde ha en internationell nordisk samhällsvetenskaplig tidskrift. Men det har vi ju i Lund Studies om nu namnet inte varit sådant som det nu är. Min käpphäst är ju att låta
döpa om serien, ju snabbare desto bättre. Vår tanke att endast Lundageografer
skulle medverka har ju redan övergivits i fjol. Nu vidgas författarramen ytterligare med statistikern Ahlbergs uppsats. Kommer sedan Kulldorffs skrift
med, är vi ju fullt i paritet med en sådan internationell sak som Du och Andersson (och jag) tänkt Er (oss). Det kan i detta sammanhang påpekas att
ekonomerna inte ha något dylikt språkrör här i Norden. Ekonomisk tidskrift
har ju nästan endast artiklar på svenska.455

De planerande geograferna förhöll sig inte bara till andra kulturgeografer, de
var även tvungna att förhålla sig till det övriga samhällsvetenskaperna. Genom att bredda de publiceringskanaler de hade tillgång till skulle de få ett
ökat inflytande inte bara över den planerande geografin utan också den planerande samhällsvetenskapen.456 De planerande geografernas vetenskapliga
projekt var större än geografin och det var större än samhällsplaneringen,
därför behövde de en egen plattform.
De engelskspråkiga skriftserierna var ett sätt att delta i en större vetenskaplig miljö. Genom att förhålla sig till den internationella forskningsfronten kunde de planerande geograferna utnyttja den i sitt eget projekt:
Häromdagen fick vi en ny bok av [Walter] Isaard m.fl. som heter ”Industrial
Complex Analysis and Regional Development”. Jag tror den skulle intressera
Dig. […] Från amerikanskt håll kommer det nu mycket som ligger mellan
ekonomi och geografi, men som jag här tycker att geograferna borde skynda
sig att ta hand om innan ekonomerna börjar intressera sig för regionala frågor.457

Godlund hade några år tidigare argumenterat för att de borde ”lägga beslag”
på operationsanalysen. Det var inte bara de planerande geograferna som
kunde lösa planeringsproblem, därför gällde det att snabbt etablera sig som
den dominerande planeringsauktoriteten. De internationella kontakterna
stärkte de planerande geografernas vetenskapliga projekt och studenterna
som blev planerare stärkte deras planeringsprojekt. Båda projekten var viktiga men båda blev mer framgångsrika av att de planerande geograferna
kopplade samman dem.

455

S. Godlund – T. Hägerstrand 3/12-54, THEP Vol. 5, LU.
Godlund hade argumenterat för att statistikern Gunnar Kulldorff skulle publicera en artikel
i Lund studies-serien redan innan Hägerstrand lyfte frågan om en nordisk engelskspråkig
tidskrift. ”Kan faktiskt inte förstå vilken utländsk statistik tidskrift som skulle vara bättre än
Lund Studies med sina 300-400 utländska adresser. Möjligen Statistical Journal i London,
men den vänder sig dock endast till ”egentliga” statistiker, ej samhällsforskare.” S. Godlund –
T. Hägerstrand 28/11-54, THEP Vol. 5, LU.
457
T. Hägerstrand – S. Godlund 2/2-60, THEP Vol. 5, LU.
456
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Planeraren blir professor 1954–1962
1962 tillträdde Godlund professuren i kulturgeografi med ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet. Det innebar inte att hans karriär inom det
statliga utredningsväsendet eller ens planerare var över men det innebar att
de planerande geograferna stärkte sitt grepp om kulturgeografin. Innan Godlund fick professuren i Göteborg hade han dock sökt de professurer som blev
lediga under andra halvan av 1950-talet. Godlund såg sig själv som en forskare, inte som en byråkrat, och det var en tjänst vid universitet som var målet.
Att Hannerberg skulle få professuren i geografi särskilt kulturgeografi
med ekonomisk geografi vid Stockholms universitet stod dock i praktiken
klart för alla inblandade.458 Hannerberg var redan professor i kulturgeografi i
Lund och Hägerstrand hade sedan 1954 vikarierat på tjänsten eftersom Hannerberg föredrog att verka i Stockholm. Godlund hade således inga egentliga utsikter att få tjänsten men sökande som inte fick tjänsten kunde ändå få
en kompetensförklaring. Det vill säga de sakkunniga kommer fram till att
om det inte funnits mer kvalificerade kandidater skulle den sökande vara
kompetent att utföra arbetet.
Som sakkunniga fungerade Gerd Enequist, Karl-Erik Bergsten och Niels
Nielsen (professor i geografi vid Köpenhamns universitet). Framför allt
Enequists beskrivningar av skillnaden mellan den ”nya” och den ”gamla”
geografin ger en behändig illustration av de skilda forskningsinriktningarna
som fanns inom kulturgeografin:
Det är ju en allmän företeelse inom vetenskapen att vissa problem står i förgrunden för forskningen under en kortare tidsperiod för att sedan avlösas av
andra. Inom de senaste decenniernas geografiska vetenskap i Sverige har det i
högsta grad varit fallet. Stimulerade av det enastående svenska kamerala arkivmaterialet från och med 1500-talet (vi har bl.a. världens förnämsta 1600talskartor över bondebygd) och den livliga diskussion, som dess rätta tolkande utlöste, kom på 1930- och 40-talet en rad avhandlingar att se dagen rörande skilda landsdelars äldre kulturlandskap och därtill knutna frågor, såsom
folkmängd, byformer, skiften, näringsliv, kommunikationer. Tre av de till
professuren sökande jämte den till kallelse föreslagne (Dahl, Friberg, Hannerberg, Hedenstiderna( [sic.] är experter på historisk geografi och har skrivit
sina doktorsavhandlingar om bygd, näringsliv och samfärdsel i äldre tid.
Geografins ”50-tal” har istället vänt sig till nutiden. De mest debatterade problemen just nu har blivit ”tätorter och omland” för att ta namnet av en pro-

458
Hannerberg placerades på första plats av alla tre sakkunniga och ingen av representanterna
vid Stockholms högskolas humanistiska fakultet ifrågasatte deras placering. Utdrag av protokoll vid sammanträde med Stockholm högskolas humanistiska fakultet 14 december 1956
§10, Stockholms högskola, FIIaa:16, RA.
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gramskrift av 1951. Godlund är den mest utpräglade ”femtitalisten” av de sökande.459

Hannerberg var, som redan berörts, huvudsakligen en historiskt inriktad
geograf och jag har även berört vad de planerande geograferna ansåg om den
historiskt inriktade forskningen. Men som citatet ovan visar var de planerande geograferna inte den mest inflytelserika gruppen ännu. De etablerade
geograferna, de som disputerat under 1940-talet och var professorskompetenta på 1950-talet, var historiskt inriktade. De planerande geografernas
självbild av att utgöra en säregen grupp inom kulturgeografin var inte helt
gripen ur luften. Geograferna kunde kategoriseras efter studieobjekt och
studieobjekten hade förändrats över tid. Att Hannerberg varit handledare för
Hägerstrand och Godlund lyfte Enequist fram som ett exempel på Hannerbergs förtrogenhet med det Enequist kallade geografins femtitalism.460
Enequist framhöll således inte bara att det fanns identifierbara inriktningar
inom kulturgeografin, hon framhöll även Hägerstrand och Godlund som
representanter för den ena av inriktningarna.
Varken vägplanen eller regionsjukhusutredningen, som Godlund deltog i
1956, hade lämnat in sina slutbetänkanden när Godlund sökte professuren i
Stockholm. Godlund hade således få publikationer att hänvisa till, utöver sin
avhandling och uppsatserna som skrevs i samband med den.461 Godlund tog
det även med ro att han inte fått tjänsten och var av allt att döma nöjd med
sin andraplacering efter Hannerberg. Hägerstrand hade sökt tjänsten och
även om Hägerstrand drog tillbaka ansökan var Godlund inställd på att få en
andraplats efter Hägerstrand.462 En andraplacering efter Hägerstrand fick
Godlund dock när Hannerbergs gamla professur, den Hägerstrand vikarierade på, utlystes. Hägerstrand gjordes till ordinarie professor vilket Godlund
såg som en seger för de planerande geograferna:
459

”Utlåtande av sakkunniga för tillsättning av professuren i geografi, särskilt kulturgeografi
med ekonomisk geografi, vid Stockholms högskola 1955, Enequist”, Stockholms högskola,
FIIaa:16, RA, s. 1-2.
460
”Denna förtrogenhet med vad jag tillåtit mig kalla geografins ”femtitalism” belyses också
därav, att för honom disputerat docenterna Hägerstrand och Godlund samt att han är medlem
av Rådet för översiktlig planläggning.” Ibid., s. 33.
461
Enequist beskrev det som att ”[e]nsidigheten i hans [Godlunds] produktion beror på hans
engagemang i planeringsarbetet i Sverige.” Enequists omdöme om Godlunds produktion var
snarare ett konstaterande av sakernas tillstånd än en värdering av det. Ibid., s. 21.
462
Godlund hade, som docent vid Stockholms högskola, fått reda på att en professur i kulturgeografi skulle inrättas redan under våren 1955 och skrivit ett brev till Hägerstrand för att
förvarna honom om att en tjänst skulle utlysas. ”Så nu vet du hur läget är f.n. Underrättar dig
om något mer speciellt skulle inträffa. Men tala inte om det för någon utomstående (d.v.s.
någon annan än Britt [Hägerstrand]) om vad jag skrivit, eftersom det kanske snart blir ändringar. Du vet ju min inställning i saken. Själv kommer jag ju att söka för att försöka få en
kompetensförklaring. Men samtidigt vet jag ju din överlägsenhet. Men jag hoppas ju på ett
lika gott samarbete mellan Dig och mig här i Stockholm som i Lund. Ur planeringssynvinkel
är geografien inte betjänt av gamla åkrar eller nya dito….” S. Godlund – T. Hägerstrand,
14/4-55, THEP vol. 4, LU.
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Får jag nu bara ut min Norrköpingsbok under våren har man ju kanske någon
chans vid en ev. delning i Göteborg eller de två handelshögskoleprofessurerna som väl bli lediga inom de närmaste åren. Men alldeles oavsett ev. professurer stärker ju kompetensförklaringen och de båda 2:a-placeringarna min
position inom planeringsgebitet – det syfte som jag ju närmast haft t.v. […]
The new look har segrat, segrat över slentrianmässigt tänkande. Nu är det kul
att vara geograf.463

Planeringen och forskningen var likvärdiga aspekter av den planerande geografin och att Hägerstrand fick professuren i Lund var en seger för alla planerande geografer.464 1956 arbetade Godlund med vägplanen men han, och
de planerande geograferna, var fortfarande nykomlingar inom samhällsplaneringen. Genom Hägerstrands professur fick de planerande geograferna en
permanent plats inom en betydelsefull institution. De statliga utredningarna
var tillfälliga och i viss mån flyktiga men om det därifrån gick att få en fast
tjänst vid ett universitet kunde de landvinningar som de planerande geograferna gjorde inom utredningsväsendet göras bestående inom forskningen.
Godlund fick en andraplacering efter Hannerberg vilket föranledde att
Sven Dahl, som fått tredjeplaceringen trots att han varit verksam vid Stockholms handelshögskola sedan disputationen i början av 1940-talet, cirkulerade en PM som kritiserade de sakkunnigas bedömningar.465 Efter ett kortare
resonemang om att Hannerbergs och Enequists bedömningar varit i välvilligaste laget kommenterade Godlund Dahls produktion i ett brev som skrevs
i mellandagarna 1956:
I grund och botten tycker jag mycket synd om Dahl, att han i någon slags desperation kastar ut ”ofullbordade” skrifter – han vill synbarligen visa att han
är med i den ”moderna” geografin, men det sker på ett halvt sätt. Just där de
intressanta momenten – den matematisk-statistiska sammanställningen och
syntesen m.m. på basis av kartor och dyl. – kan börja, där slutar han. Tänk
463

S. Godlund – T. Hägerstrand 7/12-56. THEP vol. 4, LU.
Norrköpingsboken var sannolikt en undersökning om hur en utökning av den reguljära
flygtrafiken skulle påverka Norrköping. Godlund skrev tillsammans med sin fru, Kerstin
Godlund, en stadshistorik över Norrköping, men den publicerades inte i sin helhet förrän
1976, några särtryck publicerades ur den 1972. S. Godlund, K. Godlund & Olsson, (1972);
Godlund (1972); S. Godlund & K. Godlund (1976).
465
Godlund hade skickat Dahls PM till Hägerstrand och bett om en kommentar. Hägerstrands
vardagliga språk och hänvisningar till eventuella tjänster och projekt kan tolkas som ett sätt
att tona ned allvaret i Dahls kritik. ”Vi har haft mycket att stå i denna vecka här på institutionen. Bergsten och jag har med gemensamma krafter skrivit petitor och önskat massor med
saker till undervisningens främjande. Bland annat ansökte vi om en laboratorstjänst i kulturgeografi, som skulle vara lagd åt det samhällsplanerande hållet. Det blir väl inget av det men
man kan ju alltid tjata om saken ett tag. […] Kant ber om sina hälsningar och ger ett förslag
till nya forskningsuppgift. Han menar att du borde lägga upp ett stort ptogram [sic] på åtskilliga år och åstadkomma en fullständig världsgeografi över kommunikationernas moderna
historia. Först kanalväsendet, sedan konkurrensen mellan kanaler och järnvägar, järnvägsinnovationens förlopp och slutligen bilismen kontra järnväg och slutligen bilismen som
sådan.” T. Hägerstrand – S. Godlund 4/2-57, THEP vol. 4, LU; S. Godlund – T. Hägerstrand
25/1-57, THEP Vol. 4, LU.
464

165

bara ett så härligt material för fortsatta spekulationer som hans tätortsregister
utgör, men det har han inte begagnat alls så vitt jag vet (kanske finns något i
manus?).466

Citatet ovan är från ett brev som skrevs innan Dahl skickade ut sin kritiska
PM. Brevet handlade om de sakkunnigas placeringar och om varför Godlund, som disputerat två år tidigare, placerades före Dahl. Dahl hade disputerat för fjorton år sedan. Godlund förklarade det med att Dahl, till skillnad
från honom själv, inte behärskade den ”moderna” geografin. Det var ett omdöme som Godlund höll fast vid men det medlidande som Godlund sade sig
ha för Dahl var mindre framträdande när Dahl och Godlund två år senare
delade på andra- och tredjeplaceringar.
Godlund sökte 1958 professuren i ekonomisk geografi vid Stockholms
handelshögskola utan att få den. Den gången stod den egentliga striden mellan Gunnar Arpi och Dahl, som båda var verksamma vid handelshögskolan
och som dessutom var mer seniora än Godlund som disputerat 1954. Det var
tillslut Arpi som fick tjänsten, trots Dahls protester, men det jag vill lyfta
fram var hur Godlund kommenterade sin placering i ett brev till Hägerstrand:
Enligt vad W.-O. [William William-Olsson] sagt ”vid sidan av” är mina
”brister” följande: 1) Ingen docent- eller annan tjänst vid handelshögskola. 2)
Allt för teoretisk för undervisningsnivån på handelshögskolan. Den första
anmärkningen kan jag ju inte bestrida eftersom jag helt enkelt inte har kunnat
hinna med hur mycket som helst. Att jag anförtrotts uppdrag eller erbjudits
tjänster av vida större räckvidd än vad en handelshögskoleprofet i geografi
normalt får på sin lott förtiges helt. Att jag bedömes vara allt för teoretisk för
handelshögskolenivån kan ju ur min synpunkt ses som ett beröm, men det berömmer ju knappast handelshögskolan. Just i ordet högskola (och professor)
ligger väl att en viss teori ska vara med i resonemangen – annars blir det ju
banala påpekanden. F.Ö. tycker jag själv att jag anförtrotts så många praktiska problem om vägar, broar, lassarett etc, att man därvid kan se att jag inte
bara är teoretisk utan tvärtom försökt använda de s.k. teorierna i det praktiska
arbetet. Hela grunden i vägplanen vilar ju på omlandsdata och den därur
framsprungna s.k. pärlbandsprincipen. Hela sjukvårdsutredningen vilar ju ytterst på en persontransportmässig tillämpning av Thünen och Lindberg. Enligt mitt sätt att se är det på dylika (helst ännu mer avancerade) sätt som man
måste arbeta om vi ska kunna hålla jämna steg med t.ex. ekonomer och tekniker. Att som handelshögskoleprofeterna komma med enkla prickkartor och
än enklare kommentarer därtill kan väl knappast kallas vetenskap.467

Lindberg som nämns i citatet var Olof Lindberg, en kulturgeograf från Uppsala som 1952 disputerade på en avhandling om pappersindustrins lokalisering.468 Lindberg belyser vikten av att kunna verka i ett vetenskapligt kol466

S. Godlund – T. Hägerstrand 19/12-56, THEP Vol. 4, LU.
S. Godlund – T. Hägerstrand 21/11-58, THEP vol. 4, LU.
468
Undersökningen omfattade pappersbruk och massavedsleverantörer. Lindebergs viktigaste
resultat var att den viktigaste faktorn var pappersbrukens utskeppningsmöjligheter eftersom
467
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lektiv. Avhandlingen hade som syfte att med hjälp av transportkostnader
undersöka rumsliga variationer av dessa kostnader för de undersökta företagen istället för att undersöka transportkostnaderna utifrån en given punkt.
Det var ett sätt att testa nationalekonomiska lokaliseringsteorier på ett empiriskt material. Lindberg lämnade dock forskningen och det dröjde till 1964
innan han kom tillbaka genom att Bylund värvade Lindberg till ett lektorat
vid den nystartade institutionen i Umeå.469 Att Lindberg började ägna sig åt
forskning igen sågs som en god nyhet av de planerande geograferna.470 1964,
när de planerande geograferna på allvar hade börjat påverka ämnet, fanns det
en självklar plats för Lindberg inom kulturgeografin. Men 1952, när Lindberg hade varit en ensam forskare som var intresserad av att analysera samhället med kvantitativa modeller hade han sökt sig utanför universitet för att
få arbete.
Under de två åren som gått mellan att Hägerstrand fick sin professur och
att Godlund återigen sett sig slagen i konkurrensen om en professorsstol
hade Godlund hunnit med att både färdigställa vägplanen och regionsjukvårdsutredningen. Däremot hade Godlund inte bedrivit någon forskning utanför utredningarna. Godlund hade, vilket kommer att beröras i nästa kapitel,
publicerat undersökningar han gjort inom statliga utredningar i Lund Studiesserien. Men det var inte publikationerna Godlund lyfte fram i citatet ovan
utan att engagemanget i utredningarna skulle ses som bevis för att de modeller som Godlund använde för att analysera samhället också kunde omsättas i praktisk planering.
Den planerande geografin hade framtiden för sig men om geograferna inte
grep den möjlighet som givits dem skulle ekonomer och ingenjörer göra det
istället. Samhällsplanering ännu inte ett formaliserat verksamhetsfält. 1956
gladde sig Godlund över att hans två andraplaceringar med sammanhängande kompetensförklaringar skulle stärka geograferna inom planeringsgebitet. 1958 oroade sig Godlund för att geograferna inte skulle kunna hålla
jämna steg med ingenjörers och ekonomers teoriutveckling och därigenom
förlora den redan osäkra ställning de hade inom planeringen. Den vetenskapliga utvecklingen skulle främja geografernas planeringsexpertis som i sin tur
exportmarknaden var så betydelsefull. Lindeberg förutspådde därför att pappersbruken längs
Norrlandskusten skulle vara de mest lönsamma eftersom de hade tillgång till isfria hamnar
och järnvägar som kunde förse dem med massaved från inlandet. Lindberg (1952).
469
”Ja, som du ser sitter jag uppe i norr och har minst sagt ’lite att göra’ med uppbyggnaden
av den nya institutionen här. Tiden räcker inte på långt när till; det är en kamp med klockan
varje dag. Jag är därför ledsen att det inte blivit av att skriva och tacka Dig för det mycket
uppmuntrande brev jag fick av Dig, då jag lyckts få Olle Lindberg att slå in på den akademiska banan igen. Jag blev mycket glad över brevet! – Lindberg är f.ö. i full aktion här nu och
verkar gå in för vetenskapen med full energi. Vi torde snart få läsa honom i tryck igen. Och
det är verkligen roligt.” E. Bylund – T. Hägerstrand 1/10-64, THEP Vol. 60, LU.
470
”Jag måste säga att det gladde mig att höra att Det [sic] kanske går att få liv i Olof Lindberg igen. Jag har försökt rycka honom loss ett par gånger men utan resultat. Det börjar faktiskt se ut som om det skulle gå att få fram en yngre generation i ämnet som står på nivå med
behoven.” T. Hägerstrand – S. Godlund 25/4-64, THEP Vol. 7, LU.
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skulle vara den måttstock mot vilken de vetenskapliga teoriernas riktighet
mättes.
Den växande frustrationen över att inte få en professur, som Godlund gav
uttryck för i citatet ovan, tyder dock på att det inte var en framtid som planerare som Godlund tänkt sig, även om den dörren inte hölls helt stängd.471
Lindeberg hade lämnat universitetet och Godlund hade sannolikt möjlighet
att göra detsamma men eftersom Godlund var en del av de planerande geografernas kollektiv var det forskningen och vetenskapen som var det viktigaste målet.
Hägerstrand gjorde också sitt för att hålla Godlund kvar inom den vetenskapliga sfären.472 Trots att Godlund i det här kapitlet har fått representera de
planerande geografernas förtrupp på planeringsfronten var han bara en av
flera aktörer. Hägerstrands professur innebar att den planerande geografin
hade institutionaliserats. Som professor kunde Hägerstrand främja andra
planerande geografers karriärer på olika sätt, men det innebar också att om
Godlund helt övergav sin vetenskapliga karriär skulle Hägerstrand förlora en
viktig allierad. Att ha allierade inom den praktiska samhällsplaneringen var
nödvändigt men den planerande geografin var i huvudsak ett vetenskapligt
projekt och skulle därför försvagas om alla planerande geografer blev planerare på heltid.
Hägerstrand föreslog 1960 att Godlund skulle få en tjänst i vid Stockholms högskola:
Som Du vet försökte Godlund, Holm, Bosaeus [sic] och jag köra fram samhällsvetarna som grupp med kursen i Sigtuna på nyåret, som mycket uppmärksammades av inrikesdepartementet. Vore inte redan nu ögonblicket inne
att köra fram med en personlig tjänst för Godlund i t.ex. ”Ekonomisk och tilllämpad geografi” med bl.a. uppgift att samordna tekniker- och samhällsvetarutbildning i Stockholm på det här området. Jag tror att kanske termen
”planeringsgeografi” borde undvikas på grund av de olustkänslor ordet planering väcker i vissa näringslivskretsar. En sådan tjänst för Godlund vore väl
lika väl om inte mer motiverad än Alf Johanssons i Bostadspolitik eller vad
det var den hette. Jag skriver gärna på papper i ämnet om det kan vara till

471

”Jag vet att man inte vinner något på att kverulera eller beklaga sig – det är måhända även
mot min i grunden optimistiska livssyn. Men om jag nu är så undermålig ur svenska akademiska aspekter varför vänder sig då myndigheter, organisationer och företag till mig när de
vill ha råd eller hjälp? Och varför uppmärksammas ens studier i utlandet? Ja, det är reflektioner som jag då och då gör mig. Tjänar det något till att försöka forska vidare?” S. Godlund –
T. Hägerstrand 4/2-60, THEP Vol. 5, LU.
472
”Jag gör vad jag kan för att det ska bli möjligt att rädda Godlund åt forskningen ifall en
sådan räddning skulle behövas. Ansökan om labouratur i ämnet ligger fortfarande inne och
jag tänker hålla den levande. Vidare är många krafter i rörelse för en handelshögskola eller
fakultet i Lund eller Malmö. Det skulle innebära en professur i ekonomisk geografi ytterligare.” T. Hägerstrand – D. Hannerberg 18/2-59, THEP Vol. 5, LU.
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nytta. Vi måste ju under alla omständigheter snart börja dela upp kulturgeografin i specialgrenar.473

Ämnet skulle inte få sin första planeringsprofessur förrän 1964, men att
skapa en planeringsutbildning under ledning av en kulturgeografisk institution var ett sätt att institutionalisera ämnet som ett planeringsämne. Utbildningshelgen var även betydelsefull eftersom den befann sig utanför universitetet. Studenternas betydelse för de planerande geograferna har redan behandlats och även om fortbildningar för tjänstemän inte hade samma möjligheter att socialisera in planerare i en specifik tankestil som en flera år lång
universitetsutbildning fyllde den ändå en viktig funktion när det gällde att
placera kulturgeografin i mitten av planeringsdiskursen. När Godlund och
Améen höll sin presentation på VoV fanns det ingen förförståelse om vad
kulturgeografer konkret kunde bidra med och när Pålsson höll sin presentation om gymnasielokalisering på SÖ blev tjänstemännen upprymda av centralortsteorins möjligheter. Då befann sig Godlund i planeringsfronten bara
genom att ägna sig åt praktisk planering. När studenterna började få tjänster
som planerare befästes kulturgeografin som den specialistkompetens som
behövdes för planeringstjänster men genom fortbildningar, som den i Sigtuna nyårshelgen 1960, gjordes kulturgeografin till en planeringsvetenskap
även utanför den snäva specialistkretsen. En fortbildning på några dagar var
inte tillräckligt för att göra tjänstemännen till planerande geografer men det
var tillräckligt för att få dem att förstå att samhällsplaneringens vetenskapliga grund utgjordes av kulturgeografi.
För att föregripa undersökningen något går det att säga att när kulturgeografi gavs en dominerande roll i samhällsplaneringsdiskursen blev den planerande geografin den epistemiska auktoriteten. Samhällsplaneringen engagerade inte bara geografer, vilket gjorde att det fanns aktörer inom stora
delar av den offentliga förvaltningen som arbetade med planeringsfrågor
eller samhällsbyggnadsfrågor som förväntades ta hänsyn till den bredare
samhällsplaneringen. Alla dessa aktörer behövde inte vara planerande geografer för att den planerande geografin skulle vara den epistemiska auktoriteten. Fleck framhöll att en tankestil kan vara större om den innehöll få antaganden. Alla som arbetade med planering behövde inte förstå hur de planerande geografernas modeller fungerade för att vara en del av tankestilen, de
behövde bara acceptera kunskapen som producerades med hjälp av dem som
trovärdig kunskap. Det var i det skedet som samhällsplaneringens intressen
översattes till de planerande geografernas intressen. Planerarnas arbete underlättades av att deras verksamhet gjordes utifrån en vetenskaplig grund och
det var kulturgeografin som tillhandahöll denna vetenskapliga grund. Att de
planerande geograferna under nästan ett decennium arbetat för att etablera
sig som planeringsauktoriteter var en förutsättning för denna utveckling men
473
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när väl de planerande geograferna blivit den epistemiska auktoriteten och
deras tankestil blev dominerande inom samhällsplaneringen och översättningen av samhällsplaneringens intressen till de planerande geografernas
intressen påbörjats var det inte längre de planerande geograferna som gjorde
kulturgeografin till en planeringsvetenskap. Då var den ömsesidigt stärkande
relationen mellan kulturgeografin och samhällsplaneringen så stark att samhällsplaneringskollektivet förlitade sig på att kulturgeografin skulle utbilda
planeringsexperter och förse planerarna med för dem relevant vetenskaplig
kunskap. Det var därför den där fortbildningshelgen i Sigtuna var betydelsefull, inte för att det under just den helgen skedde något häpnadsväckande
utan för att den var en del av att göra de planerande geografernas projekt till
en självförstärkande process.474
Trots Hägerstrands och Hannerbergs gemensamma krafter blev det ingen
personlig tjänst åt Godlund i Stockholm, men Godlund hade trots det huvudansvaret för att utforma de planeringsinriktade kurserna som gavs vid högskolan.475
När Godlund tillslut fick den nyinrättade professuren i kulturgeografi vid
Göteborgs universitet 1962, i samband med att geografiämnet delades även
där, var Hägerstrand en av de sakkunniga som skulle bedöma Godlunds
kompetens. De övriga var Hannerberg och Sten Rudberg som var professor i
naturgeografi vid Göteborgs universitet. I och med att Göteborgs högskola
blev Göteborgs universitet slogs det ihop med Göteborgs handelshögskola.
Det gjorde att professuren i ekonomisk geografi, som funnits vid handelshögskolan, försvann och ersattes av en professur i kulturgeografi som skulle
lägga lika stor vikt vid kulturgeografi som ekonomisk geografi.
Utöver Godlund sökte Olof Hölcke tjänsten. Hölcke hade arbetat tillsammans med William-Olsson vid handelshögskolan i Stockholm och var en
mer renodlad ekonomisk geograf är Godlund. Hölcke var även äldre än Godlund och av sakkunnigutlåtandena att döma låg Hölckes forskning mycket
474

Godlund ville också utveckla utbildningsverksamheten både inom och utanför universitetet. ”Det verkar som om deltagarna tyckte att det var bra att träffas i Sigtuna. Så sakteliga kör
jag nu här om c:a 14 dagar igång med en särskild trebetygs- och lickurs med stark anknytning
till moderna samhällsfrågor. Men med denna undervisning – som ju redan varit igång i Lund
hos Dig några år – når man ju inte på långt när alla, framför allt inte dem som redan är ute och
som kanske bäst behöver få lite nyheter så att de inte kör i gamla fotspår.” S. Godlund – T.
Hägerstrand 30/1-60, THEP Vol. 5, LU.
475
”Jag har diskuterat en tjänst för Godlund i ’ekonomisk geografi med regional planeringsforskning’ (arbetstitel) med dekanus, rektor, kansler och ecklesiastikministern. Alla är välvilliga, men anser, att vi måste gå den vanliga tjänstevägen via petita. Först bör vi emellertid
skaffa fram studieplan för kulturgeografi i pol. mag. Godlund har gjort ett utmärkt utkast;
litteraturförteckningen är ej klar än. Nu behöver vi träffas, Du, Gerd och jag, med Godlund
adjungerad (mitt förslag) för att diskutera de allmänna riktlinjerna för studieplanen – den
allmänna ramen för fodringarna bör vara likvärdig – så att vi får lämna in studieplanen för
fastställande så fort som möjligt. Gerd kommer hit till ditt föredrag den 22; kunde vi ta det då
vore det fint. Gerd håller också på med en studieplan.” D. Hannerberg – T. Hägerstrand odaterat, THEP Vol. 5, LU.
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nära den som William-Olsson bedrivit. Det går att se Hölcke som en representant för handelshögskolornas ekonomiska geografi och Godlund som en
representant för den planerande geografin. Hannerberg framhöll att Hölcke,
som arbetade i en äldre tradition, producerade mindre sofistikerade undersökningar än till exempel Godlund:
Viktigare för bedömningen är frågan om han [Hölcke] hade kunnat utveckla
sin teknik mera. Hade hans resultat fått större vetenskaplig räckvidd om han
hade mera med teoretiska modeller? Då Hölckes avhandling utfördes kunde
dock den ekonomiska geografin knappast nå längre ifråga modeller än t.ex.
till konstruktionen av transportkostnadsuppland och indifferenszoner. Det
hade dock varit önskvärt att de konstruerade kostnadsupplanden hade testats
klarare och mera kvantitativt mot de empiriska värdena. Även detta önskemål
har emellertid först senare fått full aktualitet i den samhällsgeografiska forskningen.476

Hölcke disputerade 1952. Hölckes produktion hade tematiska likheter med
Godlunds. Den bestod till största delen av trafik- och stadsgeografiska
undersökningar. Men till skillnad från Godlund, som var en del av de planerande geografernas kollektiv, var Hölcke verksam inom samma tankekollektiv som William-Olsson och fyrtiotalets ekonomiska geografi. Hannerberg
beskrev Hölckes forskning som att han inte ”nådde” längre. Hölcke hade
gjort vad han kunnat under de förutsättningar som rått men på grund av
dessa kunde han inte nå lika långt som sin konkurrent. Det var en påtagligt
linjär beskrivning av ämnesutvecklingen. Hannerberg beskrev Hölcke som
arbetandes med föråldrade metoder. Problemet var inte Hölcke utan att metoderna han använde inte var tillräckligt sofistikerade. Med Hannerberg hade
inte en odynamisk eller teleologisk historiesyn, utan att de planerande geograferna hade förändrat vad kulturgeografi var. Godlund befann sig i den
kulturgeografiska forskningsfronten eftersom de planerande geograferna
hade gjort Godlunds forskning till den mest relevanta forskningen. Tankestilen styr vilka frågor som anses relevanta och eftersom Godlund befann sig
mitt i de planerande geografernas tankekollektiv var frågorna han arbetade
med de mest relevanta frågorna att lösa. Att Hannerberg såg Hölckes forskning som begränsad berodde på att Hannerberg såg världen med de planerande geografernas blick. Det var enligt de planerande geografernas normer
som Hölckes forskning värderades och enligt dem befann sig Hölcke i en
metodologisk återvändsgränd.
Att Godlund fick tjänsten var knappast oväntat. Hägerstrand och Godlund
var vänner och Hannerberg hade varit Godlunds handledare under doktorandtiden. Och som berörts ovan hade Hannerberg och Hägerstrand diskuterats hur Godlund skulle få en heltidstjänst inom universitetet. Det som gjorde
476
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sakkunnigutlåtandena intressanta var hur de värderade Godlunds utredningsuppdrag.
Godlund hade under 1950-talet främst verkat som utredare och de skrifter
han publicerat i till exempel Lund studies var omarbetade utredningstexter.
Den omständigheten var konstant under hela tidsperioden. Men där Enequist
1956 såg det som ett tecken på ensidighet var det 1962 helt och hållet en
merit. En anledning till det var att Godlund 1962 hade deltagit i fler utredningar och hade en längre lista med publiceringar vilket gjorde det möjligt
att värdera utredningsinsatsernas vetenskapliga värde. Det viktigaste med
Godlunds utredningar var att han inte utredde istället för att forska utan att
Godlunds forskande och utredande var en och samma verksamhet. Genom
professuren i Göteborg gjordes Godlunds arbetssätt till en legitim meriteringsväg. Det var bara Rudberg som hade en delvis avvikande åsikt i den
frågan eftersom han menade att Godlunds utredningsarbeten hade karaktären
av rutinarbeten eftersom Godlund tenderade att utreda en begränsad uppsättning frågor med likartade metodologiska angreppssätt. Rudberg kvalificerade dock omdömet med att eftersom Godlunds produktion var så stor visade
den ändå prov på tillräcklig variation.477
Hannerberg diskuterade huruvida utredningsarbeten, vars slutresultat nästan alltid var följden av ett kollektivt arbete, kunde räknas som meriter vid
sökandet av en professur. Hannerberg menade dock att det framför allt var
problematiskt när det inte gick att avgöra vilka delar av utredningen som den
sökande stått för. Som exempel på en sådan problematisk situation lyfte
Hannerberg dock bara fram de stadsgeografiska undersökningar Hölcke gjort
tillsammans med William-Olsson där Hannerberg menade att undersökningarna i huvudsak var William-Olssons och att Hölcke fungerat som dennes
medhjälpare och kunde således inte räkna undersökningarna till sina meriter.478
Hägerstrand värderade inte utredningsarbetena efter i vilken grad den sökande hade varit delaktig i arbetet. Istället gjorde Hägerstrand en kvalitativ
bedömning om huruvida ”de är fotade på god empiri och slutsatserna kännetecknas av oberoende, konstruktiv fantasi och logisk konsekvens.”479 Hägerstrand såg utredningsarbeten där en prognos användes för att motiverade
specifika handlingsrekommendationer, fungerade som en tes testades mot
den faktiska utvecklingen. Den forskning som bedrevs i utredningar refererade Hägerstrand till som målforskning:
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Godlunds målforskning utmärkes i hög grad av oberoende, konstruktivitet
och konsekvens och måste anses som inte bara ur praktisk utan också ur vetenskaplig synpunkt förtjänstfull. Han har inte främst sysslat med småplock
utan rört sin inom synnerligen väsentliga områden för hela landet. Godlund
har därigenom starkt bidragit till utvecklingen av den regionala planeringens
metodik och verkat för dess förankring i vetenskapligt bedrivna förundersökningar.
Som tematisk kartograf är Godlund självständig. Kartan är för honom ett
medel att dokumentera och analysera. Den visuella åskådligheten skjutes när
så är lämpligt i bakgrunden till förmån för sådana redovisningar, som kan
leda till vidare bearbetning. Om andra hjälpmedel visar sig effektivare än kartan, fasthåller han inte vid den av traditionella skäl.480

Omdömet om Godlund kan ställas i relation till Hägerstrands omdöme om
Hölcke:
Hölckes uppdragsarbeten har sådana egenskaper, att de kan anses vara vetenskapligt förtjänstfulla. De kan dock knappast sägas ha tillfört den regionala
planläggningen i stort någon metodiskt nytt.
Som tematisk kartograf är Hölcke i huvudsak bunden till fackmedhjälpare,
vilket har gjort hans kartor mera till illustrationer än till dokument från vilka
nya bearbetningar kan göras. Han ansluter sig härmed till den traditionella
skolan av geografer.481

Godlunds metoder var nyskapande och öppnade för nya undersökningar.
Hölckes metoder var traditionella och begränsade. De planerande geografernas åtskillnad mellan den egna moderna och analytiska forskningsinriktningen och den traditionella geografins deskriptiva och begränsade metoder
kunde institutionaliseras genom tjänstetillsättningar. Det berodde inte på att
de planerande geograferna inte hade fog för att göra denna åtskillnad. Den
planerande geografin var kvalitativt annorlunda än den forskning andra geografer bedrev. Den planerande geografin var inte bättre än den ”traditionella”
geografin men den var annorlunda. Det var de planerande geograferna som
lyckades organisera sig och mobilisera samhällets efterfrågan på planeringsexpertis. Godlund och Hölcke arbetade med ungefär samma frågor men
Godlund utarbetade principerna som den nya administrativa indelningen
byggde på medan Hölcke sammanställde data om städers näringsliv. Båda
fungerade som kunskapsunderlag för politiska beslut men Godlunds utredningar hade en intervenerande komponent som Hölcke saknade. De planerande geograferna sammanställde inte bara materialet, de tillhandahöll även
metoder för att omsätta kunskapsunderlaget i praktiken.
För Godlund var den planerande geografin inte del av ett professionaliseringsprojekt. Han hade redan en profession, geografiprofessor. Men för att
Godlund skulle kunna bli professor måste den planerande geografin ges ett
480
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vetenskapligt värde. De planerande geografernas projekt var alltid dubbelt.
De arbetade för att etablera sina metoder inom samhällsplaneringen för att
säkra en efterfrågan på kunskapen de planerade. Samtidigt arbetade de för att
deras bidrag till samhällsplaneringen skulle ses som en vetenskaplig merit.
Som belägg för att deras analyser av samhället var korrekta. När detta uppnåddes 1962 hade de planerande geograferna på allvar börjat reformera ämnet och när utbildningen under de kommande åren inriktades mot att förse
planeringsinstitutioner med arbetskraft befästes de planerande geografernas
dominans.

Från forskningsfronten till planeringsfronten
Den berättelse de planerande geograferna berättade om sig själva var, som
visats ovan, även en berättelse om den svenska geografin. Deras berättelse
var dock inte den enda berättelsen om vad den svenska geografin varit och
hur den utvecklats. När 1967 års forskningsberedning bad en representant för
varje samhällsvetenskaplig disciplin att ge en kort redogörelse för sitt ämne
fick Hägerstrand representera kulturgeografin. Innan presentationen skickade
Hägerstrand sitt manus till sina kollegor vid andra universitet för att få deras
synpunkter på det han skulle säga. Svaren som kom brevledes var överlag
negativa, ibland mycket negativa. Jag har inte läst Hägerstrands PM men av
svaren att döma låg Hägerstrands framställning i linje med de planerande
geografernas interna jargong. William-Olsson skickade ett långt, dikterat
brev där Hägerstrand kritiserades för att osynliggöra den äldre kulturgeografiska forskningen i Sverige och att trivialisera forskningen som inte befann
sig på samma höga abstrakta teoretiska nivå som Hägerstrands egen:
Det Du tecknar bör kallas korologi, eventuellt korologi och planeringsgeografi. Det kan inte vara vettigt att den för tillfället starkaste gruppen i ett arbetsteam skall manövrera ut andra grupper genom att ändra på betydelsen av
hävdvunna och av en lång rad auktoriteter gång på gång hävdade ämnesbetydelser. […] Sammanfattningsvis: Gör inte samma dumhet som den ena efter
den andra gjort att sätta likhetstecken mellan den egna specialiteten och ämnet. […] Tala sedan gärna om vad Du hoppas och tror om utvecklingen inom
Ditt eget specialgebit. Jag är villig att stödja Dig obegränsat bara det inte går
ut över andra delar av fältet.482

Tidigare i brevet hade William-Olsson anklagat Hägerstrand för att usurpera
ämnet genom att beskriva den kvantitativa vändningen som de planerande
geograferna var en del av som en ”revolution”. William-Olsson menade att
det inte skett någon revolution att tala om utan att det gick att se en kontinuitet från Sten De Geers stadsgeografiska undersökningar från 1910-talet och
482
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planeringsinriktade geografin som dominerade 1960-talet. Den enda egentliga skillnaden, enligt William-Olsson, låg i att de fått tillgång till datamaskiner.483 De övriga svaren Hägerstrand fick var inte lika skarpt formulerade
som William-Olssons men de hade liknande kritik, att Hägerstrand presenterade sin egen forskning snarare än kulturgeografin som helhet.484
Det fanns onekligen en kontinuitet mellan den planerande geografin och
den tidigare kulturgeografiska forskningen. Poängen är att oavsett i vilken
utsträckning den planerande geografin skilde sig ifrån tidigare eller samtida
forskningsinriktningar var det en viktig del av de planerande geografernas
självförståelse att deras forskning skilde sig ifrån andra geografers. Ovan har
visats hur de planerande geografernas individuella professionella projekt
sammanflätades med ett större vetenskapligt projekt men jag har fokuserat
på hur personliga relationer stärkte den professionella relationen. Huvudpoängen har dock varit att det fanns en grupp aktörer som hjälpte varandra
professionellt och personligt och de uppfattade sig som en egen särpräglad
forskningsinriktning som befann sig i ett konkurrensförhållande till andra
kulturgeografer och samhällsvetenskaper. Godlund och Hägerstrand fungerade som det sammanhållande navet i den planerande geografin dels som en
följd av att de var väldigt engagerade i det gemensamma professionella och
vetenskapliga projektet, dels för att de var de mest framgångsrika av de planerande geograferna. I vilken mån de var framgångsrika kommer att behandlas längre fram i undersökningen, här räcker det med att konstatera att den
planerande geografin var en gemenskap som båda aktörerna engagerade sig
för.
Det var arbetet för omsätta forskningen i planering och att använde planeringen för att bedriva forskning som gjorde att de planerande geograferna
kunde etablera sig som experter på samhällsplanering och samtidigt göra
samhällsplanering till kulturgeografins mest angelägna forskningsfält. De
planerande geograferna var inte de enda geograferna som var intresserade av
att delta i utredningar eller att omsätta sin forskning i samhällsreformer.
483
I brevet framhöll William-Olsson att hans upprördhet delvis berodde på att han under
samma period kritiserats av Folke Kristensson, som var professor i företagsekonomi vid
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Enequist kan återigen tas som exempel på att den svenska kulturgeografin
inte var begränsad till vad Godlund och Hägerstrand sysselsatte sig med. I
föregående kapitel berördes att en omfattande länsundersökning hade gjorts
av Uppsala län. Enequist fick i uppdrag att fortsätta arbetet med att samla in
geografiskt material som kunde vara användbart för samhällsplaneringen.
Liksom tidigare var arbetet under Enequists ledning inriktat mot att samla in
ett kunskapsunderlag som planerarna kunde arbeta med och inte utarbeta en
planeringsmetodologi som de kunde använda. Värt att notera är även att en
av delarna som publicerades i undersökningsserien var skrivet av Björn
Bosæus. Han skulle senare arbeta med Godlund i den länsindelningsutredning som tillsattes 1959. Bosæus bidrag behandlade resmöjligheter i Uppsala
med omnejd och undersökningen utgick ifrån den analysmodell som Godlund utarbetat i sina trafikstudier, både de vetenskapliga och de som gjorts
för vägplanen. Godlunds forskning var användbar för planerare, därför
spreds hans metoder i planeringskretsar. Bosæus är också en intressant aktör
eftersom han hade varit Enequists student. Enequist hade samma förutsättningar som sina kollegor i Lund att koppla samman forskningen med det
praktiska planerandet. Hon valde dock att upprätthålla arbetsdelningen där
forskarna försåg planeringen med kunskapsunderlag och överlät åt planerarna själva att värdera och analysera det. De planerande geograferna var dock
mer intresserade av att göra det motsatta.485
Under 1950-talet var det de planerande geograferna som var mest framgångsrika i dessa strävanden. Genom den planerande geografin kopplades
forskningsfronten till planeringsfronten. Skillnaden låt i komplexiteten i
undersökningarna och hur mycket kunskap som måste producera innan det
gick att presentera ett trovärdigt resultat. Det kunde de göra eftersom de
aktivt arbetade för att utöka sitt tankekollektiv och inte bara för att få förståelse för sin tankestil. Att det finns en bred uppslutning utanför universitetet
att den viss typ av forskningsproblem är angelägna att lösa gör det enklare
att motivera varför forskningen ska finansieras. Men för att, som de planerande geograferna, etablera sina praktiker utanför den vetenskapliga kontexten måste det finns ett tankekollektiv som kan omsätta tankestilens världsbild i praktisk handling.
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5 De planerande geograferna och de
administrativa indelningarna

De planerande geograferna hade 1959 skapat en stark vetenskaplig gemenskap. De hade skapat ett nätverk som via samhällsplaneringen knöt samman
det statliga utredningsväsendet, länsstyrelserna och den kulturgeografiska
forskningen. De försåg utredningar med experter och beslutsfattare med
prognoser och handlingsalternativ. De modeller, som var det vetenskapliga
nav de planerande geograferna rörde sig kring, isolerade samhälleliga processer i ideala abstraktioner som empiriskt material kunde testas mot. Den
skillnad som oundvikligen uppstod mellan modellens idealvärld och det
empiriska materialets materiella verklighet avgränsade vad som skulle prioriteras vid planeringsarbetet. Den geografiska modell som blev mest spridd
var centralortsteorin och det här kapitlet kommer att förklara hur centralortsteorin gjordes till den styrande principen vid de svenska kommunindelningarna som påbörjades 1962.
Centralorter är uttryck för ekonomisk aktivitet. När det väl finns en centralort blir det en konkurrensfördel att förlägga sin verksamhet till den. Det
finns således en självförstärkande effekt i centralorten. En anledning till att
en tätort blir en centralort är att det är dit människor måste ta sig för att sköta
myndighetskontakter. Att förlägga, till exempel, en vårdcentral till en ort gör
det mer sannolikt att den orten blir en centralort. Men det är också så att
centralorten är den ort dit människor tar sig för att uträtta andra ärenden,
vilket gör att det är den mest rimliga orten att förlägga en vårdcentral till.
Centralorten är en regions ekonomiska centrum, men anledningen till varför
den blir det ekonomiska centrumet kan variera.
I det här kapitlet kommer centralortsteorins betydelse för reformeringen
av de administrativa indelningarna i Sverige att behandlas. De administrativa
indelningarna var kommunerna och länen. Trots att både kommun- och länsindelningen utreddes 1959, var det bara kommunindelningen som gjordes
om. De planerande geograferna var dock involverade i båda utredningarna.
Det är således kommunblocken som kommer att ges det största utrymmet.
Utredningarna påminner mycket om varandra men eftersom kommunblocksindelningen genomfördes i praktiken genererade den utredningen mer
material. Båda utredningarna följdes upp med ytterligare utredningar under
1960-talet som också leddes av de planerande geograferna, men eftersom de
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utfördes enligt samma metodologiska principer som de föregående kommer
dessa inte att behandlas närmre.
Centralortsteorin användes som indelningsprincip när kommunblocken
skapades 1962. När dessa kommunblock 1968 fick till nyårsdagen 1974 på
sig att omvandla kommunblocket till en kommun, skapades en kommunindelning som utgick från centralortsteorin. Kommunblocken skulle initialt
fungera som samarbetsorganisationer vars kommuner, om de ville, kunde gå
samman till en kommun. En frivillighetsprincip som alltså togs bort. Det var
den nya skolformen högstadiet som var det officiella skälet till att skapa
kommunblocken. För att det skulle gå att bedriva högstadieundervisning som
var kostnadseffektiv och kvalitativ kunde inte elevunderlaget vara för litet.
Principen som låg till grund för kommunblocken var alltså ett sätt att lokalisera den samhälleliga servicen till orter dit många människor hade ärenden.
Men den gjorde även att det blev svårt för andra orter att bli mer betydelsefullt än det administrativa centrumet.
Kommunreformerna innebar stora förändringar av det svenska samhället
och de berörde stora delar av den offentliga verksamheten i Sverige. Den
politiska debatten inom den moderna välfärdsstaten kretsar kring behovsformuleringar. Vilka behov har medborgarna, vilka behov ska staten svara
för och så vidare. Kommunreformerna var en del av det större socialpolitiska
reformarbetet och det var inom den socialpolitiska debatten som den parlamentariska kampen om dessa behovsformuleringar avgjordes. Trots socialpolitikens stora betydelse för kommunreformerna var kommunfrågan ingen
större politisk stridsfråga. Det berodde inte, som vissa forskare hävdat, på att
kommunindelningsfrågan överläts åt experter och därigenom gjordes opolitisk.486 Det berodde på att kommunutredningarna var en del av en större intertext. Med det menas att statliga utredningar inte kan läsas som självständiga verk. Utredningarna refererar till andra utredningar som behandlar
samma fråga och tillsammans utgör utredningarna en samlad argumentation.
Kommunutredningarna gjordes för att skapa den administrativa infrastrukturen som behövdes för att genomföra de socialpolitiska reformerna. Att
dessa reformer var önskvärda hade redan avgjorts. Partier och riksdagsdebatter saknade inte betydelse för de politiska reformer som undersöks, men de
partipolitiska striderna var redan avgjorda när de planerande geograferna
kom in i processen.487
Indelningsreformerna var betydelsefulla eftersom de visar att de planerande geografernas tankegemenskap inkluderade aktörer som hade svaga
eller inga kopplingar till den geografiska institutionen i Lund. Det var inte så
att tjänstemännen kunde göra centralortsanalyser men de visste att de plane486

Erlingsson, Wångmar & Ödalen (2011), ss. 3–36.
Linn Spross har i en undersökning av statliga utredningar av arbetstidsförkortningar visat
hur utredningarna, om de undersöks som intertexter, kan vara en givande källa för studier av
kampen om behovsformuleringarna. Spross (2016), se särskilt ss. 20–21, 27–31,156–170.
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rande geograferna hade de analytiska verktygen för att skapa en funktionell
administrativ indelning. Tjänstemännen delade de planerande geografernas
rationalitet och värdering av vilka aspekter av samhället som kunde och
borde undersökas och vilka aspekter som indelningsarbetet kunde bortse
ifrån.

Kommunen – arena för representation eller funktionell
administrativ enhet?
Under andra halvan av 1900-talet har det genomförts kommunreformer i de
flesta avancerade ekonomier. Det innebär att det även har genomförts många
utvärderingar av dessa kommunreformer vilket i sin tur innebär att det finns
en uppsjö av rapporter, böcker och artiklar som skrivits på ämnet kommuner.488 Men den här undersökningen handlar inte om kommunen som allmänt
samhälleligt fenomen. Det kommer således inte att göras någon mer djupgående introduktion av den litteraturen. För att placera in de svenska kommunreformerna i ett historiskt sammanhang ges här en kort introduktion till de
två dominerande traditionerna inom kommunforskningen. Därefter följer en
diskussion om forskningen om de svenska kommunreformerna.
Industrialiseringen ledde till urbanisering. Människor lämnade jordbruket
och landsbygden för industrier och städer. Det innebar att lokala administrativa indelningar, som funnits så länge det funnits en centralmakt som behövt
formella administrativa indelningar, blev allt mindre användbara. Under
1900-talet intensifierades den demografiska förändring som initierats av
industrialiseringen samtidigt som de moderna välfärdsstaterna började ta
form. Urbanisering och en expanderande offentlig sektor, det är den strukturella förklaringen till i stort sett alla kommunreformer.489
I storleksfrågan finns en spänning mellan å ena sidan kommunen som en
administrativ enhet som, på grund av sin storlek och ekonomiska sårbarhet,
är instabil. Å andra sidan är kommunen den politiska arena där möjligheterna för medborgarinflytande är som störst, ett inflytande som minskar ju
488

Harald Baldersheim och Lawrence Rose skriver att frågan om administrativa indelningar
har karaktären av en fågel Fenix som nästan så fort den avgjorts återkommer och måste lösas
igen eftersom de administrativa indelningarna är så tids- och platsberoende. Det har gett
upphov till en konstant produktion av rapporter, undersökningar och utvärderingar av de
reformer av de administrativa indelningar som genomförts eller diskuterats runt om i Europa.
Baldersheim & Rose (2010), ss. 1–20.
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Ett intressant exempel på detta är Island som inte genomförde någon omfattande kommunsammanslagningsreform förrän 1993. Det var inte förrän då fiskeindustrierna längs kusten och
serviceindustrierna som etablerades kring dem gjort att landsbygdsbefolkningen minskat
tillräckligt mycket för att det skulle bli möjligt att tala om ett ”småkommunproblem”. Ett
liknande resonemang om industrialisering, urbanisering och en växande offentlig sektor förde
Gunnar Wallin i sin diskussion om de svenska kommunerna 1966. Eythorsson (1998), ss. 23–
37; Wallin (1966), ss. 9–38.
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större kommunen är. Eftersom dessa aspekter av den moderna kommunen
sällan helt och fullt går att kombinera, har det i Europa utvecklats två skilda
kommunala system. Dessa är de nordeuropeiska och de sydeuropeiska
kommunsystemen. Det nordeuropeiska kommunsystemet präglas av stora,
funktionsinriktade kommuner som administrerar stora delar av den offentliga
sektorn. Det sydeuropeiska kommunsystemet har fler och mindre kommuner
med begränsade arbetsuppgifter. Sverige kan, tillsammans med de övriga
nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien, ses som de mest typiska
exemplen på det nordeuropeiska kommunsystemet.490
Eftersom kommunen fungerar som en arena för representation har den intresserat demokratiforskare, där den amerikanske statsvetaren Robert Dahl
fungerar som en förgrundsgestalt.491 Frågan om medborgarinflytande och
administrativa enheter har varit viktig inom forskningen om den lokala demokratin i Öst- och Centraleuropa sedan 1990-talet.492 Det har även lett till
att kommunindelningar har använts av statsvetare för att undersöka relationen mellan lokala politiska aktörer och staten.493 I den här undersökningen är
det dock inte kommunen som sådan som undersöks, utan den roll som kulturgeografer spelade i kommunindelningsreformerna. Men det är inte givet
att kommunindelningsfrågor hanteras av statliga tjänstemän och vetenskap-
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Det nordeuropeiska kommunsystemet skapades genom kommunreformer under 1960- och
1970-talet. Dessa genomfördes i sin tur för att den offentliga sektorns åtaganden expanderade.
Vissa menar dock att uppdelningen i ett nordligt och sydligt kommunsystem är förenklat,
särskilt efter Sovjetunionens upplösning. Den övergripande distinktionen mellan kommunen
som funktionell och representativ enhet kvarstår dock. Lindström (2003); Baldersheim &
Rose (2010), ss. 16–18.
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Särskilt den undersökning som Dahl skrev med Edward Tuft 1973 har varit central för
forskningen om hur politiskt deltagande och medborgarinflytande påverkas av administrativa
enheters storlek. I en nordisk kontext har Dahl och Tufts resonemang använts för att undersöka de norska kommunerna. I Norge hade genomsnittskommunen år 1990 niotusen invånare
medan den genomsnittliga svenska kommunen samma år hade trettiotusen invånare. Dahl &
Tuft (1973). Baldersheim, Pettersen, Rose & Ögård, (2003).
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I Västtyskland genomfördes under 1960–70-talet kommunreformer, som påminde om de
som genomfördes i Sverige under samma tid, med syfte att skapa färre men större kommuner.
I DDR genomfördes dock reformer för att skapa mindre kommuner; många av de uppgifter
som ålagts de Västtyska kommunerna sköttes i DDR av statliga myndigheter. Efter Tysklands
enande fanns det Östtyska grupper som argumenterade för att de små kommunerna skulle få
vara kvar eftersom det lokala politiska arbetet varit viktigt för demokratirörelsen. Men eftersom kommunerna i forna DDR hade samma åligganden som kommunerna i det forna Västtyskland genomfördes en reform för att skapa kommuner med fler invånare och större skattebas ganska omgående efter enandet. I andra stater från det före detta östblocket som genomfört kommunreformer under 1990- och 2000-talet präglades 1990-talet av en vilja att bryta
med det sovjetiska systemet och förankra demokratin genom att skapa små enheter för lokalt
självstyre. Under 2000-talet började de små kommunerna av centralmakterna att uppfattas
som administrativa hinder och kommunsammanslagningar initierades. Dessa komplicerats av
spänningar mellan etniska grupper, vars inbördes inflytande varierade mellan regionerna, men
även av att lokala makthavare ogärna reformerar bort sina ämbeten. Wollman, (2003), ss.
106–128; Swianiewicz (red.) (2010).
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liga experter, även om det är vanligare i det nordeuropeiska kommunsystemet än i det sydeuropeiska.
Trots att den expanderande offentliga sektorn var en följd av välfärdsstaten finns det, enligt Ulla Ekström von Essen, mycket lite skrivet om den
svenska socialdemokratins kommunpolitik.494 Det Ekström von Essen då
syftar på är forskningen om den socialdemokratiska kommunideologin, alltså
vilken plats kommunerna hade i det socialdemokratiska samhället. Den
forskning som har bedrivits om kommunpolitiken har, förutom den redan
berörda forskningen om relationen mellan centralmakten och lokalsamhället,
behandlat kommunernas funktion i välfärdsstaten.495 Ekström von Essen
menar att den socialdemokratiska kommunideologin var avgörande för att
folkhemmet organiserades som det gjorde.496 Kommunen var den enhet där
välfärdstjänsterna administrerades men kommunen fungerade även som en
arena för medborgarfostran. Genom att delta i det kommunala politiska livet
skulle medborgarna skolas i demokrati. På samma sätt skulle de socialdemokratiska partifunktionärerna genom att verka som kommunpolitiker skaffa
sig erfarenhet av det praktiska politiska arbetet. De skulle även se till att de
politiska reformer som partiet beslutat om centralt också implementerades
ute i kommunerna. Den socialdemokratiska kommunideologin, tillsammans
med de strukturella ekonomiska förändringarna och de statliga myndigheternas ökade behov av professionella tjänstemän på lokalnivå, blir i Ekström
von Essens undersökning förklaringen till att kommunens betydelse för rikspolitiken ökade under efterkrigstiden. Vilket i förlängningen gjorde att den
kommunala indelningen måste göras om.497
Lennart Lundquist argumenterade i sin avhandling från 1972 för att de
svenska kommunreformerna innebar att staten, genom att låta kommunerna
ansvara för stora delar av den offentliga sektorn, ökat lokalsamhällets makt
på centralmaktens bekostnad.498 Det är dock oklart hur mycket denna formella decentralisering av makt också innebar att kommunernas makt ökade i
praktiken. Det var fortfarande staten som genom lagstiftning bestämde vilken verksamhet kommunerna skulle bedriva. Björn Tropp menar att kommunernas faktiska handlingsutrymme minskade från 1970-talet och fram till
hans undersöknings slut 1985. Det berodde på att minskande statsbidrag, en
växande kommunal tjänstesektor och en minskad tillväxttakt i ekonomin
gjorde att kommunernas ekonomiska handlingsutrymme blev snävare.499
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Erik Wångmar har i två större studier undersökt storkommunreformen
och kommunblocksreformen. I Wångmars studier är det reformerna som står
i centrum, utredningarna som föregick dem, riksdagsbehandlingen och implementeringen i form av kommunsammanslagningar.500 När Wångmar diskuterar orsakerna till kommunreformerna görs det framför allt utifrån hur
reformerna motiverades i utredningar och riksdagsdebatter. Tillskillnad från
Ekström von Essen, som använde den socialdemokratiska kommunideologin
för att förklara reformerna. I den här undersökningen studeras kommunreformerna eftersom de var den dittills största reformen som de planerande
geograferna var involverade i.
Kommunblocksreformen var en del av ett större socialpolitiskt projekt,
vilket gjorde att den påverkade många av välfärdsstatens viktigaste funktioner. Det innebar också att det fanns en politisk vilja att genomföra reformerna.
De planerande geograferna kunde genom kommunblocksreformen göra sig
till generella planeringsexperter. Trots att arkitekterna var de epistemiska
auktoriteterna när det gällde bostadsbyggande och lärarna var de mest trovärdiga auktoriteterna på undervisning kunde de planerande geograferna
göra sig till experter över hela samhällsbygget. Lärarna kunde inte göra anspråk på auktoritet över bostadsbyggande och arkitekterna saknade trovärdighet i frågor om undervisning. Men de planerande geograferna kunde göra
anspråk på auktoritet över skolans lokalisering i relation till bostäderna. Utan
att direkt konkurrera med andra auktoriteter kunde de planerande geograferna skapa ett nytt expertområde. Samhällsplaneringen berörde alla aspekter
av den framväxande välfärdsstaten men samhällsplanerarna gjorde, i de
flesta fallen, inga anspråk på att ersätta reda etablerade auktoriteter. Precis
som de planerande geograferna skapade en ömsesidigt stärkande relation
mellan sin forskning och den praktiska planeringen strävade samhällsplaneringen att skapa en ömsesidigt stärkande relationer med samhällets institutioner. Kommunerna var viktiga för att skapa de organisatoriska förutsättningarna för att samhällsplaneringen skulle kunna fungera som ett nav i
samhällsbygget. Trots att denna undersökning inte kommer att resonera vidare kring den praktiska planeringen kommer det här kapitlet att visa hur de
planerande geograferna genom sitt engagemang i kommunblocksutredningen
tog steget från att planera enskilda aspekter av samhället till att skapa förutsättningarna för den framtida planeringen.
Kommunblocksutredningen var den största utredningen de dittills deltagit
i och de planerande geograferna gick in i den med gott självförtroende. De
visste vad de ville åstadkomma. De skulle ordna kommunerna i enlighet med
centralortsteorins principer. De hade också rutiner av att utföra utredningsuppdrag och de hade en arbetskraftsreserv i form av en grupp studenter som
deltagit i statliga utredningar parallellt med sin utbildning. I kommunblocksutredningen möttes de planerande geografernas forskning, utbildning och
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planering. Det är därför kommunblocksreformen är viktig för denna undersökning.
I samband med båda kommunreformerna påbörjades stora och ambitiösa
forskningsprojekt. Kommunblocksreformen fick till och med två forskningsprojekt. Projektet Flykten från landsbygden, som samhällsvetenskapliga
forskningsrådet nyligen påbörjat, benämndes från 1952 Storkommunsundersökningen och undersöka storkommunreformens inverkan på det svenska
samhället. Storkommunsundersökningens betydelse för kulturgeografins
utveckling har diskuterats i kapitel 3. Kommunblocksreformen undersöktes
först av den så kallade kommunalforskningsgruppen som påbörjade sitt arbete 1965. Det var ett statsvetenskapligt forskningsprojekt som leddes av
Jörgen Westerståhl och som samtliga statsvetenskapliga institutioner i landet
var engagerade i. Ytterligare ett statsvetenskapligt forskningsprojektprojekt
påbörjades 1974, återigen under ledning av Westerståhl, som benämndes
kommundemokratiska forskningsgruppen. Kommunaldemokratiska forskningsgruppen arbetade på uppdrag av kommunaldemokratiska kommittén
som var en parlamentariskt tillsatt kommitté. Kommunaldemokratiska forskningsgruppens rapporter publicerades också i kommundepartementets DSserie.501
Kommunforskningsgruppens styrelse, som alltså var den första av de två
statsvetenskapliga forskningsgrupperna, bestod av professorerna vid samtliga universitet och den utarbetade riktlinjerna för projektet. Forskningsresultaten publicerades sedan i kommunforskningsgruppens skriftserie, Den
kommunala självstyren.502 Serien bestod till stor del av doktors- och licentiatavhandlingar men inom ramen för projektet skrevs även ett stort antal uppsatser på lägre nivåer.503
Kommunforskningsprojektets ansats var uttalat kvantitativ och metodprövande där jämförelser mellan kommunerna skulle användas för att testa analysverktygen som användes. Antagandet var att samhället förändrades snabbt
vilket innebar att politiska organisationer också måste kunna förändras
snabbt. Det var statsvetenskapens uppgift att utveckla metoder för att under501

Totalt blev det femton rapporter vars resultat sammanfattades i antologi. Strömberg &
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söka hur politiska organisationer fungerar och hur dessa på ett effektivt sätt
skulle kunna förhålla sig till en värld stadd i förändring. För att undersöka
hur politiska organisationer anpassades sig till en föränderlig värld skulle
jämförande studier användas. De svenska kommunerna lämpade sig väl för
sådana jämförande studier, eftersom de var tvungna att anpassa sig efter
samma institutionella förändring (kommunblocksreformen). De måste även
förhålla sig till samma strukturella förändring (urbaniseringen) och de måste
göra det utifrån samma juridiska ramverk (skyldighet att tillhandahålla
samma sociala service osv.).504
Den kommunala självstyrelsen var ett användbart fall för att testa metoder
att undersöka politiska organisationers förändringsförmåga, och i förlängningen deras effektivitet. Det var alltså inte kommunerna som sådana som
var kommunforskningsgruppens egentliga studieobjekt. Kommunaldemokratiska forskningsgruppen hade däremot som huvudsakliga uppgift att utvärdera hur kommunblocksreformen hade påverkat den lokala demokratin. Den
metod som användes var den som utvecklats av kommunforskningsgruppen.
Det förklaras med att båda forskningsgrupperna leddes av samma personer
men också av att kommunforskningsgruppens arbete var det enda jämförbara
projekt som genomförts.505
En aspekt av de båda statsvetenskapliga kommunalforskningsprojeten
som det inte finns möjlighet att utveckla i den här undersökningen är hur de
använde resurser som gjorts tillgängliga i samband med kommunblocksreformen för att utveckla en analysmodell. Dels genom att projekten engagerade flera institutioner, etablerade en uttalat kvantitativ arbetsmetod inom
den svenska statsvetenskapen, dels att denna modell användes för att göra
normativa utsagor om hur samhället borde organiseras. Parallellerna till de
planerande geograferna är slående men det är också skillnaderna. När kommunforskningsgruppen började sitt arbete kunde Westerståhl, som redan
hade en professur, med hjälp av sina kollegor reformera ämnet uppifrån.
Genom att samtliga institutioner drev projektet gemensamt och lät sina studenter skriva uppsatser inom projektet tränades en överväldigande majoritet
av de svenska statsvetarna i att använda en specifik uppsättning av samhällsvetenskapliga modeller. Knappt tio år tidigare hade de planerande geograferna använt det statliga utredningsväsendet för att skapa möjligheter för sina
studenter att skriva planeringsinriktade uppsatser. De planerande geografernas nätverk sträckte sig vid den tiden inte över alla universitet och det fanns
inget forskningsprojekt som kunde fungera som organisatorisk bas. Istället
fick de använda statliga utredningar för att driva på spridningen av sin vetenskapliga inriktning.
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Westerståhl, Dalenius & Sjöström (1970), ss. 9–11.
I direktiven angavs att resultaten skulle kunna användas i det praktiska arbetet med lokala
demokratifrågor. Kommundemokratiska forskningsgruppen genomförde tre delprojekt som
tematiskt behandlade medborgaren och kommunen, den kommunala organisationen och den
kommunala självstyrelsen. Strömberg & Westerståhl (1983), ss. 25–32.
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När riksbankens jubileumsfond bildades 1968 var det första stora projektet som finansierades en undersökning av urbaniseringen som under ledning av Hägerstrand engagerade samtliga kulturgeografiska institutioner i
landet. Det är ännu ingen som undersökt vilka vetenskapliga inriktningar
som konkurrerade inom statsvetenskapen under 1950-talet, men det finns
ingen anledning att tro att en undersökning av statsvetenskapen skulle vara
mindre intressant än en undersökning av kulturgeografin. En intressant parallell till kulturgeografin var att kommunforskningsgruppen bröt med den
tidigare statsvetenskapliga traditionen att göra historiska jämförelser.506 De
planerande geograferna distanserade sig från den historiska traditionen inom
kulturgeografin. Kanhända hade möjligheterna att samla in och bearbeta
stora mängder statistisk data 1965 blivit tillräckligt goda för att det inte
längre var nödvändigt att gå till arkiven för att testa de samhällsvetenskapliga teorierna.

Småkommunsproblematiken och socialvården
Bakgrunden till kommunreformerna att befolkningen koncentrerades till
tätorter vilket ledde till att landsbygdskommunernas befolkning minskade.
Samtidigt byggdes välfärdsstaten upp efter principen att alla medborgare
hade rätt till en jämlik samhällelig service. Resultatet blev att en minskande
skattebas var tvungen att finansiera en växande offentlig sektor. Detta benämndes småkommunproblemet i den politiska diskussionen och det var
småkommunsproblemet som kommunreformen skulle lösa.
För att förstå varför småkommunsproblematiken var den etablerade problemformuleringen i den rikspolitiska debatten om kommunerna är det viktigt att förstå kopplingen mellan kommunreformerna och det socialpolitiska
reformarbetet. Kommunreformerna var, trots att de berörde polisväsendet,
byggnadslagar och brandförsvaret, i huvudsak socialpolitiska. Vid kommunindelningskommitténs första sammanträde 31 juli 1943 presenterade utredningens ordförande Malte Jacobsson en PM där ramarna för utredningen
drogs upp. Fördelarna med små kommuner framställdes som sparsamhet i
förvaltningen, förvaltningens små utgifter, förtroendemännens lokalkännedom och befolkningens intresse för kommunala angelägenheter. Medan
nackdelarna var det lilla skatteunderlaget, bristen på förtroendemän och dessas begränsade möjligheter att skaffa sig erfarenheter från olika verksam506

Peter Aronsson framförde på den punkten en viss kritik mot kommunalforskningsgruppen i
sin avhandling om det lokala självstyret 1680–1850, en kritik som Wångmar instämde i. Både
Aronsson och Wångmar kan ses som företrädare av en syn på kommunen som en arena för
representation och lokalt inflytande över samhället medan kommunforskningsgruppen förhöll
sig till kommunen som en funktionell förvaltningsenhet. På den punkten kan kommunforskningsgruppen sägas representera huvudfåran i både den svenska kommunforskningen och den
politiska kommundebatten. Aronsson (1992), s. 33; Wångmar (2003), s. 25.
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hetsfält. Samt att småkommunerna inte på ett rationellt sätt kunde ordna
vissa kommunala angelägenheter. Dessa exemplifierades som socialvård,
skola och byggnadsväsendet.507
Frågan om en ny kommunindelning hade lyfts i riksdagen redan 1939
men då beslutades att utredningen av frågan skulle skjutas upp till dess att
socialvårdsutredningen lämnat sitt betänkande om socialvårdskommuner.
Socialvårdskommittén presenterade 1942 ett betänkande som föreslog att
socialvårdskommuner skulle bildas. Det vill säga en förvaltningsnivå mellan
kommunerna och landstingen som skulle administrera den sociala servicen.
Socialvårdskommitténs betänkande var den viktigaste referenspunkten för
kommunindelningskommittén och det var i relation till socialvårdskommunerna som de nya primärkommunerna diskuterades. Socialvårdskommittén
arbetade från 1937 till 1951 och presenterade nitton betänkanden om hur
välfärdsstatens sociala service skulle organiseras. Betänkandet om socialvårdskommuner som presenterades 1942 var kommitténs sjätte och hade
titeln Socialvårdens organisation m.m.508 Socialvårdskommittén hade i uppgift att revidera fattigvårdslagen och systemet med socialförsäkringar. De
skulle även samordna det sociala arbetet och ompröva fördelningen av socialvårdens utgifter mellan stat och kommun. Vidare skulle kommittén se till
att socialvården gavs en enhetlig utformning för hela landet.509
Alla medborgares rätt till en likvärdig social service var en viktig del av
det socialdemokratiska välfärdsbygget.510 Redan innan socialdemokraterna
kom till makten hade variationen i kommunernas skattekraft diskuterats som
ett politiskt problem. En utredning med uppdrag att se över den kommunala
beskattningen hade 1900 föreslagit en ändrad kommunindelning. De föreslog
även införandet statliga bidrag för att finansiera den kommunala verksamheten som en möjlig lösning på kommunernas ojämlika ekonomiska förutsättningar. Ett skatteutjämningsbidrag infördes 1917, främst för att täcka
lärarlöner, och 1924 föreslog ytterligare en kommunalskatteutredning kommunsammanslagningar eller att specialkommuner skapades för att administrera delar av de kommunala uppdragen. Ännu en kommunalskatteutredning
konstaterade 1936 att de till invånarantalet små kommunerna visserligen
hade låga skatteintäkter men att de även, på grund av den lilla befolkningen,
hade låga utgifter.511
Kommunernas ekonomiska förutsättningar hade varit en politisk fråga
under hela första halvan av 1900-talet men Det är svårt att hitta politiska
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. ”Bil. A P.M. (Vår utredning synes mig böra omfatta)”, Kommunindelningens handlingar
nr. 3, Förteckning över kommitténs sammanträden, föredragslistor, protokoll, memorial m.m.,
Kommunindelningskommittén 1943 Vol. 1, Protokoll, Skrivelser, RA.
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Ibid., s. 20.
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Ekström von Essen (2003), ss. 62, 125–176.
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Wångmar (2003), ss. 76–78.
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aktörer som drev kommunfrågan för dess egen skull.512 Enligt Per Nyström,
som arbetade nära Gustav Möller, var det närmast ett infall hos Möller som
startade processen med kommunindelningarna:
Vi satt och resonerade fram och tillbaka om hur vi skulle göra med dessa
kommunalförbund när Möller plötsligt sade: - Nej, vi slår ihop kommunerna
istället. Jag tror inte på kommunförbund.
Justitieminister Herman Zetterberg var med och han fick hicka. Dessa
gamla församlingar, sade han, som har funnits sedan hedenhös, de behöver ju
en diktatur för att gå samman. Men Möller var lugn och sade att det här skall
vi nog ordna. Så tillsatte han omedelbart en utredning om sammanläggning
av kommunerna. Sådan var han. Det kom som en blixt på ett sammanträde.513

Det finns inte något i Möllers personarkiv som tyder på att han varit särskilt
engagerad i kommunfrågor.514 Ekström von Essen menar dock, bland annat
baserat på ovanstående citat, att Möller var viktig för att kommunal självstyrelse, som koncept, skulle likställas med kommunernas förmåga att förvalta
statliga direktiv. Ekström von Essen hävdar även att Möller ville ha en direktkommunikation mellan staten och kommunerna för att minimera de byråkratiska mellanleden i det politiska reformarbetet.515 Kommunerna fyllde
även en viktig funktion i det socialdemokratiska politiska projektet. De informationskanaler som fanns inom partiet gjorde att partiets centralorganisation kunde förse medlemmarna ute i landet med broschyrer och andra kunskapsunderlag som sedan kunde användas i de studiecirklar som anordnades
av lokala arbetarkommuner, fackföreningsklubbar och bildningsförbund.516
Ekström von Essens tes får stöd av hur kommunfrågan hanterades av Möllers efterträdare Rune B. Johansson som var inrikesminister från 1957–1969.
Det var Johansson som senare skulle ta initiativet till kommunblocksreformen.517
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Gunnar Myrdal skrev t.ex. i en tillbakablick över sin politiska karriär att han inte mindes
vem som tagit initiativet till storkommunreformen. Myrdal (1982), ss. 78–79.
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Bedömningen baseras på arkivförteckningen samt de minnesanteckningar som tros vara
förarbeten till en självbiografi. Gustav Möller, Personliga handlingar, testamente, anteckningar m.m., Vol. 1A, ARAB.
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Den amerikanske geografen Waldo R. Tobler, vars hemstat Michigan skulle göra om
valdistrikten, skrev i mars 1962 till Hägerstrand för att fråga mer exakt vilken roll de svenska
geograferna hade spelat i kommunindelningen. Hägerstrand svarade att geograferna varit
involverade på ”the engineering level” och att reformen var ett resultat av en bredare politisk
mobilisering. ”Geographers – mainly Sven Godlund – argued in the press, planning periodicals and at public lectures that time was ripe for a much more radical reform, founded on a
central-place principle. A strong minister of the interior persuaded the parliament to act in this
direction. […] May I add that a work of this kind can be scientific only in a moderate sence
[sic]. You have to compromise a great deal in order to reach the main goals. You have to
remain on a level of abstraction which is acceptable for the politician. Fortunately, in Sweden
academic people are trusted by the politicians. These may not always agree but they trust that
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I Johanssons arkiv finns utdrag från riksdagsdebatten 1946 sorterade efter
om de var negativa eller positiva till reformen. Ibland försedda med kommentarer som ”Erik Fasts inlägg har betydelse än idag” innan en redovisning
av Fasts ståndpunkter i punktform. Dessa speglade i princip de ståndpunkter
som utredningen presenterat i sitt betänkande, till exempel att det kommunala självstyret urholkades av att kommunförbund skötte de nya åliggandena
istället för kommunerna. Sammanfattningen avslutas med ett citat av Möller
som lyder:
Redan när jag 1926 blev socialminister hade jag fullt klart för mig att den
gamla kommunindelningen var föråldrad. – Om vi håller på att göra nya
kommunalförbund och specialkommuner så kommer kommunfullmäktiges
uppgifter bara bli att addera redan beslutade uppgifter. Jag vågar säga, att om
vi nu genomför en kommunindelning, så gör vi omvårdnaden av vårt folk och
inte minst den lokala självstyrelsen den största tjänst som vi idag kan göra
dem.518

Citatet finns inte med i riksdagsprotokollet och det är oklart var det är hämtat
ifrån men eftersom det inkluderades i samlingen med citat från riksdagsdebatten är det rimligt att anta att Johansson och hans medarbetare behandlade
det som Möllers officiella ståndpunkt.
Socialpolitikens krav på funktionella kommuner ställdes i storkommunsutredningen emot de små kommunerna som bärare av en tradition av lokalt
självbestämmande. Erik Fast, socialdemokrat från Jönköping och medlem av
kommittén, försvarade under ett sammanträde småkommunernas administration som till stor del byggde på oavlönade lekmän. ”Vi ha ej råd att förlora
detta demokratiska system med tusen sinom tusen små oavlönade förtroendemän.”519 När utredningens betänkande skickades på remiss till bland andra
landskommunernas förbund var den näst vanligaste förekommande invändningen mot reformen att den skulle fördyra den kommunala administrationen:
De invändningar mot en ny kommunindelning, som framkommit i kommunernas yttranden, hava sammanställts i departementet. Av denna sammanställning framgår att den oftast förekommande invändningen är, att olägenheter i olika avseenden befaras på grund av de längre avstånden i de större
kommunerna. Därnäst komma farhågor för högre förvaltningskostnader och
advice is given to the best interest of the public. A strong minister of the Interior persuaded
the parliament to act in this direction.” W. R. Tobler – Hägerstrand 26/3-62, THEP Vol. 6,
LU; T. Hägerstrand – W. R. Tobler 18/6-62, THEP Vol. 6, LU.
518
”1946 års riksdagsbeslut om kommunindelning: andra kammarens protokoll”, Rune Johansson, Handlingar rörande Rune Johanssons verksamhet, allmän serie, 1960-1974, 4.1:03,
ARAB, ss. 4–5.
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”Protokoll vid sammanträde å Riksdagshuset i Stockholm den 7 oktober 1943 med kommittén för behandling av frågan om en mer rationell kommunal indelning”, Kommunindelningens handlingar nr. 3, Förteckning över kommitténs sammanträden, föredragslistor, protokoll,
memorial m.m., Kommunindelningskommittén 1943 Vol. 1, Protokoll, Skrivelser, RA, s. 7.
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höjd skatt. I tredje rummet kommer invändningen, att den egna kommunen
hittills rett sig bra och att några olägenheter eller svårigheter icke förekommit
vid fullgörandet av de kommunala uppgifterna. I vissa yttranden påyrkas utan
närmare motivering, att den egna skall få bibehålla sin självständighet.520

Trots att landskommunerna uttryckte farhågor inför reformen hade den ett
stort stöd. 550 landskommuner hade lämnat remissyttranden varav 319 (58
procent) var positiva till utredarnas förslag, 147 (27 procent) var tvekande
eller oklara i sin inställning till frågan och 84 (15 procent) motsatte sig förslaget.521 När den faktiska kommunindelningen implementerades gjordes det
utan betydande motstånd från kommunernas sida.522 Huruvida det berodde på
att de kommunala representanterna låtit sig övertalas av utredningens argumentation eller om det var arbetet som utfördes av socialdepartementet och
länsstyrelserna under åren mellan 1946, när beslutet om kommunsammanslagningen togs, och 1952, när sammanslagningarna avslutades får vara
osagt. Under dessa år ordnade inrikesdepartementet 150–200 möten med
missnöjda kommunpolitiker. Vid dessa möten deltog ofta representanter för
länsstyrelsen och landshövdingen.523
Hela storkommunutredningen präglades av en ambivalens mellan de krav
som socialpolitiken ställde på kommunernas administration och det lokala
självstyrets betydelse för den demokratiska politiska kulturen i Sverige. I
utredningens direktiv citerades Möllers riksdagsskrivelse från 9 juni 1939
där han föreslog att den kommunutredning som det lagts motioner om borde
vänta till dess att socialvårdsutredningen lämnat sitt betänkande om socialvårdskommuner:
Icke minst hänsynen till pågående reformarbete på socialvårdens område gör
det angeläget, att den här ifrågasatta utredningen sker med all skyndsamhet.
[…] Då de för en sammanslagning erforderliga ekonomiska utredningarna rörande de olika kommunernas donationer, fonder och annan egendom i många
fall torde i och för sig bliva av invecklad natur, böra, med hänsyn till intresset
att indelningens genomförande ej skall draga för långt ut på tiden, de i samband med utredningen utarbetade generella reglerna göras så enkla och
schematiska som möjligt.524

Kommunerna måste reformeras och reformarbetet måste gå fort men eftersom dessa var komplexa organisationer kunde utredningen inte utarbeta
520

”Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet för Hans Maj:t Konungen i stadsrådet å
Stockholms slott 29 mars 1946”, Proposition 1946 nr 236, s. 26.
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detaljerade regler för indelning som fungerar vid varje enskilt fall. Det skulle
bli ett allt för omfattande arbete. Det utredarna kunde göra var dock att
samla ett kunskapsunderlag som kunde användas för att avgöra vad den moderna kommunala administrationen skulle förväntas klara av. Samt att ge
riktlinjer kring vilka befolkningsmässiga förutsättningar dessa behövde. Anledningen till att utredningen måste framställa generella regler, som kunde
anpassas efter de lokala behoven, var dock att det fanns en önskan om att
värna det lokala självstyre som av tradition fanns i kommunerna. Av utredningens tre betänkanden var det första en historik över det lokala självstyret i
Sverige.525 Utredningen skrevs av Erik Schalling och behandlade framför allt
hur det lokala självstyret reglerats i författningstexter.526 Men den långa traditionen av lokalt självstyre var en del av problemformuleringen kring kommunsammanslagningarna. Till exempel framhöll Fast, när utredningens innehåll diskuterades sommaren 1943:
Det är min bestämda uppfattning att folkets självverksamhet och skolning i
demokratiskt arbete varit av största värde i den nuvarande tiden. Betänkandet
bör innehålla en lovsång åt den kommunala självstyrelsen och vilket värde
man har att bevara. Vi är nu vid ett vägskäl. 527

Kommunerna måste reformeras för att även i fortsättningen fungera på ett
ändamålsenligt sätt. Vidare framhölls det kommunala självstyret som en
förklaring till att Sverige, tillskillnad från andra delar av Europa, varit relativt politiskt stabilt:
Den kommunala självstyrelsens allra största förtjänster torde emellertid ligga
på det politiska området. Såsom ett medel för medborgerlig fostran har den
fyllt alla de förväntningar, som dess förespråkare hyste. Den lugna inrikespolitiska utveckling, som kännetecknat förhållandena i vårt land i motsats till i
de flesta andra länder, torde i väsentlig mån få tillskrivas den insikt i samhällsproblemen, den förståelse för allmänna och enskilda behov och intressen
och den känsla av gemensamt ansvar för allmänt väl, som självstyrelsen i
kommunerna har förmedlat till folkets breda lager. 528

Det lokala självstyret, och i förlängningen kommunen, placerades i mitten av
Sveriges demokratiska tradition. Det går att tolka det som ett sätt för utredarna att skapa trovärdighet gentemot de kommuner som skulle komma att
525
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försvinna i kommunsammanslagningar. Det går också att tolka utredarnas
intresse för det lokala självstyrets historia och dess medborgarfostrande
funktioner som ett sätt att frikoppla det lokala självstyret från den då existerande sockenkommunen. Schalling hade i sitt betänkande visat att det lokala
självstyret hade funnits i många hundra år innan sockenkommunerna skapades och dessa hade i sin tur skapats för att fungera som administrativa enheter. Utifrån den positionen kunde utredarna sedan argumentera för att en
kommunreform måste genomföras för att det kommunala självstyret skulle
kunna bevaras.
I slutbetänkandet framhölls dock att någon övergripande princip för hur
indelningen skulle gå till varken var möjlig eller önskvärd:
Någon schablonmässig enhetlig storlek för de nybildade kommunerna är icke
möjlig att åstadkomma. I regel äro de för ett visst område möjliga kombinationerna starkt begränsade. Någon bestämd folkmängdssiffra kan icke tagas
till absolut riktpunkt. Folkmängderna måste få variera inom en tämligen bred
marginal med hänsyn till de lokala kombinationsmöjligheterna.529

Arbetsuppgiften var att kartlägga, eller som utredningens ordförande Jacobsson uttryckte det på ett kommittémöte hösten 1943: ”Vi bör gå igenom de
kommunala uppgifterna. Vad kräver den och den uppgiften? Vilka positiva
uppgifter vill man att kommunerna skola handhava?”530 Utredningen skulle
presentera ett förslag på hur kommunerna skulle ordnas för att de skulle fungera både som en arena för lokalt självbestämmande och, om möjligt, en
funktionell administrativ enhet i en modern välfärdsstat. Det innebar att utredningen inte kunde presentera något konkret förslag på hur denna kommun
skulle se ut. Det utredningen kunde göra var att ta fram ett kunskapsunderlag
som sedan kunde användas som rekommendationer när landstingen och
sockenkommunernas förtroendevalda förhandlade om vilka kommuner som
skulle gå samman.
Småkommunsproblemet hade tre orsaker: 1) det lokala självstyret var en
viktig del av den svenska politiska kulturen som måste bevaras; 2) sockenkommunerna, eller de borgerliga primärkommunerna som de egentligen
hette, hade skapats för att vara den administrativa arena genom vilken det
lokala självstyret kanaliserades; 3) den expansiva socialpolitiken hade gjort
att dessa administrativa enheter måste bli större. Småkommunsproblemet
bestod alltså i att det lokala självstyret var ett samhälleligt gott som måste
värnas och det var genom kommunerna som detta självstyre operational-
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iserades. Men socialpolitiken ställde krav på kommunerna som de inte kunde
uppfylla på grund av befolkningens litenhet.
Socialvården behövde inte nödvändigtvis vara en del av den kommunala
administrationen och även om den var det behövde den inte finansieras via
de kommunala skatterna utan hade kunnat finansieras med statsbidrag. Statlig finansiering av kommunal verksamhet, menade dock kommittén, gick
emot principen om det lokala självstyret. ”Förmånen av lokal självstyrelse
innebar i sig en skyldighet att svara för de kostnader, som förvaltningsbestyrens fullgörande medförde”.531 Att göra en ny kommunindelning var ett sätt
att göra kommunerna mindre beroende av staten och därigenom stärka det
praktiska kommunala självstyret. Reformen var nödvändig för att säkra
kommunernas fortsatta relevans som administrativ enhet.532

Principer för kommunindelning
Storkommunsutredningen hade kartlagt vilka krav som skulle komma att
ställas på de nya kommunerna och i förlängningen vilken funktion kommunerna skulle fylla i det moderna Sverige. Utredningen hade dock aktivt undvikit att utarbeta en metod för hur den kommunala nyindelningen skulle
göras i praktiken. Den långa traditionen av lokalt självstyre hade gjort att de
lokala kommuntjänstemännen med sin lokalkännedom hade den mest relevanta kunskapen om kommunerna. Detta kom dock att ändras under de följande åren.
När kommunblocksutredningen i sitt slutbetänkande resonerade kring varför storkommunerna inte var funktionella och varför en ny kommunindelning var nödvändig att genomföra återkom argumenten om småkommunproblemet som storkommunsutredningen lagt fram. Kommunerna var för små
för att kunna utföra de arbetsuppgifter som de förväntades utföra. De alternativ till kommunsammanslagningar som presenterades var ökad kommunal
samverkan och att staten eller landstinget tog över huvudmannaskapet för
kommunala uppgifter. Båda lösningarna skulle resultera i minskat kommunalt självstyre och i förlängningen urholka kommunernas betydelse i det
svenska samhället.533 De kommunblock som blev resultatet av utredningen
var dock en struktur för kommunal samverkan, även om den var tänkt som
ett förstadium till en ny kommunsammanslagning.534
531

SOU 1945:38, s. 84–85.
Vid sidan av specialkommuner för socialvården hade förslag lagts om specialkommuner
för polisväsendet och ytterligare förslag om specialkommuner för brandskyddet. Ibid., s. 187.
533
En kärnfull sammanfattning av vilka utmaningar som kommunerna ansågs stå inför och
hur kommunreformer skulle öka både kommunernas administrativa effektivitet och stärka det
lokala självstyret ges i en liten skrift som förlaget Tiden gav ut i samband med att kommunblocksutredningen lämnade sitt slutbetänkande. Larsson & Hedfors (1961).
534
SOU 1961:9, ss. 130–132.
532
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De planerande geograferna var inte engagerade i arbetet med storkommunerna eftersom de i slutet av 1940-talet höll på att formera sig som tankekollektiv. Från mitten av 1950-talet lämnade de Lund och började etablera sig
inom utredningsväsendet och den offentliga förvaltningen men de planerande geograferna hade varit intresserade av indelningsfrågor långt innan
någon inom förvaltningen var intresserad av de planerande geograferna.
Godlund publicerade 1951 en artikel i PLAN där storkommunsutredningen
kritiserades för att den inte presenterade någon generell princip för hur
kommunindelningen skulle göras. Som redan berörts var det ett medvetet val
av storkommunutredningen att inte utarbeta någon princip. De ansåg inte att
det var deras uppgift att göra den praktiska indelningen utan de skulle samla
in ett kunskapsunderlag som landsting och kommuner kunde använda när de
gjorde indelningen. Kunskapsunderlaget bestod av att sammanställa information om kommunernas befolkningsstorlek och förvaltning samt vilka krav
som den expanderande socialvården ställde på de nya storkommunerna.
Godlund menade att det var otillräckligt. Men det politiska samförstånd som
fanns kring behovet av en kommunal nyindelning var enligt Godlund positivt, likaså utredningens allmänna riktlinjer:
Utredningen hade dock en markant brist däruti, att den icke diskuterade principerna, enligt vilka indelningen – i realiteten sammanslagningen – skulle
ske. I den i bilaga (utan karta!) redovisade provindelningen av Göteborgsoch Bohus län angavs ej skälen till att just den eller de kommunerna sammanslagits med en annan kommun. Denna brist medförde, att myndigheterna
i många fall stodo famlande inför uppgiften att i praktiken genomföra utredningens förslag. De preliminära indelningar, som länsstyrelserna utarbetade,
blevo också på många håll föremål för hård kritik i de berörda landskommunerna. […] Vid arbetet med nyindelningen visade det sig snart, att det viktigaste momentet många gånger icke var landskommunerna själva utan fastmer
förekomsten av och samfärdselmöjligheterna till centralorterna, vilkas affärer, banker, hantverkare m. m. befolkningen sedan gammalt varit van att anlita oberoende av om resp. centralort låg inom eller utom den egna kommunen.535

Det Godlund föreslog var alltså att kommunindelningen borde göras efter de
centralorter som redan fanns och det var precis en sådan indelning som gjordes i och med kommunblocken. Den administrativa indelningen skulle kort
sagt i största möjliga mån sammanfalla med en funktionell region. Helst
skulle både län och kommuner sammanfalla med funktionella regioner. Citatet visar också den skillnad som kom att uppstå mellan de bägge kommunreformerna. Storkommunutredningen var utforskande och inriktad på att samla
ett kunskapsunderlag som kunde användas för att argumentera för att en
kommunreform var nödvändig. Kommunblocksutredningen behövde inte
förhålla sig till vilken funktion kommunerna skulle ha i den moderna väl535

Godlund (1951b), s. 3.
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färdsstaten utan kunde inrikta sig på att undersöka hur dessa funktioner
skulle kunna fullföljas i praktiken.536
Utredningen som föregick kommunblocksreformen arbetade snabbt. Den
tillsattes hösten 1959 och presenterade sitt slutbetänkande i början av året
1961. Men den del av utredningen som Godlund var engagerad i, den som
utarbetade det egentliga förslaget, var i allt väsentligt färdig redan sommaren
1960, mindre än ett år efter att utredningen startats. De kunde arbeta snabbt
eftersom den övergripande problemformuleringen, småkommunsproblemet,
och den nya indelningsprincipen, centralortsteorin, var etablerade inom både
förvaltningen och utredningen. De planerande geograferna hade under andra
halvan av 1950-talet blivit rutinerade utredare med ett etablerat arbetssätt
och studenter som var vana vid att deras utbildning sammanföll med statliga
utredningar.
Utredningsarbetet var uppdelad i två faser, en inledande del där kommittén bestod av tjänstemän som utarbetade ett förslag på principer för en ny
kommunindelning och en andra fas där kommittén utökades med sakkunniga
från riksdagen. Eller som ordförande Nils Hedfors uttryckte det vid det
första sammanträdet:
Av olika skäl har man velat undvika att på detta stadium tillsätta en utredning
i vedertagen form och de sakkunniga är därför tillkallade för att biträda inom
inrikesdepartementet. Om utredningen ger till resultat att ytterligare åtgärder
kan anses påkallade, torde en utredning med parlamentarisk anknytning
komma att tillsättas för att med utnyttjande av det sammanställda materialet
närmare pröva kommunindelningsfrågan.537

536

I PLAN pågick en diskussion om storkommunerna och hur de bäst borde organiseras. I
PLAN 3:1951 skrev Åke Malmberg, som vid tillfället var länsarkitekt i Gävleborgs län, en
artikel där han menade att den verksamhet som ålagts storkommunerna skulle skötas mer
effektivt om den istället förlagts till större tätorter istället för storkommuner, som i många fall
saknade sådana. Intressant att notera var även att Malmberg särskilt lyfte fram skolplaneringen som bristfällig. Malmberg kritiserade även planerarna som placerade ut skolorna efter
”geometriska figurer”. I direkt anslutning till Malmbergs artikel publicerades en osignerad
artikel om lokaliseringen av centralskolor som var kritisk mot att dessa ibland placerades på
olämpliga platser och att de som regel borde placeras i centralorter. I ett nummer av plan
PLAN från 1953 plockades detta resonemang upp av Bengt L. Eriksson som utöver resonemanget om att tätorterna borde ges ökad betydelse knöt ann till Hägerstrands Simrishamnsundersökningar och Godlunds trafikstudier när han argumenterade för att storkommunreformen i
praktiken innebar att många kommuner skulle bli tvungna att förlägga viktig kommunal verksamhet utanför kommunerna och att kommunerna istället borde ordnas kring tätorter (i praktiken centralorter) som kunde tillhandahålla den sociala servicen. Genom att skapa kommuner
som bestod av tätorter och deras omland, ”en kommun, vars olika delar saknar den naturliga,
ekonomiska och geografiska samhörigheten, är i själva verket inte någon kommun”. Godlund
var alltså inte den enda i planeringskretsar som argumenterade för en ny kommunindelning
men Godlund hade, till skillnad från andra planerare, både övertygelsen och den specialistkompetens som krävdes för att driva frågan i praktiken. Malmberg (1951), ss. 3–6; ”Skolan
mitt i skogen”, ss. 7–9; Eriksson (1953), ss. 86–88.
537
”Protokoll, fört vid sammanträde med de sakkunniga, som av chefen för inrikesdepartementet tillkallats för att inom inrikesdepartementet biträda vid beredning av vissa indelnings-
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Under den första fasen bestod kommitténs arbete främst i att hålla möten
med myndigheter och näringslivsorganisationer om vilka önskemål de hade
på kommunblocken vad gäller befolkningsstorlek och administration. Medan
kommittén genomförde dessa möten arbetade utredningskontoret, under
ledning av Godlund, med provindelningar som skulle ligga till grund för
utvecklandet av den princip som skulle styra skapandet av kommunblock i
resten av landet. Om provindelningarna och sammanställningen av myndigheternas behov visade att det fanns ett behov av en ny kommunindelning
skulle kommittén utökas med parlamentariskt tillsatta sakkunniga. Först efter
att experter och myndigheter hade sagt sitt i frågan skulle alltså riksdagsledamöter engageras i utredningen. De hade då, som kommer att visas nedan,
att ta ställning till ett färdigt förslag till en ny kommunindelning som de antingen kunde förkasta eller godkänna. De parlamentariskt tillsatta sakkunniga fanns där för att garantera att utredningens förslag skulle godkännas av
riksdagen, inte för att påverka det faktiska indelningsförslaget. Det var tjänstemännen och de planerande geograferna som skulle sköta det praktiska arbetet med att utarbeta en indelningsprincip.
De sakkunniga var tjänstemän som representerade myndigheter som berördes av kommunindelningen och det var dessa myndigheters behov som
skulle jämkas med den indelningsprincip som utredningskontoret skulle
utarbeta. Den kontakt som Godlund hade med kommittén skedde genom de
presentationer som gjordes för att informera de sakkunniga om utredningskontorets arbete. Dessa presentationer avslutades oftast med att kommittén
gav Godlund i uppdrag att fortsätta på den inslagna vägen. Godlund hade
initialt anlitats för att göra en undersökning över befolkningsutvecklingen,
men den uppgiften kom senare att utökas.538 De planerande geografernas
trovärdighet var tillräckligt stor för att Godlund skulle få styra utredningskontoret utan att de sakkunniga försökte lägga sig i arbetet. När Godlund
fick utredningsuppdraget kontaktade han Hägerstrand och bad om att få en
assistent.539
frågor m.m., å inrikesdepartementet den 30 oktober 1959”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1
Protokoll, RA.
538
”Ordföranden föreslår, att docent Sven Godlund anlitas som expert för verkställande av
undersökningar rörande befolkningsutvecklingen i kommunerna. Förslaget godkännes.” Ibid.,
s. 2.
539
”Inom K. Maj:ts kansli har tillsats en förberedande utredning om en ny kommunreform
varvid jag tillkallats som expert. Vi skulle behöva en bra man, som kunde biträda med vissa
utredningar. I länsutredningen fick jag ju in en geograf (varvid Thufvesson samtidigt kunde få
Kristianstad), och jag tycker det skulle vara bra också när det gäller kommunerna. Till en
början, troligtvis hela första året, kan han troligtvis sitta i Lund, givetvis med vissa besök här
uppe. Fint jobb eller hur? Det blir ej heller fråga om heltidsjobb nu till en början. Har du
någon bra man? Frågan har ju många både teoretiska och praktiska aspekter. Hur skall indelningen se ut om man vill minimera restider men har en storlek av va 10.000 inv.? Frågeställningen kan variera mer. Av rena debiteringsskäl menar man att en adm. indelning är nödvändig. Annars har tanken varit uppe, att ha adm. enheter variabla allt efter resp. objekt som skall
förvaltas m.m.” S. Godlund – T. Hägerstrand 6/11-59, THEP Vol. 5, LU.

195

Det var Arne Jakobsson som blev Godlunds assistent. Jakobsson disputerade i kulturgeografi vid Lunds universitet 1969 på en avhandling om omflyttning inom Sverige. Avhandlingen är i sig intressant av flera anledningar.
Den var en undersökning av befolkningsförändringar mellan folkräkningsåren 1950 och 1960, vilket var samma avgränsningar som fanns för projektet
flykten från landsbygden. Den genomfördes med hjälp av Lunds universitets
dator SMIL. Den skrevs i, och publicerades av, ett projekt som leddes av
SCB och bostadsstyrelsen vilket tillsammans med tjänsten som länsbostadsdirektör gör Jakobsson till lika mycket en forskande byråkrat som en forskare inom byråkratin.540
Godlund hade, efter att det blivit klart att Jakobsson skulle bli hans assistent, bett Hägerstrand om att hjälpa Jakobsson tillrätta. I samma brev underströk Godlund vilken betydelsefull utredning kommunblocksutredningen var
eftersom de planerande geograferna inom den hade möjlighet att påverka
mer än kunskapsunderlaget:
Vill bara i all korthet omtala att Arne Jakobssons preliminära föreläsning
häromdagen gick alldeles strålande. En mycket bra man. Han fick min fullmakt att arbeta vidare. Därför behöver han viss biträdeshjälp (som betalas av
inrikesdepartementet), men som ju behöver viss plats. Kanske vill Du hjälpa
honom? Tack!
Det är mycket hedrande att vi moderna geografer får dylika uppdrag. Det
gäller ju inte sedvanligt utredningsarbete (som ju mest består i att samla in
data och prata kring dessa). Nu gäller det ju att först och främst ha en teori eller att fastställa vissa kriterier varefter en alternativprövning m.m. sker. Personligen tycker jag att denna form av geografi är väl så ”nyttig” som s.k.
ekonomisk geografi a la [sic] Jonasson et C:o. Åtminstone är den mycket roligare. Och det ser ju ut som om samhället ”behöver” vår geografi! Det tycker
jag är viktigast, ty det är därigenom vi kan få anslag, tjänster, etc., vilket i sin
tur stimulerar elevtillströmningen. Och ju bättre villkor ur ekonomisk avs ju
bättre ”elev”-material för ”högstadiet”.
Än en gång, tack för ”anvisningen” på Jakobsson!541

Det där om högstadiet var en referens till att kommunblocken skulle konstrueras kring högstadieskolorna. Kommunblocksutredningen skilde sig ifrån
andra utredningar. För Godlund rådde inget tvivel om att det var de planerande geograferna som skulle skapa de nya kommunerna. Trots att Godlund
själv ännu inte hade någon professur befann sig de planerande geograferna i
samhällsutvecklingens verkliga centrum. Det var till de planerande geograferna som samhället vände sig för att få sina administrativa problem lösta.
Det var därför de planerande geograferna skulle fortsätta vara framgångsrika, deras studenter skulle få jobb och deras projekt skulle få anslag. Om
Godlund inte hade fått rätt i sin förutsägelse hade den varit nästintill naiv i
540
541

Jakobsson (1969).
S. Godlund – T. Hägerstrand 7/2-60, THEP Vol. 5, LU.

196

sina förhoppningar. Nu blev den faktiska utvecklingen ungefär som Godlund
hoppades, men det berodde bara delvis på kommunblocksreformen. Det var
kommunblocken som slutligen ritade in den planerande geografins världsbild på den svenska kartan men att de planerande geograferna befann sig där
de gjorde, att det var dem som ”samhället” vände sig till när en ny kommunindelning skulle göras, det berodde på de planerande geografernas starka
kollektiva arbete som de bedrivit under åren mellan kommunutredningarna.
Godlund arbetade tillsammans med Jakobsson och Rune Olsson på utredningskontoret. Första presentationen för kommittén höll Godlund tillsammans med Jakobsson den 22 februari 1960.542 Jakobsson skrev 1964 i en
artikel om de svenska kommunreformerna att kommunblocksutredningen var
en viktig uppgift för de svenska kulturgeograferna, eftersom den visade hur
kulturgeografisk sakkunskap kunde vara praktiskt användbar. Vidare framhöll Jakobsson att storkommunreformen hade misslyckats eftersom den bara
i mycket liten utsträckning använde sig av kulturgeografisk expertis. Det
arbete som kulturgeograferna gjort för utredningen bestod av en befolkningsprognos och utarbetandet av en indelningsmetodik.543
Dessa prognoser och indelningsmetoder hade presenterats för de indelningssakkunniga i omgångar under våren 1960. Godlund, Johansson och så
småningom Olsson, representerade utredningskontoret vid dessa presentationer. Den PM som finns bevarad i utredningsarkivet var troligtvis skriven
av Jakobsson och behandlade befolkningsutveckling och näringsstruktur
samt principer för omlandsbestämning och administrativ indelning. I promemorian som Jakobsson skrev hämtades stora delar av dess teoretiska och
metodologiska apparat från Godlunds arbeten, särskilt Godlunds bidrag till
regionsjukvårdsutredningen 1958. Vad gällde befolkningsutvecklingen och
näringsstrukturen konstaterades i promemorian att landsbygdens avfolkning
skulle fortsätta och andelen av befolkningen som var sysselsatt med jordbruk
och därmed sammanhängande näringar även den skulle sjunka.544
När det gällde de administrativa indelningarna borde de, enligt promemorian, göras utifrån de rådande befolkningsförhållandena och näringslivets
struktur. Eftersom rationaliseringen av jordbruket förväntades fortsätta
542

”Docent S. Godlund och fil. mag. A. Jakobsson redogör för av dem utförda undersökningar för de sakkunnigas räkning, redovisade i en av Jakobsson överlämnad promemoria rörande
befolkningsutveckling och näringsstruktur, vissa principer för omlandsbestämning och administrativ avgränsning samt ett i enlighet med dessa principer upprättat förslag till indelning av
Kronobergs län i kommunblock med minst 6.500 invånare.”, ”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde i inrikesdepartementets bibliotek den 22 februari 1960” Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 1.
543
Jakobsson artikel var ett bidrag till en festskrift till Erich Dietrich, chefen för det planeringsinstitutet Institut für Raumforschung i Bad Godesburg söder om Bonn, som var ett av de
planeringsinstitut som skapades i Västtyskland efter kriget. Godlund bidrog inte med någon
text men stod tillsammans med Jakobsson som enda svenskar med över listan på gratulanter.
Jakobsson (1964), s. VI-VII, 177–179.
544
”Befolkningsutveckling och näringsstruktur, omlandsbestämning och administrativ avgränsning”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 10 B 15, ss. 1–5.
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skulle det innebära att landsbygdsbefolkningen minskade ytterligare under
den tio års period som kommunblocksindelningen gjordes efter. Den nedre
gränsen hade satts vid 6 500 invånare år 1970. Den grundläggande principen
för kommunblocksindelningen skulle dock vara centralortsteorin:
I de gamla socknarna var kyrkbyn det naturliga centrum dit folk sökte sig.
Studerar man människors rörelsemönster i det moderna samhället finner man
att sammanstrålningspunkterna inte längre är kyrkbyarna utan tätorterna, där
det finns serviceinrättningar (affärer, banker, reparationsverkstäder, biografer
m.m.) och arbetstillfällen.545

Tätorten var det moderna samhällets spontant uppkomna centrum vilket, i
enlighet med centralortsteorin, innebar att de var belägna på den plats där
störst andel av den omgivande befolkningen kunde nå den. Eftersom den
kommunala administrationen kunde ses som en service var det följaktligen
lämpligt att förlägga dem till dessa tätorter. Eftersom varje tätort har ett influensfält med avtagande kraft borde kommunblockets gräns förläggas till
den plats där två tätorters influensfält möts, vilket illustrerades med en graf
från Godlunds avhandling.546
Därefter presenterades den metod som hade använts vid en provindelning
av Kronobergs, Västernorrlands och Jämtlands län. Dessa utgick ifrån hur
befolkningsutvecklingen såg ut i församlingarna eftersom dessa var de
minsta enheterna det fanns statistik över. Statistiken från församlingarna
visade var i länen befolkningen fanns och vilka församlingar som hade en
minskande eller växande befolkning. Därefter fastställdes tätorternas centralitet med hjälp av Godlunds centralitetsmått (antalet detaljhandelsanställda
per hundra invånare). Därefter undersöktes huruvida det gick att skapa ett
kommunblock med 6 500 eller 10 000 invånare kring den mest centrala tätorten.547
Försöken att hitta centralorter med tillräckligt stora omland visade sig
vara svårt vilket innebar att blocken måste konstrueras utifrån flera smärre
centralorter som var och en tillgodosåg servicebehovet. Om det hade funnits
mer tid att göra provindelningarna hade en empirisk undersökning kunnat
genomföras för att identifiera vilka servicebehov som fylldes av de enskilda
tätorterna och utifrån det konstruera ett block. Utifrån denna samlade bild
hade ett serviceomland kunnat räknas fram. Istället gjordes en ideal indelning utifrån ett hexagonmönster. Konstruktionen av dessa geometriska omland, och gränserna dem emellan, gjordes utifrån de modeller som Godlund
använt för att i sin avhandling räkna ut bussomland. Dessa modeller visade
sig, när Godlund testade dem mot empiriskt material, stämma ganska väl.548
545

Ibid., s. 5.
Ibid., ss. 5–6.
547
Ibid., ss. 6–8.
548
Ibid., s. 8.
546
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Metoden sammanfattades som följer:
1

Centralitetsbestämningar utföres för tätorterna i och kring det område
(län) som skall indelas.

2

Geometriska distansomland konstrueras.
Härigenom kan man i huvuddrag konstatera kring vilka orter det finns
möjlighet att foga samman ”kommunblock” med tillräckligt befolkningsunderlag.

3

Omlandsbestämningar utföres med avseende på orternas detaljhandelsinflytande.

4

Förslag till ”kommunblock” uppgöres.
Modifieringar i förhållande till de konstruerade omlandsavgränsningarna
företas med avseende på kommunikationsmöjligheter o.dyl. Jämförelser
göres med andra undersökningar. Befolkningsförhållandena analyseras,
speciellt då ett ”kommunblock” får ett befolkningsunderlag som tangerar
det uppställda minimivärdet.549

Eftersom modellen bara skulle redovisa principen som användes för skapandet av blocken tog inte provindelningen hänsyn till existerande interkommunalt samarbete eller andra särskilda omständigheter.550 Detta kan sättas i relation till hur storkommunsutredningen bedrev sitt arbete, där lokalkännedomen och varje kommuns unika omständigheter var vägledande i indelningsarbetet. När Godlund, Jakobsson och Olsson gjorde en provindelning
var dess uttalade syfte att inte förhålla sig till lokala omständigheter. Den
abstrakta modellen skulle visa något så när på hur blocken skulle organiseras. Därefter skulle dessa block justeras med hjälp av empiriska studier men
det var modellen, och inte de lokala omständigheterna, som var vägledande.
Jakobssons artikel från 1964 följer i stora drag ovanstående PM men eftersom den skrevs efter att slutbetänkandet publicerades kunde den behandla
hur kommunblocken skapades och inte bara hur de skulle kunna skapas.
Särskilt framhävde Jakobsson hur bilismen hade ökat avstånden som människor var beredda att resa för att komma till en centralort. Detta gjorde att
centralorternas omland ökade och kommunblocksindelningen var ett sätt att
harmonisera de spontant uppkomna omlanden med den administrativa indelningen.551
I artikeln gavs en steg för steg redogörelse för hur provindelningen gått
till, genom att visa hur de först räknat fram det geometriska omlandet med
hjälp av Godlunds centralitetsmått och befolkningsprognoser. Varje kommun skulle ha 6 500 invånare år 1970. De hexagoner som utgjorde centralorternas geometriska omland räknades om till teoretiska omland genom att
549

Ibid., s. 11.
Ibid., s. 9.
551
Jakobsson (1964), ss. 179–182.
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kombinera centralorternas centralitetsindex med bussförbindelser och andra
kommunikationer. Från att bara ha utgått från befolkningsprognosen och
centralortsindexet togs nu även befolkningens resmöjligheter med i beräkningarna. Sista steget var att harmonisera detta teoretiska omland med de
existerande kommungränserna så kommunblockets gräns sammanföll med
kommungränsen för den storkommun som befann sig längst ifrån tätorten.
Den kyrkliga sockenindelningen hade fungerat som byggstenar för storkommunerna och nu fungerade storkommunerna som byggstenar för kommunblocken.552
Att kommunblocken inte skulle skapas från grunden enligt centralortsteorin utan att de skulle bestå av de storkommuner som tillsammans täckte en
yta som närmast överensstämde med en centralorts omland innebar ett avsteg från den ordnande princip som Godlund förespråkat i nästan tio år. Det
finns dock inget material som tyder på att han skulle ha varit särskilt upprörd
över detta avsteg. Frånvaron av starka reaktioner kan tolkas som att Godlund
efter många års arbete inom utredningsväsendet lärt sig att de handlingsrekommendationer som vetenskapliga experter ger bara är rekommendationer.
Metoden för att skapa kommunblocken visar dock tydligt hur centralortsteorin, när den operationaliserats som ett planeringsverktyg, skapar ett utrymme
för planering. Med hjälp av högstadieskolornas upptagningsområden kunde
ett idealt kommunblock skapas och genom att sammanföra storkommuner
kunde ett kommunblock konstrueras som i så stor utsträckning som möjligt
sammanföll med det ideala kommunblocket.
Som redan berörts gavs Godlund i uppdrag att leda arbetet med provindelningen den 16 november 1959 och den 22 februari 1960 presenterade han
och Jakobsson den första promemorian om hur indelningen skulle gå till. En
intressant detalj var att Mauritz Hulteberg, sakkunnig men till vardags anställd vid SÖ:s planeringsråd, påpekade att det framlagda exemplet på kommunblocksindelning inte stämde överens med den planering av högstadiedistrikt som gjorts. Godlund svarade då att en kommunindelning inte kunde ta
hänsyn till var skolor placerats som resultat av lokala initiativ. Vidare framhöll Godlund att kommun och skolområde skulle sammanfalla. En förutsägelse som skulle visa sig felaktig. Kommittén var dock över lag positiv till
deras ansatts och gav dem i uppdrag att fortsätta med provindelningen.553
Godlund och Jakobsson presenterade tillsammans med Olsson resultatet av
provindelningarna den 21 maj 1960, det vill säga tre månader efter att de
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Ibid., ss. 185–188.
”Uppdrages åt Godlund och Jakobsson att dels fortsätta undersökningen beträffande Kronobergs län och uppgöra förslag till kommunblock med minst 10.000 invånare, dels verkställa
motsvarande undersökningar beträffande Västernorrlands och Jämtlands län. Möjligheten att
få till stånd en liknande undersökning beträffande Skaraborgs län genom länsstyrelsens medverkan skulle undersökas av ordföranden.”, ”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde i inrikesdepartementets bibliotek den 22 februari 1960”, Indelningssakkunniga
1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 2.
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presenterat metoderna som skulle användas. Kommittén hade inga närmre
synpunkter på arbetet utan uppdrog åt Godlund och Jakobsson att göra liknande provindelningar av Värmlands län.554
Kommittén utökades den 1 september 1960 med de parlamentariska ledamöterna. Inrikesminister Rune Johansson deltog på den utökade kommitténs första möte för att beskriva utredningens uppdrag och vilka resultat den
dittills hade kommit fram till. Johansson underströk även att slutbetänkandet
helst borde ligga färdigt årsskiftet 1960/1961 eftersom kommunblocken
måste vara färdiga innan länsstyrelsernas så kallade ”stomplaner” kunde
påbörjas.555 Johansson arbetade för en mer genomgripande reformation av de
administrativa indelningarna som skulle innefatta både kommunerna och
länen men det kommer att behandlas mer i detalj längre fram i kapitlet.
Vid mötet därpå den 29 september 1960, det andra med den utökade
kommittén, presenterades de viktigaste delundersökningarna. Medicinalrådet
och VoV berättade om den kommunala vård- och infrastrukturplaneringen
samt vilken befolkningsstorlek som vore idel för denna. Gemensamt för alla
myndigheter var att de ansåg att 8 000 var en lämplig minsta kommunstorlek. Godlund förklarade hur provindelningarna hade utförts och enligt vilka
metoder. Jakobsson visade provindelningarna av Värmlands och Dalslands
län och hur kommunblocken skulle se ut med 6 500 invånare och med
10 000 invånare. Till skillnad från de tidigare presentationerna, där kommittén i stort sett konstaterat att provindelningarna verkade fruktbara och att de
skulle fortsätta på samma sätt, föranledde presentationen för den utökade
kommittén en viss diskussion. Flera av de sakkunniga menade att 6 500 invånare var för litet för att skapa fungerande kommuner och några berörde
specifika verksamheter som yrkesutbildning och högstadieskolan. Det framfördes dock ingen kritik mot den metod som hade använts för att skapa
kommunblocken. Vid mötets slut berättade ordförande Hedfors hur det praktiska arbetet med kommunblocksutredningen skulle gå till:
Avsikten är att på samma sätt kartlägga hela landet. Det förberedande arbetet
skall göras länsvis under länsstyrelsens överinseende och materialet kommer
därefter att bearbetas av länsstyrelsens nämnd för samhällsplanering och inlämnas till de indelningssakkunniga. Detta blir att uppfatta som ett diskussionsunderlag för fortsatta ställningstaganden. Det är vidare ett önskemål från
regeringen att de sakkunnigas förslag till riktlinjer skall föreligga omkring
årsskiftet. Sedan regeringen tagit ställning beträffande riktlinjerna kommer
länsstyrelsen att få i uppdrag att enligt dessa riktlinjer upprätta en plan för ny
kommunindelning i länet. Dessa planer måste från början bli normerande för
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”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde i inrikesdepartementet den 21 maj
1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA.
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”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde i kanslihuset den 1 september
1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA.

201

det interkommunala samarbetet. Däremot får det bli kommunens egen sak att
ta ställning till när tiden är mogen för en sammanläggning.556

Det kan vara värt att notera att Hedfors inte formulerade det som att kommunerna i blocken kunde gå samman om de så önskade. Frivilligheten låg i
att de själva skulle får välja tidpunkten för sammanslagningen. Med tanke på
att avsteget från frivillighetsprincipen varit en viktig del av historieskrivningen om kommunblocksreformen är det viktigt att minnas att frivilligheten
för kommittén inte handlade om huruvida en kommunsammanslagning
skulle ske utan när den skulle ske.557 I slutbetänkandets diskussion om den
praktiska indelningen framhölls även att det inte var uteslutet att använda
tvång för att få kommuner som var ovilliga att gå samman att ändå göra
det.558 En tvångssammanslagning ansågs vara det snabbaste sättet att skapa
nya kommuner men det fanns inte stöd i indelningslagen för att göra det helt
utan kommunernas medverkan. Då återstod att låta kommunerna självmant
gå samman. Det skulle innebära att processen tog längre tid men det ansågs
mer görbart, och det var det detta förslag som tillslut förordades.559 Det
dröjde dock till efter valet 1968 innan frivillighetsprincipen helt övergavs
och en deadline för kommunsammanläggningarna infördes.560 Det beslutet
hade dock föregåtts av flera års diskussioner om hur utdragen sammanläggningsprocessen kunde låtas vara och vilka skyldigheter kommunerna hade att
skyndsamt få till stånd sammanläggningen. Redan 1963 hade Johansson
hållit ett framförande som tolkats som att en tvångssammaslagning var nära
förestående. Johansson var dock undvikande när frågan diskuterades i riksdagen.561
Den andra aspekten av citatet som bör lyftas fram är länsstyrelsernas roll i
arbetet. Den går att ställa mot den roll länsstyrelserna hade i storkommunreformen, där den praktiska indelningen bestod i att länsstyrelserna förhandlade med kommunerna om hur de nya kommunerna skulle indelas. Vidare
visar länsstyrelsernas roll i arbetet att den formaliseringsprocess som gjort
556

”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde i inrikesdepartementets kommittérum den 29 september 1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 8.
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I slutbetänkandets sammanfattning beskrevs det som om kommunernas sammangående var
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kommunindelning bör grundas på kommunernas frivilliga medverkan. De sakkunniga föreslår
dock vissa åtgärder för att vägleda kommunerna i deras ställningstaganden samt för att underlätta och understödja såväl samarbete mellan kommuner som frivilligt genomförda sammanläggningar.” SOU 1961:9, ss. 237–238.
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”Det synes ej heller uteslutet, att skälen för kommunsammanläggning i något fall kan ha
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centralortsteorin till en modell för planering, ett planeringsverktyg, som inte
krävde specialistkompetens för att använda. Visserligen var länsstyrelsernas
nämnder för samhällsplanering organisationer som hade specialistkompetens
men den modell som utarbetats genom provindelningarna ställde låga krav
på att de som använde den skulle fatta egna beslut. De behövde bara samla in
den relevanta statistiken, efter det gick det att dra upp nya kommungränser
helt efter modellen. Godlund var en viktig aktör i den processen.562
Kommunblocksutredningen kunde arbeta snabbt eftersom de inte behövde
producera någon ny kunskap, de operationaliserade redan existerande kunskap. Godlund skrev till Hägerstrand att kommunblocksutredningen skilde
sig ifrån andra utredningar som de planerande geograferna arbetat med eftersom deras uppgift var att tillhandahålla en indelningsprincip och inte att
samla in material åt andra. De planerande geograferna gavs möjlighet att helt
dominera utredningsarbetet. Centralortsteorin hade varit en del av de planerande geografernas teoretiska repertoar i över tio år när kommunblocksutredningen påbörjades. Det var alltså inte de planerande geografernas kunskapsproduktion som hade förändrats utan deras ställning inom den offentliga planeringen. En ställning som stärktes avsevärt av att centralortsteorin
spred sig utanför geografernas krets.
Kommunblocksutredningen var det första exemplet på att de planerande
geografernas trovärdighet i planeringsfrågor var tillräckligt stort inom den
offentliga planeringssfären för att de skulle få styra över hela processen. De
planerande geograferna behövde såldes inte anpassa sig efter någon konkurrerande epistemisk auktoritet utan kunde slutföra utredningsarbetet på några
månader. De yttre begränsningar de behövde förhålla sig till var dock de
krav som de statliga myndigheterna ställde på kommunblockens storlek.
Myndigheternas arbete var inte heller särskilt arbetskrävande. De visste redan vilka behov deras organisationer hade och genom kommunblocksutredningen kunde dessa översättas till centralortsteorins kategorier av tätorter
och omland. Det innebar även att representanter för de myndigheter vars
verksamhet var relevant för samhällsplaneringen under våren 1960 fick en
grundlig introduktion i de planerande geografernas förmåga att skapa funktionella administrativa enheter. Genom kommunblocksutredningen kunde de
planerande geograferna introducera tjänstemän från flera viktiga myndigheter i sin tankegemenskap.
562

Den inflytelserike modernistiske arkitekten Fred Forbat har i en artikel, som var kritisk till
den svenska kommunreformen, beskrivit dess centralorter som ”Godlundska” (Godlundche).
Forbat var under efterkrigstiden verksam i Sverige och deltog, som medarbetare vid en svensk
konsultfirma, vid planeringsarbetet i flera kommuner. Forbat deltog även i migrationskonferensen 1954 med en uppsats om pendling. Roger Jönsson har skrivit en arkitekturhistorisk
avhandling som visserligen fokuserar på Forbats arbete under mellankrigstiden och därigenom på tiden innan Forbat kom till Sverige men som trots det via beskrivningar av Forbats
biografi delvis berör Forbats verksamhet i Sverige. Forbat (1964), ss. 193–199; Forbat (1957),
ss. 310–320; Jönsson (2004).
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Kommunblocksutredningen ägnades således åt att skapa en syntes av
myndigheternas behov och de planerande geografernas samhällsmodeller.
Innan utredningens slutbetänkande behandlas kommer dock regionsjukvårdsutredningen från 1958 att behandlas eftersom de befolkningsprognoser
som Godlund använde där återkom i kommunblocksutredningen.

Regionsjukvården och Godlunds befolkningsprognos 1958
Godlunds arbete med statliga utredningar var inte bara viktigt för Godlunds
egen karriär utan den påverkade hur kulturgeografin utvecklades till en planeringsvetenskap. Med det inte sagt att kulturgeografin inte skulle ha blivit
en planeringsvetenskap ändå men då hade det varit andra aktörer från andra
vetenskapliga miljöer som hade satt agendan. Under andra halvan av 1950talet arbetade Godlund nästan oavbrutet i olika utredningar men resultatet
från sitt utredningsarbete publicerade Godlund i Lund studies-serien. De
gjordes därigenom till en vetenskaplig merit. Det gjorde Godlund med resultat från vägplansarbetet och det gjorde han med befolkningsprognosen från
regionsjukvårdsutredningen.
Godlund engagerades 1956, det vill säga medan arbetet med vägplanen
pågick, i ytterligare en utredning som behandlade regionsjukvården och var
de planerade regionsjukhusen skulle förläggas till. Utredningen skulle alltså
få stor betydelse för hur vårdens resurser fördelades i landet. Godlunds inflytande över utredningen var dock begränsat. Eftersom det rörde sig om specialistvård var regionsjukhusens placering beroende av var specialistkompetensen fanns. Det innebar att universitetssjukhusen var självskrivna som
regionsjukhus. Regionsjukhusen förlades således till Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Valet för Norrlandssjukhuset stod mellan
Sundsvall och Umeå men valet föll på Umeå eftersom det redan fanns beslut
om att förlägga ett universitet dit. Stockholms högskolas och Karolinska
institutets läkarutbildning knöts till varsitt regionsjukhus. Specialistkompetensen styrde således lokaliseringen av sex regionsjukhus, men det var sju
sjukhus som skulle utlokaliseras och när läkarnas kompetens inte kunde fälla
avgörandet måste det göras enligt andra kriterier.563 Och det var där Godlund
kom in i bilden.
Valet stod mellan Örebro och Linköping. Regionsjukhuset skulle betjäna
befolkningen som bodde mellan Stockholm och Göteborg vilket gjorde att
befolkningsprognosen blev avgörande för att sjukhuset tillslut förlades till
Linköping, trots att Örebro vid tillfället hade en större befolkning. Medici-
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”Det är givet, att sjukhusens storlek och placering måste anpassas efter geografiska förhållanden, kommunikationsmöjligheter och befolkningens fördelning. Hänsyn måste emellertid
tagas också till den medicinska vårdens specialisering samt till sjukdomarnas utbredning och
frekvens, med särskilt beaktande av sådana sjukdomar, som kräva starkt specialiserad vård.”
SOU 1958:26, s. 17.
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nalstyrelsens första förslag var också att regionsjukhuset skulle förläggas till
Örebro.564
Regionsjukhusen benämndes så eftersom det runt dem skulle sjukvårdsregioner skapas. Regionerna skulle ordnas på ett sådant sätt att en så stor del
av befolkningen som möjligt hade tillgång till specialistsjukvård, givet de
begränsningar som universitetssjukhusen lade på lokaliseringen. Som utgångspunkt för sitt arbete med utredningen tog Godlund den redan berörda
artikeln han några år tidigare hade skrivit, om att länsindelningen borde ses
över. Godlund menade, på basis av de trafikundersökningar han gjort under
avhandlingsarbetet, att de administrativa länsindelningarna inte överensstämde med befolkningens rörelsemönster.565 Godlunds kritik av länsindelningen låg alltså väldigt nära den kritik han framfört mot storkommunerna.
Godlund berörde även frågan om en ny länsindelning i sin undersökning,
men mer om det senare.
En av de första arbetsuppgifterna som Godlund gjorde för regionsjukvårdsutredningen var att hålla ett möte med den före detta landshövdingen
Erik Lindeberg som arbetade med inventering av de så kallade Norrlandsfrågorna. Lindeberg hade varit generaldirektör för arbetsmarknadsstyrelsen
1947– 1948, därefter var han generaldirektör för lantbruksstyrelsen 1948–
1953. Lindeberg var även den förste ordföranden i föreningen för samhällsplanering, vars tidskrift PLAN, ovan nämnda artikel var publicerad i. Det är
inte en djärv gissning att Godlund såg Lindeberg som en allierad på planeringsfronten. I protokollet från mötet står att Godlund presenterade vissa
undersökningar av resvägar och bussförbindelser till de aktuella orterna. Det
rapporterades även att det uppdragits åt Godlund att göra mer omfattande
studier. Under mötet diskuterades landstingen och länsindelningens betydelse för de planerade regionsjukhusen. Godlund underströk att regionsjukhusen inte kunde ta hänsyn till länsindelningen och att det måste göras enkelt
för patienter att resa från ett landsting till ett annat.566
De administrativa indelningarna stämde inte överens med hur samhället
såg ut men de planerande geograferna kunde erbjuda lösningar. Vid det aktuella tillfället rörde det sig inte om att länsindelningarna skulle förändras,
som Godlund föreslog i sin artikel, utan att skapa nya sjukvårdsregioner. Om
det inte gick att revidera befintliga administrativa indelningar kunde de planerande geograferna verka för att nya indelningar gjordes med utgångspunkt
från deras modeller. Men regionsjukvårdsutredningen visar även samhällsplanerarens dilemma. Oavsett hur rationella metoder planerarna använde sig
564

”Utdrag ur protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten,
Hertigen av Halland, i statsrådet å Stockholms slott den 19 oktober 1956.” Regionsjukvårdutredningen I, Vol. 1, RA, s. 2.
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Godlund (1953b) ss. 17– 18.
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”Överläggning med f.d. landshövding E. Lindeberg och docent S. Godlund den 17 januari
1957.” Utredningen för utarbetande av en plan för den specialiserade kroppssjukvårdens
utbyggnad räjongsvis m m Vol. 1. RA.
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av för att planera för framtiden måste dessa planer anpassas efter befintliga
strukturer. Sjukvårdsregionerna måste konstrueras kring var befolkningen
befann sig i relation till universitetssjukhusen, att konstruera sjukvårdsregionen först och sedan lokalisera regionsjukhuset var ett undantag.
Godlunds arbete kan delas in i två steg. Utgångspunkten var centralortsteorin men det empiriska material som användes för att skapa en modell av
teorin var hämtade ifrån en befolkningsprognos. I ett brev till Hägerstrand,
där Godlund bad om en formel för att räkna ut centralorter baserat på förflyttningsavstånd, en formel som Godlund haft men tappat bort, presenterade
Godlund arbetets upplägg:
Som jag väl någon gång sagt Dig håller jag på med en utredning om den
lämpligaste lokaliseringen av vissa specialsjukhus. På sedvanligt sätt har jag
därvid med hjälp av restider och folkmängd i olika restidszoner samt produkten härav räknat ut de lämpligaste centralorterna. Det rör sig således inte om
enkla tyngdpunktsberäkningar utan en slags summerande förflyttningsavståndsberäkningar varvid ju en så låg total förflyttningssumma som möjligt
för hela landets befolkning eftersträvats. Det blir ett slags minimiberäkning,
grundad på jämförelser mellan olika förläggningsalternativ.567

I brevet beskrev Godlund i korthet sin metod för att beräkna var sjukhusen
skulle förläggas och som redan berörts var det befolkningsprognoser som
försåg dessa beräkningar med siffror. Men det var centralortsteorin som gav
mening till befolkningsprognoserna, som gjorde dem användbara. De centralortsberäkningar som Godlund gjorde var dock inte samma beräkningar
som Christaller gjort. Centralortsteorin hade under de tjugofem år som gått
sedan Christallers avhandling publicerats modifierats, anpassats och omlokaliserats otaliga gånger. Att Godlund, som under hela sin karriär arbetat med
varianter av centralortsteorin, inte kunde hålla reda på alla varianter utan
måste kontakta sin kollega för att få hjälp med att hitta den eftersöka centralortsformeln visar hur stort och mångfasetterat begreppet centralort var.
Det var alltså i frågan om huruvida ett regionsjukhus skulle förläggas till
Örebro eller Linköping som Godlund hade möjlighet att påverka det slutliga
utfallet.568 Som redan nämnts var medicinalstyrelsens första förslag att reg567

S. Godlund – T. Hägerstrand 29/6-57, THEP Vol. 5, LU.
I de tidiga diskussionerna om regionsjukhusen hade Sundsvall och Östersund varit på
förslag och lokalpolitiker från Sundsvall argumenterade för att ett sjukhus borde förläggas dit.
Eftersom det redan fanns beslut på att förlägga ett universitet till Umeå lokaliserades sjukhuset dit men till skillnad från de andra universitetssjukhusen fördes det diskussioner kring hur
den mest rationella sjukvårdsregionen skulle se ut. Vid övriga sjukhus hade diskussionerna
mellan utredarna och sjukhusrepresentanterna rört sig kring tillgången på specialistkompetens
och sängplatser men i Sundsvall diskuterades sjukhusets geografiska läge, och det gjordes
utifrån kartor och centralortsberäkningar som gjorts av Godlund. ”Diskussionsprotokoll från
överläggningar i Sundsvall 7 mars 1957 mellan regionsjukvårdutredningen, å ena sidan, och
representanter för Västernorrlands och Jämtlands läns landsting, å andra sidan. Utredningen
för utarbetande av en plan för den specialiserade kroppssjukvårdens utbyggnad räjongsvis m
568
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ionsjukhuset skulle förläggas till Örebro eftersom Örebros befolkning var
större än Linköpings. När Godlund föreslog att sjukhuset skulle lokaliseras
till Linköping och att Örebro skulle höra till Stockholms vårdregion protesterade Örebro läns landsting.569 Örebros representanter menade att de hade
ställts inför fullbordat faktum under mötet med Medicinalstyrelsen där de
hade fått se kartor över de nya sjukvårdsregionerna. Örebro läns regionplaneringskontor gjorde en egen utredning där de kom fram till att om Örebros
bilomland togs med i beräkningen hade Örebro ett större omland än Linköping. Vidare menades att redan 1954, när regionsjukvårdsutredningen påbörjade sitt arbete, hade Örebro funnits med som en av orterna som skulle tilldelas ett regionsjukhus. Vilket hade legat bakom ett beslut om att bygga ut det
befintliga sjukhuset i Örebro.570
Striden stod således mellan vilka som kunde göra de mest trovärdiga centralortsundersökningarna och vilka faktorer som var de mest avgörande.
Godlund medgav att det gick att räkna på ett sådant sätt som gjorde Örebro
mer centralt än Linköping om bara bilresorna togs med i beräkningarna. Men
Linköping var mer centralt om hänsyn togs till både bil- och tågtrafik.571
Konflikten slutade som sagt med att sjukhuset förlades till Linköping men
missnöjet från Örebros sida kom att visa sig kortvarigt, redan 1961 fick även
Örebro skulle få ett regionsjukhus. Det faktiska utfallet av dragkampen om
regionsjukhuset blev således bara ett drygt års väntan för Örebros del. Men
för att över huvud taget kunna komma med trovärdiga argument för att utredarnas beslut var felaktigt måste de göra egna centralortsberäkningar. Cen-

m”, Vol. 1. RA, ss. 1–6; S. Godlund – A. Engel, 9/2-57, Utredningen för utarbetande av en
plan för den specialiserade kroppssjukvårdens utbyggnad räjongsvis m m Vol. 1. RA.
569
”Förvaltningskontoret, som i allt övrigt helt ansluter sig till de synpunkter, som framfördes
i sjukvårdsstyrelsens bilagda yttrande, måste bestämt motsätta sig att Örebro län i eventuell
blivande regionsjukvårdsplan hänföres till Stockholm. Utskottet anser det klart ådagalagt, att
förutsättningar finnes för utbyggnad av de i regionsjukvårdsplanering ingående specialiteterna
i anslutning till lasarettet i Örebro, där en utveckling i denna riktning redan pågår.” ”Örebro
förvaltningsutskott genom Lars Lindahl & L. Goth. Nilsson – Regionsjukvårdsutredningen
3/6-57.” Utredningen för utarbetande av en plan för den specialiserade kroppssjukvårdens
utbyggnad räjongsvis m m Vol. 1. RA.
570
”Det nya förslaget motiverades med att tillräckligt underlag icke skulle erhållas för en
Örebroregion. Denna uppfattning syntes väsentligen hava grundats på ett kartmaterial rörande
reseomlandet för ev. regionsjukhus enligt olika alternativ, vilket illustrerade i september 1956
förekommande snabbaste tåg-, buss- och båtförbindelser till och från de viktigaste centralorterna. En utgångspunkt för regionvårdsutredningen hade härvid även varit, att intet att intet
landstingsområde skulle uppdelas i olika sjukhusregioner.” ”PM till Örebro förvaltningsutskott av Elof Ericson & L. Goth. Nilsson, 20/5-57.” Utredningen för utarbetande av en plan
för den specialiserade kroppssjukvårdens utbyggnad räjongsvis m m Vol. 1. RA.
571
”På grundval av dessa reviderade kartor samt den nuvarande befolkningen har jag jämfört
Örebro med Linköping. Det visar sig därvid att f.n. erbjuder Linköping det bästa läget. Detta
uttalande vilar därvid på järnvägsresor plus bilresor. Tager man endast hänsyn till bilresor
plus nuvarande befolkning, så väger Örebro och Linköping ungefär lika, kanske med en obetydlig övervikt för Örebro.” S. Godlund – A. Engel, 25/6-57, Utredningen för utarbetande av
en plan för den specialiserade kroppssjukvårdens utbyggnad räjongsvis m m Vol. 1. RA.
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tralortsteorin var det etablerade planeringsverktyget vilket gjorde att anspråken på alternativa planer måste uttryckas i enlighet med den teorin.
Regionsjukvårdsutredningen innebar att en situation kunde skapas där
centralortsteorin användes för att avgöra vinnare i en konflikt. En annan
viktig aspekt av utredningen var att Godlund fick möjlighet att översätta sitt
utredningsarbete till vetenskap. I regionsjukvårdsutredningens slutbetänkande redovisades metoderna som Godlund använt i en separat bilaga.572
Samma text, om än nedkortad, låg sedan till grund för två volymer i Lund
studies, en på engelska och en på svenska.573 Godlund var forskare i första
hand och tjänsteman i andra hand, men som behandlats i föregående kapitel
valde en stor del av de studenter som Godlund engagerat i utredningsarbetet
tjänstemän. Elis Pålsson disputerade på restidsundersökningar han gjort i
samband med gymnasielokaliseringsutredningar men hans generationskamrater återvände inte till forskningen. Att studenterna blev tjänstemän stärkte
de planerande geografernas ställning inom förvaltningen men om inte 1960talets utbildningsexplosion skett hade de planerande geograferna med största
sannolikhet inte fått lika stort genomslag inom den svenska kulturgeografin
eftersom de inte hade kunnat fylla arbetskraftsbehovet på den arbetsmarknad
de öppnat upp.574
Oavhängigt studenternas intresse för att forska vidare gav de statliga utredningarna de planerande geograferna möjlighet att samla in material och
genomföra undersökningar som hade varit svårt att göra utan utredningskontorets resurser. Men det var inte genom de statliga utredningarna som de
kommunicerade med forskarsamfundet. Forskningsresultatens trovärdighet
kunde dock stärkas genom att omsättas till praktiska reformer. När Hägerstrand tackade för sitt exemplar av den svenska utgåvan av Godlunds Lund
studies-version av sjukvårdsstudien framhöll han just dess betydelse för att
göra de planerande geograferna mer välkända:
Jag har visst aldrig tackat för avhandlingen om regionsjukhusen. Tack. Jag
hoppas att den skall starkt bidra till att sprida kännedom om våra intentioner
inom landet. Utomlands börjar vi nu bli välkända.575

En statlig utredning eller vetenskaplig artikel var inte bara en utredning eller
en vetenskaplig artikel. Det var möjligheter för de planerande geograferna att
vara närvarande i planeringsdiskursen. Det var under de här åren som relat572

Även Örebro läns landsting fick i en bilaga redovisa sina reservationer, även om den bilagan var sex sidor lång medan Godlund disponerade över sjuttioåtta av trehundratrettioåtta
sidor. SOU 1958:26, ss. 244–249, 250–328.
573
Godlund (1958b); Godlund (1961).
574
Som redan berörts var Arne Jakobsson ett exempel på att avståndet mellan forskning och
förvaltning var kort. Jakobsson kom från bostadsstyrelsen, via Godlund, till Lund där han så
småningom skrev en avhandling under Hägerstrand. Avhandlingen publicerades sedan av
SCB och bostadsstyrelsen. Jakobsson (1969).
575
T. Hägerstrand – S. Godlund 3/10-58, THEP Vol. 5, LU.
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ionen mellan samhällsplaneringen, samhällsvetenskaperna och kulturgeografin formulerades och formaliserades. Även om de inte var direkt iblandade i
alla större planeringsprojekt eller ens alla aspekter av planeringen kunde de,
genom att vara en aktör som andra aktörer förhöll sig till, påverka vad som
inkluderades i begreppet samhällsplanering.
Men kopplingen mellan forskning och planering var inte så stark att arbete för statliga utredningar helt jämställdes med vetenskaplig forskning.
När Godlund fick professuren i Göteborg 1962 lyfte dock Hannerberg särskilt fram Godlunds arbete med kommunblocksutredningen som ett argument för det samhällsinflytande som Godlunds forskning hade:
Ifråga om utredningen Principer för en ny kommunindelning (1961) uppskattar Godlund själv i meritförteckningen sin andel kvantitativt till minst 10 sidor. Det ger dock inget korrekt mått på den stora insats som Godlund – tillsammans med professor Torsten Hägerstrand – har gjort för utformningen av
principerna för den nya kommunindelningen. Vid reformens konkreta genomförande i de olika länen skall först system av centralorter, influensfält
och omland kartläggas och sedan skall kommungränserna så långt som möjligt anpassas efter de spontana centralorts- och omlandsförhållandena. Det
har i detta utredningsarbete, så långt det har offentligt redovisats, för Godlunds del i mindre grad varit fråga om egentlig forskning än i vägplanen och
sjukhusutredningen. Det har främst gällt att presentera den för kommunindelningsreformen relevanta samhällsgeografiska begreppsbildningen och analystekniken och det har gjorts på ett tilltalande och effektivt sätt. Det innebär ett
vackert framsteg i jämförelse med den tidigare ”storkommunreformen”.576

Hannerberg menade att kommunblocksutredningen var mindre av ett forskningsprojekt för Godlund och mer av ett pedagogiskt projekt där samhällsgeografins analytiska begrepp introducerades i kommunindelningen. Som
visats ovan var dock kommunblocksutredningen snarare att betrakta som
kulmen på en flera år lång process där de planerande geograferna succesivt
genom statliga utredningar etablerade sig inom samhällsplaneringen. Vägplanen och regionsjukvårdsutredningen hade givit Godlund möjlighet att
anpassa sina forskningsmetoder efter utredningarnas behov och att inkorporera dessa behov i de planerande geografernas forskning. I kommunblocksutredningen kunde de lärdomar som dragits och den rutin som samlats i tidigare utredningar omsättas i praktiken. Centralortsteorin hade varit allmängods i geografkretsar i ett decennium när kommunblocken skulle konstrueras. Men i slutet av sextiotalet hade de planerande geograferna etablerat
en tankegemenskap som sträckte sig utanför de akademiska kretsarna och in
i den statliga förvaltningen.
I föregående kapitel diskuterades hur de planerande geografernas praktiker gjordes till en del av samhällsplaneringen. Metoder som utvecklats av de
576

David Hannerberg, ”Till högre konsistoriet Göteborgs universitet”, Göteborgs universitet
Vol. F I:27, Göteborgs landsarkiv, ss. 10–11.
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planerande geograferna gjorde planerarnas arbete enklare. Men de planerande geografernas metoder var mer effektiva om samhällsplanerarnas arbetsuppgifter bestod i att planera sådant som kunde analyseras med geografiska modeller. Samhällsplaneringen var vad samhällsplanerare gjorde men
1958, knappt tio år efter att begreppet myntats, hade de planerande geograferna precis börjat bedriva praktisk planering. För att det skulle bli självklart
att anlita geografer till planeringstjänster måste uppfattningen om kulturgeografin vara att de ägnade sig åt planeringsfrågor och inte kulturlandskapsstudier. För att använda Gieryns kulturella karta; de planerande geograferna
kunde bara lyckas med att dra gränsen kring samhällsplaneringen på ett sådant sätt att de befann sig i mitten av den om andra planeringsaktörer var
beredda att se samhällsplanering som ett samhällsvetenskapligt och rumsligt
fenomen. Om begreppet samhällsplanering förstods som en förlängning av
stadsplaneringen kunde geografer visserligen fungera som en hjälpvetenskap
men arkitekterna och byggingenjörerna skulle utgöra samhällsplaneringens
centrum. Därför var det, som Hägerstrand framhöll i citatet ovan, viktigt att
aktörer utanför de planerande geografernas krets kände till dem och deras
intentioner.
Sjukvårdsregionerna som Godlund skapade var konstruerade för att vara
”befolkningsstarka” och ha goda resmöjligheter. Det innebar att de viktigaste
aspekterna av Godlunds regionsjukvårdsundersökning var att göra regionala
befolkningsprognoser och att identifiera centralorter. Den metod som Godlund arbetade efter låg således mycket nära den metod som senare användes
vid provindelningen av kommunerna. Den optimala platsen för ett sjukhus
var en centralort som nåddes av så stor del av befolkningen som möjligt på
så kort restid som möjligt. Det bör även framhållas att Godlund i sin prognos
utgick ifrån att länsindelningen skulle revideras och att de nya länen skulle
skapas genom att de existerande länen slogs samman, som sockenkommunerna hade slagits samman till storkommunerna.577
Den viktigaste faktorn för befolkningsutvecklingen var näringslivets arbetskraftsbehov. Godlund hade inte själv utvecklat prognosmetoden.578 Liksom när det gällde centralortsteorin bestod Godlunds bidrag till den planerande geografin framför allt i att han omsatte vetenskapliga teorier i praktiskt
planerande. Befolkningsprognosen tog sin utgångspunkt i den befolkningsutveckling som sammanställts i folkräkningarna. Därefter presenterades vilken andel av befolkningen olika näringsgrenar sysselsatte över tid. Att den
andel av befolkningen som sysselsattes inom jordbruket stadigt sjönk och att
det ledde till att landsbygdsbefolkningen stadigt minskade var, som redan
behandlats flera gånger, en av de viktigaste samhällsförändringarna under
577

SOU 1958:26, ss. 252–253.
Att prognosmetoden inte var ny framhölls av t.ex. Hägerstrand i sakkunnigutlåtandet om
professuren vid Göteborgs universitet. Hägerstrand påpekade även att Godlund i sina prognoser hade underskattat storstädernas befolkningstillväxt. Hägerstrand, Sakkunnigutlåtande
Göteborgs universitet Vol. F I 27, Göteborgs landsarkiv, s. 10.
578
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perioden. Av det resonemanget följde att befolkningsutvecklingen, framför
allt befolkningens fördelning i landet, var beroende av vilka näringsgrenar
som sysselsatte flest personer. Befolkningsprognosen blev således beroende
av prognoserna över den ekonomiska utvecklingen.579
Eftersom den ekonomiska utvecklingen styrde befolkningsutvecklingen
blev den regionala befolkningsutvecklingen beroende av den regionala ekonomiska utvecklingen.580 För landets totalbefolkning gjorde Godlund genom
framskrivningar baserade på antaganden om dödlighet, nativitet och nettomigration. Det vill säga en konventionell demografisk befolkningsprognos.
De regionala befolkningsprognoserna gjordes utifrån antagandet att den befintliga näringsstrukturen i allt väsentligt skulle förbli densamma, det arbete
för näringslivslokalisering som bedrevs under perioden antogs framför allt
diversifiera regionernas näringsliv och göra dem mindre konjunkturkänsliga
och inte omlokalisera det existerande näringslivet.581
Utifrån de utgångspunkterna presenterades två alternativa prognoser. En
som antog att befolkningsökningen skulle ha samma regionala fördelning
som 1956 och en som utgick från en framskrivning av antalet yrkesutövare.
Det vill säga att befolkningsprognosen byggde på vilken andelen av befolkningen som var verksam inom en särskild näringsgren och var i landet den
näringsgrenen var mest dominerande. De olika näringsgrenarnas andel av
arbetskraften användes sedan för att se hur den växande befolkningen fördelades över landet.582
När metoden för befolkningsprognoser presenterats redogjorde Godlund
för hur de centralorter, till vilka regionsjukhusen skulle lokaliseras, hade
valts ut. Som redan berörts var det i praktiken bara ett av de sju sjukhusen
som placerades ut med hjälp av Godlunds metoder, men hans deltagande i
regionsjukvårdsutredningen var likväl viktigt för de planerande geograferna
eftersom det var en möjlighet för honom att utveckla de indelningsmetoder
som senare kom att användas när kommunblocken skulle skapas. Det finns
dock inget som tyder på att Godlund visste att en kommunreform var nära
förestående. Av inledningen till bilagan att döma trodde han att en ny länsindelning var mer trolig. Godlund hade, som redan berörts, varit intresserad av
administrativa indelningar sedan början av 1950-talet och sjukvårdsregion579

SOU 1958:26, ss. 254–274.
Ibid., ss. 275–283.
581
Godlund framhöll att samma antaganden hade gjorts när en prognos över den framtida
trafikutvecklingen gjordes inom vägplanen. Ibid., s. 284.
582
Beräkningarna utgick ifrån de viktigaste (de som sysselsatte störst del av den arbetande
befolkningen) näringsgrenarna i en region, som kallades primära näringar, och de sekundära
näringsgrenarna. De sekundära näringsgrenarnas andel av sysselsättningen varierade mellan
regionerna, det gick således inte att utgå från att alla regioners sekundära näringsgren var lika
betydelsefull för befolkningsutvecklingen. Det var framför allt storstadsregionernas sekundära
näringar som var mer betydelsefulla än i landet i övrigt. För de fyra storstadsregionerna,
Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, räknades det betydelseöverskott som de sekundära näringarna hade som en del av de primära näringarna. Det var kort sagt ett sätt att hantera
att dessa regioner hade ett mer diversifierat näringsliv än landet i övrigt. Ibid., s. 285–288.
580
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erna var det första tillfället han gavs att göra verklighet av sina idéer om
rationella administrativa regioner. Och i centrum av denna rationalitet fanns
centralorten.583
Sjukvårdsregionernas storlek bestämdes av restider. Patienterna skulle
inte ha mer än fyra timmars restid enkel väg och hur lång distans som patienterna kunde resa var beroende av biltrafikens utveckling.584 Godlund utförde
arbetet med regionsjukvårdsutredningen parallellt med utredningen av vägplanen. De prognoser om bilismens expansion som gjordes i vägplanen blev
även styrande för hur stort influensfält centralorterna fick.585
Regionssjukvårdsutredningen fungerade som ett förspel för kommunblocksutredningen.586 Det var den utredningen där det praktiska planerandet
och den kulturgeografiska forskningen kom närmast varandra. Godlund
kopplade samman sitt centralortsindex med en befolkningsprognos som utgick ifrån sysselsättningsstatistik och publicerade resultatet både i regionsjukvårdsutredningen och i Lund Studies. Inom ramen för utredningen gavs
även exempel på den politiska kraft som de kulturgeografiska teorierna fick
när de fogades samman till planeringsverktyg. Örebro läns landsting kunde
genomföra sin egen undersökning, men vilka värden de kunde laborera med
hade bestämts av Godlunds prognos. Trots att det bara var ett av de sju sjukhusen som i praktiken lokaliserades med Godlunds metoder var utredningen
ändå en möjlighet att utveckla de vetenskapliga analysverktygen till planeringsverktyg. Under arbetet med vägplanen hade Godlund fler arbetsuppgifter och dessutom möjlighet att engagera studenter men i regionvårdsutredningen var det administrativa indelningar som skulle åstadkommas. Vägarna
och universitetssjukhusen var materiella förutsättningar som de planerande
geograferna inte kunde ändra på. Men när det blev dags för kommunblocken
var storkommunernas gränser den enda externa faktorn som modellen måste
anpassas efter.

Kommunblocksutredningens slutbetänkande
Kommunblocksutredningens slutbetänkande publicerades i februari 1961
och efter att utredningens förslag behandlats i båda riksdagskamrarna och i
konstitutionsutskottet under hösten fattades det formella beslutet tidigt våren
1962. Den kritik som framfördes mot förslaget kom främst från centerpartiet
och högerpartiet som båda lade fram reservationer mot regeringens förslag.
583

Ibid., s. 296.
Utifrån de isokronkartor som Godlund gjorde blev restidsomlandet nästen en perfekt cirkel
eftersom vägnätet kring centralorterna var så tätt. Ibid., ss. 297–299.
585
Lundin har dock visat att Godlunds prognoser över antalet bilar per person varit tämligen
optimistiska. Lundin (2008), ss.103– 104.
586
I samband med prognosen över länens befolkningsutveckling presenterade Godlund även
en metod för att göra liknande befolkningsprognoser över kommunerna. SOU 1958:26, ss.
293–295.
584
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Reservationerna syftade till att tydligare framhålla frivilligheten i kommunsammanslagningarna samt att göra principerna kring befolkningsstorlek mer
flexibla. Regeringens proposition, som i sin tur följde kommitténs förslag,
röstades dock igenom i båda kamrarna med bred marginal.587
Anledningen till att utredningens förslag hade ett så brett stöd var att förslaget etablerats, först hos myndigheterna och sedan bland parlamentariker.
Det förslag som lämnades i slutbetänkandet byggde i sin tur på de provindelningar som gjorts under ledning av Godlund. Även om provindelningarna
inte användes för att skapa de faktiska kommunblocken var de metoder som
utarbetats under arbetet med dem de som skulle komma att användas när den
egentliga kommunblocksindelningen skapades.588
I kommunblockutredningens slutbetänkande publicerades en sammanfattning av Godlunds befolkningsprognos från regionsjukvårdsutredningen. Det
kompletterades med en prognos som gjorts av Odd Gulbrandsen för Industrins utredningsinstitut. Gulbrandsen hade använt en något annorlunda metod som utgick ifrån att landet var uppdelat i 101 regioner men resultatet var
ungefär detsamma som Godlunds, nämligen att befolkningen på landsbygden
skulle fortsätta sjunka medan den största befolkningstillväxten skulle ske i
storstäderna. Men det var inte som en del av redovisningen av befolkningsutvecklingen Godlunds prognoser fick sin största betydelse, utan i utarbetandet av metoden för kommunblocksindelningen.589
Den viktigaste anledningen till att kommunreformerna över huvud taget
genomförds var att de gamla sockenkommunerna inte längre var funktionella. Genom centralortsteorin introducerade Godlund och hans medarbetare
ett sätt att förhålla sig till tätorter som enbart utgick ifrån funktion.590 Kommunerna skulle fylla samma funktioner och det lokala centrumet varifrån
dessa funktioner kunde utgå identifierades med centralortsteorin. Det gjorde
att indelningen i städer, köpingar och landskommuner, som behållits i storkommunerna, inte längre fyllde någon funktion.591 Kommunblocken skulle
587

Wångmar (2013), ss. 170–189.
”Undersökningarna skulle vara helt schematiska och göras efter en enhetlig teoretisk metod. De skulle sålunda icke uppfattas som förslag till en ny kommunindelning.”, SOU 1961:9,
s. 10.
589
Det kan vara värt att lyfta fram att de 101 regionerna som Gulbrandsen använde sig av
hade centralorter som centrum. SOU 1961:9, ss. 29–32.
590
”I detta sammanhang bör således understrykas, att begreppet centralort är ett rent funktionsbegrepp. Det innebär, att orten utgör centrum i serviceavseende för ett omland. Termen
tätort, som ibland förväxlas med centralort, syftar däremot bara på bebyggelsens yttre karaktär
och folkmängdens storlek. Åtskilliga tätorter, t.ex. jordbruksbyar, rena industrisamhällen eller
fiskelägen har få eller inga centralortsfunktioner.” Ibid., s. 134.
591
Två av de sakkunniga, Sven Olof-Dahlman och Mats Edling, båda verksamma vid stadsförbundet, menade i en reservation att den formella indelningen i städer, köpingar och landskommuner borde kvarstå eftersom de menade att risken var överhängande att städerna ogärna
skulle gå samman med kommuner från det omgivande omlandet. Det skulle, menade de, i
förlängningen göra det svårt att hålla sig till frivillighetsprincipen vid sammanslagningar av
kommunerna. Ibid., ss. 242–244.
588
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bestå av en centralort och dess omland och även om storstadsregionerna
hade andra förutsättningar än landsbygdens kommunblock kunde till exempel flera skoldistrikts skapas inom en storstadskommun. Det var skalan och
inte funktionen som skilde kommunerna åt.592
Centralortsteorin presenterades i inledningen av kapitlet som behandlade
metoden för bildandet av kommunblocken. Centralorternas omland skulle
bestämmas utifrån fyra kategorier; 1) persontrafik och omflyttning, 2) varutrafik, 3) informationstrafik (t.ex. tidningsspridning och telefontrafik) och 4)
ekonomiska transaktioner.593 Förhållandet mellan dessa kategorier, centralorterna och deras omland konkretiserades med hjälp av sex figurer. De var, i
tur och ordning, en illustration av den med avstånd avtagande intensiteten i
kontakten med en centralort som Godlund använt i den PM om provindelningarna som diskuterats ovan. Kartor från Hägerstrands avhandling som
visar flyttningar i Östergötland och syftade till att visa att inflyttning till tätorter till största delen sker från dessas omland. Ytterligare kartor från Hägerstrands avhandling som visade de aktuella östgötska tätorternas omland,
vilket räknats fram med flyttningsdata. En karta över de busstrafikomland
som Godlund räknat fram för Östergötlands tätorter i sin avhandling. En
karta över trafiken till och från Mariestad baserad på de trafikräkningar Rune
Bengtsson gjort som en del av vägplansarbetet. Och slutligen en karta över
antalet detaljhandelsinköp i Mariestad som visar kundernas bostadsorter,
också den från Bengtssons trafikräkningar för vägplanen.594
Varken Hägerstrand eller Bengtsson var särskilt involverade i kommunblocksutredningen. Men de tillhörde de planerande geograferna vilket gjorde
att deras studier, trots att de gjorts med andra syften än att skapa metoder för
kommunindelningar, kunde flyttas till nya sammanhang där planerande geografer verkade. Särskilt Bengtssons trafikräkningar var intressanta i sammanhanget. Tanken var att studenterna som gjorde trafikräkningarna skulle
använda det insamlade materialet för att skriva uppsatser. Precis som Godlund gjorde vetenskap av sina utredningar genom att publicera dem i Lund
Studies gjorde de planerande studenterna sina bidrag till utredningarna till
studiemeriter genom att skriva uppsatser baserade på dem. De planerande
geografernas nätverk stärkte inte bara de starkaste aktörerna. Bengtsson, och
hans studiekamrater, utgjorde även en arbetskraftsreserv. Under 1950-talet
rådde en generell brist på högutbildad arbetskraft och genom sin relation
med Hägerstrand kunde Godlund se till att det alltid fanns folk som kunde
biträda i utredningsarbetet. Men mer än någon enskild person i nätverket
visar kommunblocksutredningens slutbetänkande betydelsen av modeller.

592

Storstäderna behandlades separat i den så kallade storstadsutredningen, Indelnings- och
samarbetsfrågor i Göteborgs- och Malmöområdena SOU 1963:6.
593
SOU 1961:9, s. 139.
594
Ibid., ss. 141–146.
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Ingen av de metoder som presenterades i betänkandet hade utarbetats för
att skapa administrativa indelningar men de var alla relaterade till centralortsteorin. Och i Hägerstrands och Godlunds fall hade figurer hämtats ur deras
avhandlingar som skrevs många år innan den aktuella utredningen. De planerande geografernas forskning och den statliga kunskapsproduktionen flöt
samman. Inte för att det slumpade sig så utan för att de planerande geograferna ville ha det så. Hela Hägerstrands avhandling var inte intressant i
sammanhanget, bara den del som direkt berörde centralorterna. Godlund
kunde agera som översättare eftersom han hade full insyn i både den kulturgeografiska forskningen och vilka behov som fanns vid skapandet av kommunblocken. Att Godlund kunde ta på sig den rollen förutsatte att det fanns
forskning som lämpade sig för att lösa planeringsproblem.
Kommunblocksutredningen kunde arbeta snabbt eftersom nästan allt arbete som kommunblocksindelningen byggde på redan var gjort. Redan på
fyrtiotalet hade småkommunsproblematiken identifierats som kommunernas
oförmåga att utföra de arbetsuppgifter som lagts på dem. När kommunblocken skulle utredas var problembeskrivningen densamma. Det enda som behövde göras var att kartlägga vilka behov som myndigheter och näringslivsorganisationer hade och vilka krav dessa ställde på kommunerna. När de
funktioner kommunblocken skulle fylla var klarlagda återstod att utarbeta en
metod för hur det skulle åstadkommas i praktiken. Vid utarbetandet av den
metoden gavs Godlund fria händer och han utgick från centralortsteorin. De
planerande geograferna arbetade med en färdig modell som kunde fyllas
med platsspecifika siffror och ge ett förutsägbart utfall.
Återstoden av slutbetänkandet drog upp riktlinjerna för hur kommunblocken skulle skapas. Metoden följde provindelningarna nära men hade
utökats med riktlinjer för vilken data landstingen skulle samla in och hur den
skulle användas. 595 Godlunds avhandling, där han empiriskt testade sin metod för att beräkna omland, fick fungera som belägg för att länsstyrelserna
bara i undantagsfall behövde göra empiriska undersökningar vid kommunblocksindelningen.596

Grundskolan och kommunblocken
En av de viktigaste av de nya servicefunktioner kommunblocken förväntades
fylla var grundskolan. Riksdagen hade 1950 tagit beslut om att reformera
den svenska skolan. Den tidigare folkskolan ersattes, efter förslag av 1946
595

Ibid., ss. 148–162.
I betänkandet återkopplades även till Godlunds befolkningsprognoser som ett tillfredställande sätt att avgöra orters framtida centralitet. ”Centraliteten för de olika tätorterna bestämdes sedan i enlighet med Godlunds metod. […] En lösning var funnen, då kravet på tillräcklig
folkmängd med ledning av befolkningsprognosen syntes vara uppnått. Först på detta stadium
var det lämpligt att göra en mera exakt omlandsavgränsning enligt ovan angivna metoder.”
Ibid., s. 150.
596
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års skolkommission som presenterade sitt principbetänkande 1948, med
enhetsskolan. Efter att försök med enhetsskolan hade gjorts under 1950-talet
beslutades 1957 att en generell övergång till enhetsskola skulle påbörjas
läsåret 1962/1963 och att övergången skulle vara helt avslutad läsåret
1972/1973.597
Den nya skolformen högstadiet ställde större krav på kommunernas elevunderlag eftersom skolöverstyrelsen ansåg att det krävdes minst tre parallellklasser. Eftersom målsättningen var att i så stor utsträckning som möjligt låta
skoldistrikten sammanfalla med kommunblocken blev följden att högstadieskolorna oftast lokaliserades till de centralorter som kommunblocken konstruerades kring. Av samma anledning var högstadieskolornas elevunderlag
en viktig faktor vid beslutet om kommunblockens storlek.
Skolöverstyrelsen (SÖ) representerades i kommunblocksutredningen av
Mauritz Hulteberg som var chef för SÖ:s planerings- och byggnadsavdelning. Vid kommitténs tredje sammanträde presenterade Hulteberg SÖ:s
länsvis upprättade förslag till högstadieområden:
Förslagen upptar inte alltid den indelning som ur ren skolsynpunkt skulle
vara mest ändamålsenlig. Modifieringar har gjorts med hänsyn till kontaktriktningar hos befolkningen, samhörighet mellan olika områden m.m. Man
har i allmänhet utgått ifrån ”säkra” tätorter samt kring dessa byggt upp områden med tillräckligt underlag för ett 3-parallelligt högstadium. En annan utgångspunkt har varit att områdesavgränsningen i största möjliga utsträckning
skall följa kommungränsen.598

Det Hulteberg i praktiken sa var, att skolöverstyrelsen hade försökt förlägga
högstadieskolorna till centralorter. Hultebergs presentation hölls innan Godlund och Jakobsson presenterade sina principer för kommunblocksindelningen. Skolöverstyrelsen hade redan i några år arbetat med centralortsteorin i
sin lokaliseringsverksamhet. För att återknyta till kapitel 3 där Elis Pålssons
första kontakter med skolplaneringen berördes. Den gången handlade det om
huruvida ett gymnasium skulle lokaliseras till Ånge eller Bräcke och det var
Enequist som förmedlade kontakten mellan SÖ och Pålsson. Pålsson fick
sedan under hösten 1955 en tjänst vid SÖ för att utreda lokaliseringen av
ytterligare åtta gymnasieskolor.599 Gymnasieskolan reformerades under
597

En samtida beskrivning av denna process har givits i tre böcker som skrivits under ledning
av Stellan Arvidsson, som var ordförande i 1946 års skolkommission. Böckerna var utformade som både introduktioner till skolans organisation och som praktisk handledning för
tjänstemän och folkvalda ute i kommunerna vilket gör att det genom böckerna går att följa
skolreformerna i realtid. Böckerna behandlade i tur och ordning försöksverksamheten, genomförandet av enhetsskolan och införandet av den nioåriga grundskolan. Arvidsson (1950);
Arvidsson, Stenholm & Blomberg (1958); Arvidsson, Stenholm & Blomberg (1961).
598
”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde å inrikesdepartementet den 17
december 1959”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 1.
599
Pålsson hade innan han skrev till Hägerstrand för att berätta om tjänsten ringt Godlund.
Godlund skrev i sin tur till Hägerstrand och berättade om Pålssons tjänst. De planerande
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samma period som resten av skolväsendet och det ledde till en omfattande
nyetablering av gymnasier. Pålsson skrev sin avhandling om gymnasiernas
rekrytering och lokalisering som publicerades 1958. Men redan 1953 publicerade Pålsson sin första artikel om gymnasielokalisering, den gången i den
då nystartade tidskriften Pedagogisk debatt. Det var en kort artikel som argumenterade för att gymnasiernas lokalisering skulle utgå från centralorter
och inte administrativa indelningar.600
I följande nummer av Pedagogisk debatt publicerades en längre artikel av
Pålsson som redogjorde för elevernas restider till gymnasier i södra Sverige.601 Pålssons avhandling undersökte norrlandslänen och Kopparbergs län
samt länen i Götaland utom Göteborg och Bohus län och Gotlands län.602 I
artikeln från 1954 redogjorde Pålsson för den metod som använts för att
beräkna gymnasieorternas omland. Den utgick, som så många andra av de
lundensiska centralortsundersökningarna, från städernas kommunikationer.
Busslinjer och tågförbindelser till gymnasieorterna kartlades och varje station och busshållplats gavs ett uppsamlingsområde som beräknades vara en
radie på fem kilometer fågelvägen. Genom enkäter till gymnasieeleverna
kartlades avståndet från hemmet till järnvägsstationen eller busshållplatsen,
restiden från hållplats till gymnasieort samt eventuell tid som på gymnasieorten utgjorts av väntan på att undervisningen skulle börja.603
Restidsberäkningarna kombinerades sedan med befolkningens fördelning
i undersökningsområdet. På så sätt kunde andelen av befolkningen som
bodde inom de olika transportmedlens upptagningsområden fastställas. Restiderna hade delats in i tjugo minuters intervaller och dessa kunde med hjälp
av uppgifterna om befolkningens fördelning användas för att räkna fram
vilken andel av befolkningen som hade en till exempel mellan tjugo och
fyrtio minuters restid till närmaste gymnasium. Till det lades siffror om andelen av befolkningen som var gymnasieelever och, kanske viktigast, vilken
andel av befolkningen utanför gymnasieorterna som var gymnasieelever. På
så sätt kunde gymnasieelevernas fördelning på restidsintervallen räknas fram
och de visade att antalet elever avtog ju längre restiden blev.604
Antagandet om den avtagande styrkan i centralortens influensfält stämde
således på gymnasierna i södra Sverige. Det betydde inte nödvändigtvis att
bara de som bodde närmast gymnasierna studerade där. Det var på 1950-talet
fortfarande relativt vanligt att gymnasieeleverna bodde inackorderade på
gymnasieorterna. När de inackorderade elevernas hemorter placerades in i
geograferna var både en vetenskaplig gemenskap och en materiellt organiserad grupp. ”Idag
ringde Pålsson och omtalade att han börjat på jobbet i skolöverstyrelsen. Hans närmaste uppgift blir visst nu att placera ut 8 nya gymnasier där de helst bör ligga.” S. Godlund – T. Hägerstrand 1/8-55, THEP Vol. 5, LU; E. Pålsson – T. Hägerstrand 5/8-55, THEP Vol. 5, LU.
600
Pålsson (1953), ss. 115–117.
601
Pålsson (1954), ss. 42–54.
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Pålsson (1958), s. 7.
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Pålsson (1954),s s. 44–48.
604
Ibid., ss. 48–50.
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restidskategorierna gick det att se att ju längre restid eleverna hade ju oftare
var de inackorderade. Genom att göra en kurva för hemmaboende och en
kurva för inackorderade elever med andel av populationen på x-axeln och
restiden på y-axeln gick det att där kurvorna korsades bestämma en brytpunkt för hur långt gymnasieelever generellt var beredda att åka för att
komma till skolan, brytpunkten hamnade vid fyrtio minuter enkel väg.605
Pålssons avhandling byggde vidare på samma metoder med den skillnaden att den undersökte fler geografiska områden och hade fler underkategorier för att analysera befolkningen och eleverna, till exempel genom att titta
på yrkesfördelningen och elevernas studieresultat. Den grundläggande utgångspunkten att samhälleliga funktioner som hade en rumslig aspekt kunde
behandlas på likartade sätt var dock ständigt närvarande.606 Efter disputationen 1958 lämnade Pålsson i praktiken forskningen och arbetade under större
delen av sin yrkesverksamma karriär som gymnasielärare.607
Pålssons undersökningar anpassade centralortsteorin till den svenska skolans förutsättningar. Modeller ska för att vara användbara vara mobila och
anpassningsbara. Pålssons bidrag var inte i första hand vetenskapligt, avhandlingen var varken teoretiskt eller metodologiskt nyskapande. Dess bidrag var istället att den gjorde skolplaneringen till en del av de planerande
geografernas verksamhet genom att visa att elevernas förhållande till skolan
var utbytbart mot råvarans förhållande till fabriken. Som redan behandlats
var Pålsson framgångsrik under sina möten med SÖ under början av 1950talet. I kommunblocksutredningens slutbetänkande figurerade Pålssons metod för skollokalisering och eftersom Pålssons forskning rörde sig mer om
teoritillämpning än teoriutveckling var det prickkartor och restidsberäkningar som hämtades ur den.608
605

Ibid., ss. 50–54.
”På sitt sätt kan gymnasier (liksom andra undervisningsanstalter) jämföras med industrianläggningar. Deras råvara är människorna. De har dels en approximativ punktuell råvarutillgång – i tätorternas befolkning – dels en areell – i landsbygdsområdenas. driftsenheternas,
dvs. de olika gymnasiernas, storlek, läge och rumsliga fördelning blir beroende av befolkningens storlek, läge och fördelning, men därtill av kommunikationerna.” Pålsson (1958), s. 4.
607
Pålsson gjorde inte någon akademisk karriär, istället blev han gymnasielärare i Älmhult i
Småland. Pålsson hamnade dock i mitten av 1960-talet i konflikt med den lokala skolnämnden vilket togs vidare till Länsskolnämnden och slutligen Skolöverstyrelsen. Pålsson beskrev
konflikten i en bok, utgiven på eget förlag, som bestod av brev, tidningsartiklar och egna
kommentarer som initialt kretsade kring Pålssons konflikt med den lokala skolnämnden men
som mynnade ut i en allmän kritik av den moderna skolan i allmänhet och Lgr 69 i synnerhet.
På bokens sista sidor vände sig Pålsson mot de planerade centralskolorna, där de nyinstiftade
högstadierna fanns, och som Pålssons forna kollegor hade konstruerat kommunblocken kring.
”År efter år tvingas alltså massvis av barn att åka oräkneliga onödiga och påfrestande skolskjutsmil – för att tillhopa med lärarna plågas i de organisatoriska och socialt hopplösa undervisningsfabrikernas anonyma stressmiljö. Det totala priset på sådana offer för reformraseriet
vågar ingen tala om!” Pålsson (1970), s. 314.
608
Pålssons andra bidrag till utredningen var att försöksutredningarna använde sig av de
befolkningsprickkartor som Pålsson konstruerat. Befolkningsprickkartor var, precis som
namnet antyder, kartor som med prickar visade befolkningens spridning i det karterade området. Innan datoriseringen var konstruktionen av prickkartor ett tidsödande arbete och det var
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Vid sidan av Hulteberg, som var en av de sakkunniga, var SÖ representerat i utredningskontoret av Bengt Jacobson som arbetade under Hulteberg
vid planerings- och byggnadsavdelningen.609 Jacobson kom senare i karriären
att bli en av de drivande krafterna bakom Komvux som skapades som skolform 1967 och vars utformning Jacobson arbetade med fram till 1980talet.610 Jacobson skrev i slutet av sin karriär två rapporter om den svenska
skolplaneringen som gavs ut av Gruppen för regional forskning vid Karlstads universitet.611 I föregående kapitel figurerade Jacobson som en av studenterna som var påtänkt till trafikutredningarna.
Jacobson hade redan i mitten av 1950-talet skrivit artiklar om skolplanering och landsbygdens särskilda utmaningar.612 I artikeln om skolplaneringen
menade Jacobson att skolplaneringen, och då i synnerhet skoldistrikten, inte
kunde ta hänsyn till de administrativa indelningarna. Artikeln publicerades
1956, tre år innan kommunblocksutredningen påbörjades men sex år efter att
beslutet om den obligatoriska nioåriga skolan hade tagits av riksdagen.
Jacobson föreslog vidare att skoldistrikten borde ordnas kring en tätort med
tillhörande omland, enligt centralortsteorin. Som utgångspunkt tog Jacobson
Godlunds metod för centralitetsbestämning.613 Skolplaneringen skulle primärt utgå ifrån att varje klass fick ett ur pedagogisk synvinkel lämpligt elevantal, vilket bestämdes utifrån befolkningens storlek och restider. Om det
fanns två orter inom ett potentiellt distrikt skulle skolan förläggas till den ort
som hade flest spontana kontakter med omlandet.614 Det vill säga skolan
skulle lokaliseras till centralorten med högst centralitetsindex.
Jacobson publicerade 1958 även en uppsats i Geografisk årsbok om metoder för bestämning av tätorters centralitetsgrad.615 Det var Jacobsons licenmer regel än undantag att samma kartor användes av många forskare, därför går det inte att
fästa någon större betydelse vid att kartorna användes i utredningen. Mer betydelsefullt var att
utredningen använde sig av Pålssons avhandling för att motivera att en sträcka på tjugo kilometer fågelvägen motsvarade fyrtio minuters restid. SOU 1961:9, s. 149, 153, 162, 168, 170.
609
Vid de sakkunnigas tredje sammanträde diskuterades särskilt skolfrågor vilket utmynnade i
att Jacobson fick i uppdrag att bearbeta SÖ:s undersökningar för att göra dem till en del av
kommunutredningen, i praktiken blev uppdraget att jämka de centralortsundersökningar som
gjorts vid planeringen av grundskolan med de undersökningar som gjordes inom kommunblocksutredningen. ”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde å inrikesdepartementet den 17 december 1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 4.
610
Jacobson (1994).
611
Särskilt den första boken Varför finns skolan här? fungerar som en vittnesskildring av
skolplaneringen under perioden men den fungerar även som en sammanfattning av de statliga
utredningar relaterade till skolan som gjordes under perioden. Till det kommer rikligt med
referenser till tidskrifter och otryckta arbeten som rör skolplaneringen. Trots sitt ringa omfång
fungerar boken som en effektiv introduktion i den svenska skolplaneringen. Jacobson (1988);
Jacobson (1992).
612
Jacobson (1956), ss.108–117.
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När det gäller skoldistriktens relation till storkommunerna skrev Jacobson: ”Ett bibehållande av storkommungränserna skulle medföra väsentligt sämre arronderade skoldistrikt bl. a.
med hänsyn till befolkningsutvecklingen och reseavstånden. Jacobson (1956), s. 108–110.
614
Jacobson (1956), ss. 114–115.
615
Jacobson (1958), ss. 149–173.
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tiat-uppsats.616 Jacobsons uppsats tog denna gång explicit avstamp i en kritik
mot storkommunreformen och att storkommunerna inte hade något ”naturligt” centrum. Uppsatsen publicerades innan det tagits beslut om att göra en
ny kommunblocksindelning, och den skrevs med största sannolikhet ännu
tidigare. Jacobson motiverade sin undersökning av metoder för att undersöka
tätorters centralitetsgrad med att storkommunernas problem skulle kunna
lösas om de organiserades kring centralorter. Det bör tolkas som att både
kritiken av storkommunerna och förslaget att åtgärda den med centralorter
var tillräckligt etablerad i geografkretsar för att de skulle kunna motivera en
uppsats om hur centralitetsgrad fastställs.617
Själva uppsatsen bestod av två delar, dels en presentation av olika metoder för att beräkna centralitetsgrad, dels en del där dessa metoder testades på
ett empiriskt material. I skillnaden mellan modellen och det empiriska
materialet skapades ett utrymme för planeraren. Jacobson landade i upprättandet av ett tätortsindex genom att ta in fler variabler än antalet detaljhandelsanställda. Utifrån uppgifterna om vilka butiker och serviceinrättningar
som fanns på en ort skapade Jacobson ett index med sju grupper.618 Jacobsons centralitetsindex var en syntes av flera olika forskares centralortsstudier
men det fick inte någon större spridning. Jacobson var inte bara var inläst på
litteraturen kring centralortsteorin utan menade att centralortsteorin, i dess
olika variationer, var den mest användbara metoden för att förstå tätorternas
distribution och influensfält.
Centralortsteorin var alltså etablerad på SÖ när kommunblocken skapades. Men det innebar inte att deras planering överensstämde med de centralortsberäkningar Godlund och Jakobsson gjorde och det innebar inte att SÖ:s
planering trumfade kommunblocksutredningens principer. Hulteberg tog upp
frågan med Godlund under ett sammanträde:
Vid skolplaneringen har man räknat med ett högstadium i Älghult, till vilket
Lenhovda skall föras. Motsvarande kommunblock har Lenhovda som centralort. Det senare är kanske riktigast men vi var bundna genom att Älghult
redan fått tillstånd att bygga.619

Godlund svarade att kommunblocksindelningen inte kunde ta hänsyn till den
redan genomförda skolplaneringen:
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B. Jacobson – T. Hägerstrand 19/10-58, THEP Vol. 58, LU.
Jacobson (1958), ss. 149–151.
618
Grupp I hade en livsmedelsbutik; II kyrka/missionshus, post och indrottsplats; III bilverkstad, dag- och herrfrisör, biograf, manufakturaffär, bank; IV färg- och kemiaffär, ekipering,
tandläkare, möbelaffär, ur- och optikeraffär, järnhandel, läkare och skoaffär; V apotek, juvelerare och bilaffär; VI advokat, systembolag och pälsaffär; VII resebyrå, lasarett och antikvitetsaffär. Jacobson (1958), s. 166.
619
”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde i inrikesdepartementets bibliotek
den 22 februari 1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 1.
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En ny kommunindelning bör ej påverkas av att en skola genom lokalt initiativ
förlagts till viss plats. Man kan nog å andra sidan ej benhårt hålla på en princip, att skolområde och kommun skall sammanfalla.620

Att skolområde och kommun skulle sammanfalla var en princip som levde
vidare, även om praktiken oftare speglade replikskiftet ovan. Det var framför
allt högstadieskolor som på grund av sina ämneslärare och dyra lokaler hade
en minsta storlek som var svår att avvika ifrån, de sakkunniga valde dessutom att i den frågan gå helt och hållet på SÖ:s linje.621 Det betydde att det
under de första åren fanns högstadieområden som sträckte sig över flera
kommunblock. Men det innebar också att kommunblock med stor befolkning fick flera högstadieorter. Jacobson beskrev det som följer:
1963 fanns ett hundratal ”kommunblockgränsöverskridande” högstadieområden. Antalet nedbringades 1964 till ett tjugotal 1964. Det krävdes betydligt
fler högstadieorter än kommunhuvudorter. Efter samordningsarbetet reducerades antalet högstadieskolor till 503 år 1963. Samtidigt reducerades antalet
kommunblock från 333 till 282. Trots dessa förändringar kom inte alla högstadieområden att tillhöra endast ett kommunblock. Viss gränsöverskridande
berodde på att skolor lokaliserats till orter med lägre C[entralitets]-grad än
blockhuvudorterna, andra berodde på att skolorter – i tidigare enhetsskoleförsök och inrättande av små realskolor – bestämts i ett tidigt skede utan hänsyn
till centralortsprincipen.622

Jacobson var inblandad i det praktiska indelningsarbetet som pågick efter att
beslutet om att kommunblocksreformen skulle genomföras fattats 1962. Det
gjorde att han följde reformer efter att principerna för den dragits upp. Att
antalet kommunblock varierade berodde på att trots att centralortsprincipen
styrde indelningen, och det fanns en utarbetad metod för hur indelningen
skulle göras, krävdes det ändå finjusteringar. Jacobson har beskrivit hur den
praktiska skolplaneringen inte alltid kunde följa de riktlinjer som dragits upp
men att centralortsteorin kunde fungera som en metod för att hantera bristande lokal kunskap om planeringsfrågor.623 Den materiella verkligheten var
620

Ibid., s. 1.
”De sakkunniga finner icke erforderligt eller möjligt att göra några egna uttalanden i detta
avseende. Vid skrivningen bör därför endast konstateras, att skolöverstyrelsen med hänsyn till
undervisningens kvalitet m.m. såsom målsättning för högstadiets storlek angivit minst tre
parallellklasser fr.o.m. årskurs 7 och att det ur kvalitetssynpunkt är önskvärt med än större
skolor. Skillnader ur kvalitetssynpunkt mellan högstadieskolor av olika storlek bör dock
redovisas.” ”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde å inrikesdepartementet
den 9 mars 1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 1.
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Jacobson (1988), s. 51.
623
”I slutskedet av planeringen för grundskolan skedde en samordning med indelningen i
kommunblock, varvid inrikesdepartementet och länsstyrelserna trädde in i bilden. Det formella underlaget för arbetet var många gånger oklart och kunnandet var inte alltid tillfinnandes där frågorna borde ha handlagts, varför arbetsgången i många fall kom att avvika från den
förväntade. Det var nödvändigt att utarbeta en hanterbar planeringsmetodik. Erfarenheterna
fick succesivt tas tillvara och metodiken växa fram. Det visade sig nödvändigt att först välja
621
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inte identisk med den ideala modellvärlden men skillnaden utgjorde problemet som planerarna skulle lösa.
Tätorternas centralitetsindex tillsammans med elevernas restider till orten
avgjorde var skolan förlades. 24 procent, eller 275 stycken, av storkommunerna hade en tätort med tillräckligt högt centralitetsindex för att anses ha ett
omland med tillräckligt stort elevunderlag för att vara lämplig skolort.624 När
indelningen i kommunblock var färdig fanns det 288 kommunblock.
Jacobson hävdar dock att införandet av grundskolan inte var anledningen
till att kommunblockreformen genomfördes, eftersom den hade kunnat administreras via interkommunalt samarbete. Men, underströk Jacobson,
grundskolan var en starkt bidragande orsak till att kommunblocksreformen
genomfördes.625 Det bör framhållas att SÖ avbröt sitt arbete med skoldistrikten för att vänta in kommunblocksutredningen, vilket ytterligare understryker hur nära förbunden skolplaneringen och kommunblocken var. Det
var vid mötet som kommittén höll med inrikesministern under hösten 1960
där Hulteberg meddelade att eftersom kommunblocksutredningen förväntades vara klar vid årsskiftet 1960/1961 skulle SÖ invänta utredningens färdigställande för att samordna arbetet med skoldistrikt och konstruktionen av
kommunblocken.626
För att återknyta till småkommunsproblematiken, som var den bakomliggande problemformuleringen vid båda kommunreformerna, bör det framhållas att interkommunalt samarbete och kommunförbund hela tiden varit alternativ till kommunala nyindelningar. För att värna om det kommunala självbestämmandet undveks dock lösningar som riskerade att göra kommunen till
en underordnad administrativ enhet. Den nioåriga grundskolan var inte den
enda betydelsefulla välfärdsreformen som storkommunerna var för små för
att administrera men den skilde sig ifrån andra reformer eftersom grundskolan måste finnas inom fyrtiofem minuters resväg från eleverna.627 Även om
brandförsvar, polis och socialvård hade en ideal befolkningsstorlek per enhet
var dessa verksamheter mer flexibla än skolan.628 Brandförsvarets represenskolorten och därefter avgränsa upptagningsområdet. Centralortsprincipen kunde därvid
användas.”, Ibid., s. 1.
624
Jacobson presenterade både sin egen och Godlunds metod för att beräkna och kategorisera
tätorter men han använde sin egen metod för att skapa centralortshierarkin. Ibid., ss. 20–26.
625
Ibid., s. 50.
626
Hulteberg sa: ”När nu stomplanerna för en ny kommunindelning kan väntas föreligga inom
loppet av nästa år är det ur skolplaneringssynpunkt möjligt att avvakta dessa planer innan man
tar ställning i tveksamma fall. De ökade möjligheter man härigenom får att undvika felallokeringar måste utnyttjas.” ”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde i kanslihuset
den 1 september 1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 1.
627
”De sakkunniga anser sig icke kunna häva annan uppfattning än skolöverstyrelsen i vad
avser maximalt restidavstånd för högstadieelever. Skälen för att gränsen satts vid 45 minuter
bör dock redovisas.” ”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde å inrikesdepartementet den 9 mars 1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 1.
628
Medicinalstyrelsens generaldirektör Arthur Engel menade dock att ur provinsläkarsynpunkt vore en kommun med 7 500–8 000 invånare att föredra. ”Protokoll fört vid indelnings-
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tanter menade till exempel att större kommuner skulle göra det möjligt att
anställa fler brandchefer men att varje brandchefsområde måste delas upp i
mindre släckningsområden.629 Det var ett sätt att hantera behovet av en professionalisering av verksamheten utan att det faktiska släckningsarbetet blev
lidande. Bostäder, vattenförsörjning och annan infrastruktur var framför allt
beroende av att skattekraften var tillräckligt stor för att finansiera nödvändiga investeringar.630 Därför blev förslaget att den minsta befolkningen ett
kommunblock kunde ha 8 000 invånare, för det var så stort befolkningsunderlag SÖ ansåg att det behövdes för att en högstadieskola skulle fungera.
Vid provindelningarna hade förslag utarbetats för kommunblock med
minst 6 500 och 10 000 invånare. Enligt befolkningsprognosen vore det
lämpligast med kommunblock med minst 10 000 invånare men eftersom det
var svårt att hitta lämpliga centralorter för en sådan indelning blev utredningens förslag att kommunblocken skulle ha minst 8 000 invånare år 1975.
Detta för att områden som hade ett differentierat näringsliv och en positiv
befolkningsutveckling och som vid en indelning med minst 10 000 invånare
skulle få orimligt stora avstånd förväntades bli tillräckligt hållbara om de
hade 8 000 invånare. Och om avstånden blev för stora skulle skolskjutsarna
bli för långa.631

De tre administrativa enheterna
Kommunblocksreformen var inte den enda indelningsreformen som inleddes
1959, också möjligheterna att göra en ny länsindelning utreddes. De administrativa indelningarna skulle även i fortsättningen vara staten, länet och
kommunen. Men kommunerna och länen skulle ges en mer rationell och
sakkunnigas sammanträde i inrikesdepartementets kommittérum den 29 september 1960”,
Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 1.
629
”Protokoll fört vid indelningssakkunnigas sammanträde å inrikesdepartementet den 22
oktober 1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 2.
630
Sixten Larsson, generaldirektör för byggnadsstyrelsen uttryckte sig som följer om önskad
kommunstorlek: ”Någon med utgångspunkt från byggnadsnämndernas arbete önskvärd ”normalstorlek” på kommuner är det ogörligt att ange. Man kan inte göra kommunerna så stora att
varje kommun kan anställa en egen arkitekt. Det finns för det första inte tillräckligt med arkitekter. För övrigt kan man inte generellt ange vid vilken kommunstorlek behov av en heltidsanställd arkitekt föreligger. En stad med ca 15 000 invånare torde ha ett sådant behov; i landskommuner, där förhållandena starkt varierar, föreligger behovet i allmänhet först i kommuner
med mycket större befolkningsunderlag. Även om någon ”normalstorlek” inte kan anges så
får det emellertid anses klart, att en hel del små kommuner borde tas bort.” ”Protokoll fört vid
indelningssakkunnigas sammanträde å inrikesdepartementet den 29 juni 1960”, Indelningssakkunniga 1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 2.
631
”En högre gräns än 8 000 invånare år 1975 synes å andra sidan medföra att ett flertal
kommunblock med positiv befolkningsutveckling, relativt väl differentierat näringsliv och en
tätort, dit t.ex. en högstadieskola på grund av avståndsskäl under alla förhållanden torde få
lokaliseras, icke skulle kunna godtagas. En sådan gränsdragning torde nödvändiggöra så
vidsträckta undantag att den redan därför måste anses olämplig.” SOU 1961:9, s. 164.
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funktionell utformning och kommunblocksreformen var det första steget i
denna nyindelning. Kommunreformerna genomfördes för att åtgärda småkommunsproblemet, länsutredningen började i andra ändan. Där var det
storstädernas roll i den regionala ordningen som var utgångspunkten.
Länsindelningsutredningen och storkommunsutredningen gjordes till stor del
av samma personer. Nils Hedfors var ordförande i kommunblocksutredningen och sakkunnig i länsutredningen. Björn Bosæus från bostadsstyrelsen,
Bertil Sännås från AMS och länssekreteraren i Jönköpings län Åke Sylwan
var alla sakkunniga i länsindelningsutredningen men de utgjorde även, tillsammans med Godlund, den planeringsnämnd som försåg kommunblocksutredningen med länsundersökningar.632 Bosæus var inte disputerad men han
hade studerat geografi i Uppsala och han höll kontakten med Enequist under
sin karriär som planerare. Bosæus fungerade som en länk mellan den praktiska planeringen och kulturgeografiska institutionen i Uppsala men Bosæus
var tjänsteman och planerare vilket gjorde att gränsen mellan forskningen
och planeringen hela tiden upprätthölls. Det är dock sannolikt att Enequist
och Bosæus hade definierat relationen mellan kulturgeografin och planeringen om inte Hägerstrand och Godlund hade varit framgångsrika i sitt projekt.
Båda utredningarna blev färdiga under 1961 och båda initierades av inrikesministern Rune Johansson. Kommunblocksreformen och länsindelningsutredningen två delar av ett politiskt projekt att göra om de administrativa
indelningarna i Sverige. Kommunblocksutredningen och länsindelningsutredningen tillsattes båda 1959 och blev färdiga 1961. Samma år tillsattes den
så kallade storstadsutredningen som skulle undersöka de särskilda förhållanden som rådde kring de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö,
den blev färdig 1963. Ytterligare en länsindelningsutredning, länsförvaltningsutredningen tillsattes 1963. Den första länsindelningsutredningen hade
varit begränsad till storstäderna Stockholm och Göteborg, den andra utredningen skulle utarbeta en länsindelning för hela landet. Länsförvaltningsutredningen blev färdig 1967. De fyra utredningarna om administrativa indelningar hade det gemensamt att Godlund deltog i dem som expert.633
De planerande geografernas roll i samtliga utredningar var densamma. De
fick fria tyglar att samla in och systematisera information på det sätt de ansåg lämpligt. Men utredningarna hade vitt skilda förutsättningar när det
gällde den politiska reformviljan. Kommunblocksutredningen hade kunnat
arbeta snabbt eftersom problemformuleringen hade etablerats tio år innan
utredningen startade och dessutom fanns det en rad politiska reformer, speciellt grundskolereformen, som gjorde att det fanns en stark politisk vilja att
genomföra indelningsreformen. Den kunskap som behövdes för att de sak632

SOU 1961:9, ss. 3–4; SOU 1961:40, ss. 7–8; ”Protokoll vid indelningssakkunnigas sammanträde å lantbruksstyrelsens sessionssal den 8 november 1960”, Indelningssakkunniga
1959, Vol. 1 Protokoll, RA, s. 7.
633
SOU 1961:9, ss. 3–4; SOU 1961:40, ss. 7–8; SOU 1963:6, ss. 9–10; SOU 1967:23, ss. 3–
4.
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kunniga skulle säga att de visste tillräckligt mycket för att genomföra reformen var betydligt mindre än vid de andra utredningarna. Storstadsutredningen, som var fortsättningen på kommunblocksutredningen, var tvungen att
ringa in en ny problemformulering eftersom landsbygdens problem med
avfolkning visserligen var kopplat till städernas problem med till exempel
bostadsbrist men resonemangen om centralorter och deras influensfält kunde
inte oförändrat appliceras på storstädernas situation. De statliga utredningarna var effektiva reformverktyg om de kunde kombinera en robust kunskapsproduktion med en stark reformvilja. Det måste finnas politiska krafter som
kan säga att det finns tillräckligt mycket kunskap för att genomföra en reform. Det fanns vid kommunblocksreformen men saknades vid de andra
indelningsreformerna. Där fanns kunskapsproduktionen men inte den politiska reformviljan. Det som var relevant för denna undersökning var dock att
de planerande geograferna efter kommunblocksutredningen var de självklara
experterna i dessa utredningar. Det bör även tilläggas att det första stora
forskningsprojekt som de planerande geograferna ledde var just ett urbaniseringsprojekt. Det påbörjades 1965.
För de administrativa indelningsreformerna skedde två betydelsefulla saker 1965. För det första togs frivillighetsprincipen togs bort i kommunblocksfrågan, blocken kunde inte längre själva avgöra om och när kommunerna i blocken skulle gå samman i en enda kommun. För det andra tog
Svante Lundkvist över ansvaret för indelningsfrågorna från Johansson. Johansson satt kvar som inrikesminister men överlämnade det huvudsakliga
ansvaret för indelningsfrågorna till Lundkvist. Johansson blev industriminister 1970 och Lundkvist hade en rad ministerposter fram till början av
1980-talet men 1967, samma år som andra länsindelningen blev färdig, blev
Lundkvist kommunikationsminister. Inrikesdepartementet lades ner 1973
(även om det återskapades 2005), de sista tre åren på 1970-talet var Erik
Holmqvist inrikesminister.
I januari 1963, efter att riksdagen 1962 beslutat om att kommunblocksreformen skulle genomföras och precis efter att storstadsutredningens slutbetänkande presenterats, höll Johansson en dragning om inrikesärenden inför
statsrådet. Johansson förklarade hur kommunblocken och den nya länsindelning som han hoppades kunna genomföra skulle utgå från samma principer
om näringsgeografiska enheter. Kommunblocksutredningen var organiserad
så att en kommitté bestående myndighetsrepresentanter tillsammans med
experter skulle utarbeta en lämplig kommunstorlek och en metod för att genomföra en nyindelning. Därefter utökades kommittén med parlamentariskt
valda sakkunniga. Länsindelningen var ordnad så att den bara hade en sakkunnig som tillsammans med experter skulle utarbeta en princip för hur en
ny länsindelning skulle se ut. När det var gjort skulle ytterligare en utredning
tillsättas med fler sakkunniga som skulle utarbeta ett förslag till en ny läns-
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indelning för hela landet utifrån den första utredningens principer och metoder. 634
Kommunreformerna genomfördes för att skapa kommuner som var funktionella administrativa enheter. Samma bevekelsegrunder låg bakom arbetet
med länsindelningen. De nya länen skulle vara identiska med landstingen
eftersom landstingens verksamhet skulle vara länens huvudsakliga arbetsuppgift. De nya länen skulle utgå ifrån kommunblocken eftersom vissa block
förväntades skapas av kommuner som låg i olika län.635 Johansson sammanfattade den tänkta administrativa indelningen som följer:
Förutom frågor rörande länens lämpliga storlek bör framför allt de problem,
som sammanhänger med länens arronderingar, ingående undersökas. Riktpunkten bör härvid vara att ett län skall vara så avgränsat att det omfattar en
befolkning, som så långt som möjligt hör samman i intressegemenskap på
samhällslivets olika områden. Vid uppbyggnaden av de nya länen bör de planerade kommunblocken, som skall bildas efter samma principer, betraktas
som de minsta enheterna.636

Kommunblocken var den minsta enheten i den rationella administrativa indelningen som skulle skapas, välfärdsstatens administrativa infrastruktur.637
Och det mest rationella sättet att skapa denna indelning var att göra det efter
näringsgeografiska regioner. De administrativa indelningarna skulle möjliggöra förverkligandet av andra välfärdsstatliga reformer men indelningsreformerna var även en del i projektet att skapa ett modernt och rationellt samhälle. Arbetsdelningen mellan kommunerna, länen och staten skulle dels
skapa förutsättningarna för den moderna välfärdsstaten både genom att utgöra den administrativa infrastrukturen och genom att förlägga myndighetsutövandet så nära medborgarna det var organisatoriskt möjligt. Reformprojektet blev dock bara delvis genomfört. Länsindelningen gjordes inte om,
trots att två utredningar genomfördes i frågan.
634

Protokollet var odaterat men mötet bör ha hållits 23 januari 1963 eftersom det, enligt länsförvaltningsutredningen, var den dagen Kungl. Maj:t gav Johansson i uppdrag att sammankalla den andra länsindelningsutredningen. ”Utdrag ur protokollet över inrikesärenden, hållit
inför Hans Maj:t konungen i statsrådet å Stockholms slott den [datum saknas] 1963,” Rune
Johansson, Handlingar rörande Rune Johanssons verksamhet, allmän serie 1960-1974, 4.1:03,
Kommunindelning 1960–1966, ARAB, s. 1; SOU 1967:23, s. 3.
635
Ibid., ss. 2–3.
636
Ibid., s. 4.
637
I en PM som sammanställts för inrikesdepartementets räkning om de aktuella indelningsutredningarna framhölls att kommunblocken skulle vara odelbara enheter som större administrativa enheter skulle bygga på. ”De planerade kommunerna – kommunblocken – bör sedan
[efter att indelningsarbetet blivit färdigt] vara odelbara byggstenar när den aviserade allmänna
översynen av länsindelningen kommer till stånd. I den mån sammanläggning aktualiseras
inom ett kommunblock, som består av områden från flera län, måste länsindelningen ändras.
Även om kommunsammanläggningen i ett sådant fall dröjer, är det önskvärt att länsgränsen
följer kommunblocksgränsen.”, ”P.M. ang. länsindelnings- och länsförvaltningsfrågor,” Rune
Johansson, Handlingar rörande Rune Johanssons verksamhet, allmän serie 1960–1974, 4.1:03,
Kommunindelning 1960– 1966, ARAB, s. 7.
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För att politiska reformer ska kunna genomföras måste det finnas kunskap
om hur det är, hur det borde vara och hur det riskerar att bli. Men det måste
också finnas en politisk vilja att genomföra reformer. Kommunutredningarna
var en del av en större socialpolitisk kontext. Det gjorde att utredningen inte
handlade om huruvida en kommunreform skulle genomföras. Det som skulle
utredas var hur en sådan reform skulle kunna genomföras på bästa sätt. Johansson såg länsindelningen som en del av samma politiska reformkomplex,
samma intertext, som kommunblocksutredningen. Men inom länen fanns
betydligt färre problem att lösa. Inom kommungränserna skulle bostäder,
skolor, åldrings- och socialvård skötas. Vart och ett av dessa reformer mobiliserade politiska aktörer som arbetade för att de skulle genomföras. Kommunblocksutredningen hade ett starkt mandat i och med att det var den som
skulle göra välfärdsstaten praktiskt möjlig.
Länsutredningen var en del av samma reformkomplex som kommunblocksutredningen men länsutredningen skulle inte lösa lika många frågor.
Den viktigaste frågan som hanterades inom länen var vården. Det var en
viktig fråga men den var inte ny. Socialvården var ett nytt verksamhetsfält
och kommunreformerna måste genomföras för att det skulle kunna byggas
upp. Inom sjukvården fanns redan auktoriteter som kunde göra anspråk på
att bäst veta hur vården borde organiseras. Många av dessa auktoriteter fanns
i landstingen. Som exemplet med Örebro visade hade landstingen utredningskapacitet som kunde mobiliseras för att skapa kunskapsunderlag som
stödde den egna positionen. Den gången misslyckades mobiliseringen men
jämfört med landskommunerna, som var de som i störst utsträckning försvann under kommunblocksreformens senare sammanslagningsfas, hade
länen tillgång till betydande möjligheter att föra sin egen talan.
Trots att länsutredningen inte genomfördes fanns det i dess likhet med
kommunblocksutredningen många intressanta omständigheter. I länsutredningens direktiv slogs det fast att utredningen skulle göras i två faser. En
första fas där en sakkunnig med hjälp av experter skulle undersöka hur stora
de ”egentliga” regionerna kring Göteborg och Stockholm var samt vilka
städer som fanns i direkt anslutning till dem. Därefter skulle en parlamentarisk utredning tillsättas för att, med hjälp av de metoder för regionbestämning som utarbetats av expertutredningen, skapa en ny länsindelning.
Länsindelningsutredningen skulle alltså inte presentera något slutgiltigt förslag på hur länsgränserna skulle dras. Däremot presenterade de fyra förslag
på potentiella länsgränser.638
Länsindelningsutredningen var, precis som kommunblocksutredningen,
något det talats om i flera år innan arbetet med den började. Godlund skrev i
ett brev till Hägerstrand som skrevs i slutet av 1957 att utredningen var på
gång men att det eventuellt inte skulle bli några arbetstillfällen för geograferna:
638

SOU 1961:40, ss. 13–14.
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Betr. den diskuterade länsindelningen, så ligger det ju enligt riksdagens beslut till så, att man inte vill sätta igång någon allmän, mer principiell utredning. Man lär skola stanna för att utreda och föreslå diverse småjusteringar
samt att söka bilda särskilda Stor-Stockholms-resp. Stor-Göteborgsregioner.
Sannolikt kommer detta uppdrag att ges till Arbetsmarknadsstyrelsen eller ett
redan nu befintligt organ, t.ex. den sittande s.k. lokaliseringsutredningen vars
ordförande Per Eckerberg är. Men det är inte avgjort än så vi får väl se.639

Godlunds antaganden var delvis riktiga. Det var personerna som skötte det
praktiska arbetet med kommunblocken som också skötte det praktiska arbetet med länsindelningen. Däremot var det inte arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS) som var den viktigaste aktören. AMS hade viktigt empiriskt material
men i slutet av 1950-talet hade en samhällsplaneringskader börjat formera
sig. En planeringskader som utifrån det av AMS insamlade materialet kunde
göra en prognos över samhällsutvecklingen.
Liksom vid kommunindelningsreformerna var det planering och administration av den expanderande samhällsservicen. Utredningens ordförande, och
ende sakkunnige, landshövdingen i Örebro län Kjell Johan Olsson sammanfattade i inledningsanförandet utredningens arbetsuppgifter:
Jag sade nyss att vårt arbete kommer att beröra många förhållanden och intressen. Att en ändring av den statliga administrationen i dessa områden för
med sig en del kanske inte så lätta problem är givet – dessa sammanhänger
inte bara med att länsstyrelsernas uppgifter, utan även länsnämnderna, polisväsendet, försvarsområdena m.m. kommer i blickfältet. Och inte minst berörs
landstingen, som ju har mycket stora uppgifter på främst sjukvårdens område.
Vad planeringsuppgifterna beträffar så berörs ju gjorda, påbörjade eller tilltänkta regionplaneringar, bostadsplanering, planering för vatten och avlopp,
vägplaneringen, sjukvårdsplaneringen och skolplaneringen, den sistnämnda
inte minst betydelsefull därför att vårt skolväsen håller på att nyorganiseras.640

Länsindelningen och kommunblocksindelningen var delar av samma övergripande projekt: att reformera den administrativa infrastrukturen för att
bättre motsvara den moderna välfärdsstatens behov. Det var således länens
förvaltningsuppgifter som skulle vara utgångspunkten för den nya länsindelningen. Precis som när det gällde kommunblocken var utgångspunkten att
den nya indelningen skulle bli stabil över tid. Det gjorde att prognoser över
befolkningens- och näringslivets utveckling var betydelsefulla för arbetet.
Det bör återigen framhållas att kommunblocksutredningen och länsindelningsutredningen bedrevs parallellt och att flera personer, däribland Godlund, var verksamma i båda utredningarna. Den stora skillnaden var att
kommunblocksutredningen hade fler sakkunniga än experter och dessa sak639

S. Godlund – T. Hägerstrand 31/12-57, THEP Vol. 5, LU.
”Protokoll fört vid sammanträde med 1959 års länsindelningsutredning å inrikesdepartementet den 14 april 1959.” 1959 års länsindelningsförvaltning Vol. 1, Protokoll, RA, s. 2.
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kunniga representerade myndigheter och organisationer som var direkt berörda av kommunernas förvaltningskapacitet. I länsindelningsutredningen
fanns det en sakkunnig som fungerade som ordförande för experterna. Det
gjorde att utredningarnas fick något olika inriktningar, kommunblocksutredningen presenterade ett förslag för hur kommunblocken skulle vara utformade och hur den praktiska indelningen skulle gå till. Ett förslag som sedan
förankrades hos parlamentariskt tillsatta sakkunniga när utredningen i sitt
slutskede utökades. Länsindelningsutredningen presenterade också en utgångspunkt för vidare arbete men steget att konkretisera dessa utgångspunkter gjordes inte, vilket inte heller var utredningens ansats.641
Den ekonomisk-geografiska undersökningen, som Godlund ledde, skulle
undersöka befolkningen, trafiksituationen, handelsomlanden, de rådande
administrativa indelningarna, dessa indelningars lämplighet utifrån de tre
första undersökta aspekterna samt i vilken utsträckning det var praktiskt
möjligt att sammanföra de administrativa indelningarna med den ekonomiskgeografiska regionen och med de indelningar sjukvården, polisväsendet och
liknande myndigheter var organiserad efter. De aspekter som Godlund menade att undersökningen skulle omfatta var de första fyra, de administrativa
indelningarna och de praktiska möjligheterna att revidera dessa.642 De delar
av undersökningen som lämnades utanför den geografiska studien var alltså
de som innebar att information samlades in från myndigheter, det vill säga
det som kom att bli kommittéernas huvudsakliga arbetsuppgift vid både
länsindelningsutredningen och kommunblocksutredningen.
Godlund sammanfattade utredningens uppgift som att den skulle undersöka de funktionella och ekonomiska förhållandena kring Göteborg och
Stockholm och därefter undersöka hur de funktionella och administrativa
regionerna skulle sammanfalla.643 Godlund ansvarade för utredningskontorets organisation och föreslog att en tjänst skulle inrättas för att framställa
kartor, vilket enligt Godlund var den mest avancerade delen av informationsinhämtningen:
Det grundläggande arbetet med en ändrad länsindelning bör utgöras av karteringar över nu rådande förhållanden betr. befolkning, bebyggelse, näringsliv,
kommunikationsnät, dagliga och andra resor o.s.v. Dylika uppgifter finns till
en del redan insamlade hos olika verk och institutioner, till en del måste särskild insamling ske. För den absoluta huvuddelen av materialet gäller det att
skapa likformighet i uppgifternas art, kartskalor etc. Själva insamlingsarbetet
är till stor del av ganska banalt slag. För själva de bearbetade sammanställ641

”Kort sagt: denna första utredning skall åstadkomma en objektiv och så långt möjligt
klargörande kartläggning av hela fältet, både förhållandena sådana de är och de problem som
finnas och som kan uppstå i de berörda regionerna.” Ibid., s. 2.
642
”Preliminär plan för en ekonomis-geografisk undersökning angående revidering av länsgränser m.m.” Sven Godlund 14/5-59, 1959 års länsindelningsförvaltning Vol. 1, Protokoll,
RA.
643
”Ang. utredningskontor m.m. för länsindelningen.” Sven Godlund 3/5-59, 1959 års länsindelningsförvaltning Vol. 1, Protokoll, RA, s. 1.
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ningarna och förslagsskrivningarna behövs emellertid ganska avancerade kartografiska och statistiska kunskaper.644

Godlund föreslog att om inte någon anställdes för att göra kartorna kunde
Bosæus göra dem, givet att dennes tjänst utökades. Godlund föreslog även
att en person utan specialkunskaper anställdes för att rita kartorna och att det
skulle ske under överinseende av Godlund och Bosæus. Den arbetsdelning
som Godlund förslog var densamma som vid till exempel vägplansutredningen där studenter samlade in data som Godlund använde för att göra trafikprognoser.645 Det som särskilt bör lyftas fram var dock hur viktig den enskilde experten var i detta skede av arbetet. Materialet som bestämde regionens funktionella gräns kunde enkelt samlas in men det krävdes specialistkompetens att sammanställa detta material till ett förslag på hur den
funktionella regionen kunde harmoniseras med den administrativa indelningen. Men, som kommunblocksutredningen visade, när en metod för tolkningen av det insamlade materialet utarbetats behövdes inte samma grad av
specialistkunskaper. Citatet ovan visar var utredningen befann sig innan
arbetsprocessen formaliserats.

De planerande geograferna och politiska reformer
De planerande geograferna skapade genom sina prognoser de materiella
ramarna för de administrativa indelningarna. Genom att både erbjuda en
teori för hur en ideal näringsgeografisk enhet skulle fungera och en prognos
över de relevanta aspekternas utveckling inom en befintlig region kunde en
plan för hur stort avståndet mellan den rådande situationen och den ideala
var. Eftersom det fanns en ideal bild av hur en region skulle fungera, blev
det utgångspunkten för vilka problemformuleringar som var möjliga. Den
insamlade informationen gavs mening genom att sammanställas enligt modellen för en välfungerande region. Det var därför det krävdes specialistkompetens för att sammanställa den information som det var banalt att samla
in.
Specialistkompetensen bestod i att placera in informationen i modellens
tolkningsstruktur. När väl det var gjort och en formaliserad modell för hur
informationen skulle tolkas och värderas hade etablerats var det inte svårare
att översätta den insamlade informationen till, i det här fallet, centralorter än
det var att samla in informationen. Genom att definiera vad regionen var och
vad den borde vara kunde de planerande geograferna styra vilka administrativa indelningar som var möjliga. Men eftersom de administrativa indelning644

Ibid., s. 1.
Ordförande Olsson valde, efter konsultation med Nils Hedfors, att gå på Godlunds linje
och avsatte medel för att anställa en ”kartograf”. Hedfors var, som bekant, ordförande för
kommunblocksutredningen parallellt med att han var expert i länsindelningsutredningen. K.
Johan Olsson – N. odaterat, 1959 års länsindelningsförvaltning Vol. 1, Protokoll, RA.
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arna var underordnade deras funktion i välfärdsstaten var myndigheternas
behovsformuleringar överordnade.
I fallet med kommunblocken var det SÖ som bestämde hur många invånare kommunerna skulle ha, det går således att argumentera för att det var
skolans behov som styrde kommunindelningen. Men det var de planerade
geograferna som hade utarbetat prognosen som användes för att uppskatta
hur stor befolkningen skulle vara i ett område och det var de planerande
geograferna som hade ställt upp de materiella ramarna för restidsavstånd och
dylikt. Välfärdsstatens serviceinstanser bestämde vilket innehåll de administrativa indelningarna skulle ha men det var de planerande geograferna som
bestämde deras form. Både form och innehåll var avgörande för den utformning som reformerna fick och båda delarna var nödvändiga för att det skulle
bli en reform. Storkommunreformen hade haft innehåll men saknat form.
Länsindelningsreformen hade en form men saknade det nödvändiga innehållet. Det var samspelet mellan den materiella världen, som den översattes av
de planerande geograferna, och det politiska moderniseringsarbetet, som
utgjordes av välfärdsstatens reformer, som gjorde att det svenska lokalsamhället organiserades efter centralortsteorins principer.
Precis som kommunblocksutredningens sammanträden fungerade länsindelningens sammanträden som ett sätt att inhämta information från personer
som arbetade i verksamheter som berördes av den planerande nyindelningen.
Länsindelningsutredningen sammanträdde framför allt med representanter
från landsting och länsstyrelser. Eftersom verksamheten som skedde på
länsnivå skilde sig ifrån den som bedrevs på kommunal nivå men det var
hela tiden länens funktionalitet som stod i centrum. En skillnad var dock att
under kommunblocksutredningens sammanträden hade möten hållits med
myndigheter, organisationer och andra som hade tydligt avgränsade behov
och krav på de framtida kommunerna. I länsindelningsutredningen fick representanter för länen själva komma till tals, både landsting och länsstyrelse.
I kommunblocksutredningen formulerades behoven av aktörer som verkade i
en kommunal kontext men som inte nödvändigtvis var knutna till den. I
länsindelningsutredningen var det förtroendevalda och tjänstemän som arbetade vid länet som diskuterade vilka funktionella problem som fanns eller
inte fanns i länen.
Till det kom att landstingen hade anställda planerare som visserligen vid
den här tidpunkten sällan var geografer men som dock hade en formell utbildning och specialistkompetens inom regionplaneringen. Som fallet med
regionsjukhuset i Örebro visar kunde en utrednings expert trumfa landstingets experter men vid det tillfället rörde det sig om en konkret lokalisering av
ett sjukhus, i länsindelningsutredningen var det en uppsjö av frågor som
behandlades och alla var de baserade på prognoser över befolkningens och
näringslivets utveckling. Eftersom det var regionerna kring Göteborg och
Stockholm som undersöktes innebar det att befolkningen förväntades öka
och näringslivet, som redan var diversifierat, förväntades fortsätta expan231

dera. Länsrepresentanternas optimistiska prognoser om den egna utvecklingen var således mer trovärdiga än landskommunernas. Sammantaget gjorde
detta att länsindelningsutredningen hade en svagare position än kommunblocksutredningen.
Att länsindelningsutredningen inte ledde till någon ny länsindelning påverkade inte de planerande geograferna negativt. Deras projekt var inte beroende av någon enskild utredning. De ville göra kulturgeografin till en planeringsvetenskap och för att uppnå det måste kulturgeografisk kunskap användas inom samhällsplaneringen. Trots att länsindelningsutredningen stannade
vid en utredning hade de planerande geograferna stort inflytande över hur
utredningen utformades. När 1960-talet började hade de planerande geograferna placerat sig själva i mitten av samhällsplaneringens kulturella karta.
Kommunblocksutredningen och länsindelningsutredningen visar vilken
betydelse brukarna har för att en samhällsvetenskaplig modell ska vara effektiv. Utredningarna gjordes utifrån samma metodologiska utgångspunkter
och de tillhandahöll samma modeller för att avgränsa och identifiera och
avgränsa problemformuleringar. Men i länsindelningsfrågan var det ingen
som var intresserad av att använda de planerande geografernas modeller och
metoder. De planerande geograferna var de nya aktörerna på arenan och i
kommunblocksutredningen kunde de skapa ett ömsesidigt stärkande nätverk
med tjänstemännen som behövde reformen för att kunna bedriva sin verksamhet men i länsindelningsutredningen lät sig inte tjänstemännen värvas.
De behövde inte länsindelningen för att bedriva sin verksamhet men som
visats i föregående kapitel var de planerande geograferna välkomna i länsplaneringen. Det var nyindelningen som var problemet, inte de planerande
geografernas expertis.
Skillnaden mellan de planerande geografernas forskning och deras praktiska planerande var att den kunskap som måste skapas innan det fanns tillräckligt mycket kunskap var mindre i planerandet. Men om det inte fanns
aktörer som hade för avsikt att genomföra planeringen i praktiken spelade
det ingen större roll hur mycket eller lite kunskap som hade producerats. De
planerande geograferna tillhandahöll planerarna med modeller som genom
att skapa en skillnad mellan modellens idealvärld och den materiella världen
kunde avgränsa vad som kunde planeras. Det var modeller som gjorde planerarnas arbete effektivare och när planerarna använde modellerna blev de en
del av samma tankestil som de planerande geograferna. Den ömsesidigt stärkande relationen var anledningen till att de planerande geograferna var
framgångsrika i sitt projekt att göra kulturgeografin till en planeringsvetenskap. Men om det inte fanns några planerare som ville genomföra planerna i
praktiken fanns det inget behov av varken modeller eller kunskapsunderlag.
Därför var de planerande geografernas projekt beroende av att det genomfördes politiska reformer som kunde skapa planeringsproblem som de kunde
lösa. På så sätt gjordes den planerande geografin till en del av det svenska
välfärdsbygget och planeringen blev en del av kulturgeografin.
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Indelningsutredningarna, oavsett om de resulterade i faktiska reformer eller inte, utgör en brytpunkt i kulturgeografins utveckling mot att bli en planeringsvetenskap. Planer stannar ofta vid att vara just planer men planer är de
likafullt. Fleck menar att tankestilen styr hur kunskap värderas, vilken kunskapsproduktion som är fruktbar och vilken som är meningslös.646 De planerande geografernas kunskapsproduktion var i indelningsutredningarna inte
bara meningsfull, den var tillräckligt trovärdig för att fungera som den ledande principen när Sveriges administrativa infrastruktur skulle byggas upp.
En förutsättning för att de planerande geografernas forskning skulle vara
trovärdig och användbar var dock att det under perioden genomfördes stora
politiska reformer med tydliga rumsliga aspekter. De planerande geograferna
hade i nästan ett decennium aktivt arbetat för att etablera sig som en planeringsauktoritet och speciellt i kommunblocksutredningen går det att se hur
forskning, utbildning och utredande sammanföll. Godlund hade initialt befunnit sig i planeringsfronten. I takt med att de planerande geografernas tankegemenskap omfattade allt fler studenter, forskare och tjänstemän hade
dock den kulturella kartan förändrats och Godlund befann sig nu i dess mitt.
Godlund hade anpassat de vetenskapliga modellerna efter planeringens behov och gjort sina utredningar till vetenskapliga meriter genom att publicera
dem i vetenskapliga skriftserier. Hägerstrand hade med Godlunds hjälp gjort
utredningarna till ett sätt för studenterna att meritera sig för planeringstjänster, en praktik som när kommunblocksutredningen skulle påbörjas hade blivit en rutin.
I takt med att de planerande geografernas inflytande ökade inom samhällsplaneringen växte började föreställningen om vad samhällsplanering var
och vad som kunde planeras att sammanfalla med de planerande geografernas metoder och teorier, de planerande geografernas tankestil. Det gjorde det
möjligt för de planerande geograferna att använda samhällsplaneringens
resurser för att främja sin forskning. När institutioner för regionplanering
började etableras under 1960-talet hade de planerande geograferna en självklar plats i dessa. Men det var i och med kommunblocksutredningen som de
planerande geograferna gick från att arbeta för att etablera sig inom samhällsplaneringen till att vara etablerade och så småningom till att institutionalisera kulturgeografi som en planeringsvetenskap.

646

Ludwik Flecks teorier behandlades i inledningskapitlet men de aktuella sidorna är Fleck
(1997), ss. 99–110.
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6 Slutsatser

Väl märk, I ljusets svurne
som nu begynt Er långa färd mot Kvalitéen
att tvenne vägar finns att vandra;
behaglig positiv och säker är den ena
à priorisk, spekulativ och gles är den andra.
Er omvärld fylls just nu
av sockerbetors lägen
av Skånes jordbruk, hingstar och klimat
se, parnassens sol förmörkas;
dock, i det nya ljuset ifrån söder och från öst
vi anar en Christaller och en Kant
Några orter, si, vi har en hierarki
Några orter samt en väg, en hexagon
Vad förr var ort och väg för människor
nu blott ett papper med ett mönster på.647

När Godlund fyllde sextio samanställdes en festskrift till hans ära. I den
framställdes kulturgeografins historia som ett epos där geografin förmörkas
av kulturlandskapsstudier, men centralortsteorins sol lyser upp ämnet igen
med sina abstraktioner. Dikten fungerar som en illustration av 1900-talets
samhällsvetenskapliga dröm om att blottlägga ett samhälle inom samhället
som inte är synligt för blotta ögat. Att ”ort och väg för människor” döljer det
egentliga samhället som blir synligt först när det är ett mönster på ett papper.
Men abstraktionen fyllde också en mer konkret funktion. Om samhället förstås som uppsättningar av regelbundenheter uttryckta i siffror går det att
använda abstrakta modeller för att förutsäga hur samhället kommer att se ut i
framtiden.
Syftet med den här undersökningen har varit att förklara varför den
svenska kulturgeografin blev en planeringsvetenskap samt att undersöka hur
samhällsvetenskapliga modeller används i forskningen om samhället och
uppbyggnaden av detsamma. Kulturgeografi är ett särskilt lämpligt ämne att
undersöka eftersom kulturgeografi genom samhällsplaneringen har en tydlig
och institutionaliserad relation till välfärdsstaten. Undersökningen syftar
647

Den festskrift som Sven Godlund fick sig tillägnad i samband med sin sextioårsdag avslutades, i studentikos stil, med en travesti på Tegnér där Godlund fick ikläda sig rollen av ljusguden Febus förkämpe. Ohlsson (1981), s. 314.
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således inte till att ta reda på huruvida kulturgeografi blev en planeringsvetenskap utan att klarlägga hur det gick till när kulturgeografin blev en planeringsvetenskap och varför det skedde på det sätt det gjorde.
Det var forskare, politiker och tjänstemän som tillsammans skapade samhällsplanering som politikområde och samhällelig praktik och denna avhandling har undersökt denna process från kulturgeografins perspektiv. Undersökningen har visat att anledningen till att samhällsplanering var en verksamhet som passade kulturgeografer, var att det fanns en grupp geografer
som målmedvetet arbetade för att åstadkomma det. Inom forskningen om
den svenska kulturgeografins historia har förklaringen till varför kulturgeografi blev en planeringsvetenskap främst sökts i ämnets egen historia. Genom att lyfta fram äldre geografer som ägnat sig åt framför allt stadsgeografiska frågor har en inomvetenskaplig förklaringsmodell skapats där tidigare
generationers forskning förebådade vändningen mot samhällsplanering som
skedde under efterkrigstiden. Denna avhandling har istället argumenterat för
att det var en grupp geografer, de planerande geograferna, som aktivt arbetade för att etablera sig som planeringsexperter. Samhällsplaneringens efterfrågan på kulturgeografisk expertis stärkte i sin tur de planerande geograferna inom kulturgeografin eftersom deras studenter fick arbeten och deras
forskningsprojekt fick finansiering. De planerande geograferna var historiska
aktörer som agerade inom ramarna för ett specifikt historiskt sammanhang,
uppbyggnaden av välfärdsstaten, för att reformera både sitt ämne och samhället de verkade i.
Planering, som verksamhet, fanns innan begreppet samhällsplanering
myntades. Men forskare, politiker och tjänstemän skapade tillsammans ett
nytt forskningsfält och en ny arena för politiska reformer under efterkrigstidens första decennier. De strukturella förklaringarna finns i den ekonomiska
och politiska utvecklingen under efterkrigstiden, men den här undersökningen har visat att de strukturella förklaringarna bara kan förklara varför det
fanns en efterfrågan på planeringskompetens. För att förstå varför samhällsplaneringen utvecklades som den gjorde måste de historiska aktörerna undersökas. Samhällsplaneringen var inte ett resultat av att det fanns geografer
som ville få sin vetenskapliga expertis erkänd som allmängiltig planeringsexpertis. Däremot förklaras planeringens specifika särdrag av att planeringen
formades av dessa geografer.
Undersökningen har också visat att den svenska kulturgeografins utveckling mot att bli en planeringsvetenskap påminner om hur de nordamerikanska
samhällsvetenskaperna formades av kalla krigets behovsformuleringar. Den
nordamerikanska forskningen har använt begreppet kalla krigets samhällsvetenskaper för att beskriva denna utveckling. Denna undersökning har visat
att det på samma sätt går att tala om välfärdsstatens samhällsvetenskaper.
Välfärdsstatens behovsformuleringar påverkade vilken forskning som bedrevs. Undersökningen visar även att dessa behovsformuleringar påverkades
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av den samhällsvetenskapliga forskningen. De epistemiska auktoriteterna
satte gränserna för vilka behovsformuleringar som var möjliga.
Det går att dela in denna process i tre tematiska delar. Den bestod av att
de planerande geograferna arbetade med metoder som kunde översätta samhället till en form som kunde planeras. Den delen kallas nedan modellen.
Den andra delen bestod av att de planerande geograferna organiserade sig i
ett kollektiv som knöt medlemmarnas disparata strävanden och professionella projekt till ett gemensamt projekt. Den delen kallas nedan kollektivet.
Den tredje delen bestod av att de planerande geograferna verkade i en tid av
stora politiska reformer. De statliga utredningarna som skapade kunskapsunderlaget till dessa politiska reformer var de planerande geografernas viktigaste arena för att etablera sina metoder för samhällsanalys. Den delen kallas
nedan gemenskapen.

Modellen
Den viktigaste modellen i denna undersökning utgick ifrån centralortsteorin.
Det beror på att centralortsteorin var den teori som de planerande geograferna arbetade med som var mest spridd i Sverige under efterkrigstiden. Centralortsteorin var en generell teori vilket gjorde den flexibel. Den kunde flytttas till och användas i olika lokala kontexter. Det centrala antagandet i centralortsteorin var att tätorter måste studeras tillsammans med deras omland.
Omlandets storlek bestämdes av hur långt människor var beredda att resa för
att ta sig till tätorten för att konsumera varor och tjänster. Centralortsteorin
höll relationen mellan tätorten och omlandet konstant men de omständigheter som gav denna relation sin materiella form varierade från fall till fall. I en
ideal värld som var helt platt och saknade skogar och sjöar där restiden bara
påverkades av avståndet skulle centralorter finnas jämnt fördelade över det
platta landskapet. Om centralorternas omland skulle ritas ut på en karta
skulle det få formen av en hexagon. I mitten av hexagonen fanns en centralort och i mitten av hexagonerna bredvid den fanns lika stora centralorter.
Men alla centralorter hade inte lika stort omland. I vart och ett av hexagonens hörn låg en centralort som också omgavs av ett hexagonformat omland
och i vart och ett av dessa hörn fanns en mindre centralort och så vidare. Hur
många nivåer som fanns i centralortshierarkin avgjordes av hur stor befolkningen var.
Den ideala världen som var helt platt och saknade skogar och sjöar fanns
ingenstans i den materiella världen. Relationen mellan centralorten och omlandet var dock konstant. Allt som fanns i den materiella världen förvanskade den ideala hexagonformen och eftersom centralorten skapades av de
inom omlandet boende människornas ekonomiska aktivitet kunde skillnaden
mellan centralortens ideala omland och centralortens faktiskt existerande
omland användas för att identifiera faktorer som planerare på olika sätt
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måste förhålla sig till. I skillnaden mellan modellen och den materiella verkligheten skapades ett utrymme för intervention. De faktorer som gjorde att
den materiella verkligheten avvek ifrån den ideala verkligheten kunde vara
av en sådan art att de inte gick att göra något åt, som ett berg eller ett hav
eller en malmfyndighet. Effekterna kunde vara sådana som borde motverkas
eller främjas men skillnaden mellan modellen och den materiella verkligheten visade var planeraren borde rikta sin uppmärksamhet.
Centralortsteorin såg tätorten som resultatet av mänsklig interaktion. Det
var inte husen eller det geografiska läget som var den avgörande faktorn utan
den ekonomiska aktiviteten. Hur människorna agerade påverkades av de
rumsliga förutsättningarna men det var den mänskliga interaktionen som var
den drivande kraften. Enligt Ludwik Fleck är det den dominerande tankestilen som styr vilka frågor som är angelägna att lösa och vilka som är mindre
viktiga. Om tätorter undersöktes utifrån centralortsteorin skulle svaret på
vilken faktor som var den avgörande alltid vara den mänskliga ekonomiska
interaktionen. Det innebar att om centralortsteorin användes som modell för
att avgränsa vad som kunde planeras skulle planeraren anamma en tankestil
som såg det som samhällsplanerarens centrala uppgift att främja eller motverka specifika former av mänsklig interaktion.
Samhällsvetenskapliga modeller systematiserar observationer enligt en
inre rationalitet. När modellens idealvärld ställs mot den materiella världen
skapas en skillnad som forskare kan analysera och planerare planera. Centralortsteorin byggde på en marknadsmodell där tillgång och efterfrågan höll
igång den ekonomiska verksamheten. Men till skillnad från marknadsmodellen som tillhandahåller en idealbild av all ekonomisk verksamhet tillhandahöll centralortsteorin begränsningar. Fleck menar att en begränsad tankestil som innehåller få antaganden tenderar att vara mer spridda än mer komplexa tankestilar. Men Fleck poängterar också att det är de begränsningar
som tankestilen skapar som gör det möjligt att söka stöd i tankestilen när det
gäller att förstå världen. Marknadsmodellen går att applicera på alla mänskliga aktiviteter men den skapar ingen skillnad mellan den ideala modellvärlden och den materiella verkligheten. För att en sådan skillnad ska skapas
måste det finnas ytterligare begränsningar som visar hur den faktiskt existerande marknaden skiljer sig ifrån den ideala marknaden. Centralortsteorin
utgick ifrån att resekostnaden var den viktigaste faktorn som gjorde att det
ideala centralortssystemet inte återfanns i den materiella världen. När en
skillnad mellan den ideala världen och den materiella världen skapats fanns
det ett utrymme för intervention. Modellen skapade ett utrymme för planering men modellens rationalitet styrde var det utrymmet fanns och vad som
kunde göras inom det.
Centralortsteorin var en av flera modeller som användes av de planerande
geograferna. Det var genom simuleringar som de planerande geograferna
utarbetade praktiker för att använda abstrakta modeller för att kartlägga
samhälleliga processer. Torsten Hägerstrand konstruerade modeller över
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innovationers spridningsförlopp genom att dela in en geografisk region i
hexagoner och förse dessa med nummer. Därefter använde Hägerstrand
slumpmässigt utvalda nummer för att simulera hur information sprids i regionen. Simuleringen testades sedan på ett empiriskt material. Simuleringen
var tillräckligt lik det empiriska materialet för att belägga att det gick att
använda den abstrakta metoden för att undersöka materiella fenomen men
modellen var inte identisk med det empiriska materialet. Likheten gjorde
modellen mobil och skillnaden gjorde den anpassningsbar. Hägerstrands
modell hade flera steg av simuleringar och dess syfte var att utveckla en
metod för att simulera individers informationsfält. Modellen gjorde Hägerstrand berömd bland geografer och den gjorde honom till en del av den
kvantitativa vändning som dominerade den internationella forskningsfronten.
Hägerstrand hade inte samma förutsättningar som sina nordamerikanska
kollegor när det gällde utrustning och närhet till de ledande forskningsmiljöerna men Hägerstrand hade tillgång till ett rikt empiriskt material som han
kunde testa sina modeller mot. Eftersom problemen som skulle lösas fanns i
skillnaden mellan modellen och empirin kunde Hägerstrand, trots sin geografiskt perifera position, befinna sig i den vetenskapliga forskningsfronten.
Skillnaden mellan planeringen och forskningen var hur mycket kunskap som
var tillräckligt mycket kunskap och Hägerstrands modell skapade mer kunskap än vad planerarna behövde.
Sven Godlund konstruerade sin modell av tätorters busstrafikomland med
hjälp av centralortsteorin. Hägerstrand hade också använt centralortsteorin
men då som en komponent i ett större modellbygge. För Godlund var centralortsteorin undersökningens utgångspunkt. Godlund skapade ett centralitetsindex för tätorter som utgick ifrån antalet detaljhandelsanställda per
hundra invånare. Senare versioner av centralitetsindexet baserades på butikernas medelinkomst delat på antalet butiker i en tätort. Ju högre centralitetsindex en tätort hade desto större var dess trafikomland. Christaller hade haft
fler variabler för att beräkna orters centralitet men eftersom Godlund studerade busstrafiken kunde han konstruera en mer begränsad men mer ändamålsenlig variant av centralortsteorin. Centralortsteorin var en modell som
höll relationen mellan centralorten och omlandet konstant medan kontexten
förändrades. Godlund flyttade centralortsteorin till Sverige (Jämtland, Östergötland och Skåne) och gjorde busstrafiken till det viktigaste fenomenet som
skulle studeras. Hägerstrand menade att en användbar modell användes för
att identifiera få variabler som förklarade en stor del av utfallet istället för att
identifiera alla variabler som påverkade den undersökta processen oberoende
av hur liten denna påverkan var. Godlund konstruerade en version av centralortsteorin som var anpassad efter att undersöka svenska tätorters trafikomland. Begränsningarna gjorde modellen mer specialiserad men de gjorde
den också mer användbar. Det var därför Godlund kunde ta sin modell och
använda den som ett verktyg i den praktiska planeringen.
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Hunter Crowhter-Heyck menar att det som var gemensamt för de samhällsvetenskapliga modeller som utvecklades under efterkrigstiden var att de
var mobila och anpassningsbara. Det vill säga att de kunde flyttas mellan
olika kontexter och anpassas efter dessa utan att modellens grundantaganden
förändras. Centralortsteorin var både mobil och anpassningsbar men för att
en modell ska få genomslag måste den användas. Det räcker inte med att en
modell är mobil i teorin, den måste också flyttas i praktiken.
Hägerstrands metoder anammades av nordamerikanska geografer som
översatte dem till de förhållanden som rådde där. Godlunds modell användes
inom trafikplaneringen. Samhällsvetenskapliga modeller är mobila rationaliteter som översätter samhälleliga fenomen enligt dess inneboende logik.
Forskarna i Nordamerika som var intresserade av Hägerstrands simuleringar
hade tillgång till datorer och en vetenskaplig miljö som under perioden var
världsledande. De hade användning för hela komplexiteten i Hägerstrands
modeller eftersom de ville kartlägga de processer som formar samhället men
som inte kan ses med blotta ögat. Planerarna behövde verktyg för att lösa
konkreta planeringsproblem. All information som inte direkt sammanhängde
med det praktiska problemet försvårade deras arbete. De begränsningar som
Godlunds version av centralortsteorin hade var, ur planeringssynvinkel, modellens största tillgång.
Planerare som arbetade med de planerande geografernas modeller var inte
själva tvungen att värdera vad i samhället som var den viktigaste faktorn att
förhålla sig till. De planerande geograferna, som lärde planerarna att arbeta
med centralortsteorin, kunde således tillhandahålla en metod för att planera
och inte bara ett kunskapsunderlag till planeringen. De samtida ekonomiska
geograferna som arbetade med frågor som liknade de som sysselsatte de
planerande geograferna gjorde stadsundersökningar där allt relevant som
rörde städernas ekonomiska struktur och befolkningsutveckling sammanställdes. De gjorde prognoser över befolkningens och ekonomins utveckling
men vad som skulle göras med dessa prognoser var upp till planerarna
själva. De planerande geograferna tillhandahöll inte bara en beskrivning av
den framtida samhällsutvecklingen, de tillhandahöll även verktygen för att
intervenera i denna samhällsutveckling.
De planerande geografernas modeller kunde användas i en rad olika kontexter och de gav planeraren stöd i att värdera den information som modellen
genererade. De traditionella geograferna, det vill säga de kultur- och ekonomiska geografer som inte delade de planerande geografernas tankestil, skapade kunskap om aspekter av samhället som var relevant för samhällsplaneringen. Men det var platsbunden och deskriptiv kunskap som i låg utsträckning föreskrev hur kunskapen skulle omsättas i praktisk handling.
I de planerande geografernas modeller fanns metoder för att identifiera,
tolka och värdera specifika samhälleliga processer. Det var därför de planerande geograferna kunde göra kulturgeografi till en planeringsvetenskap.
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Kollektivet
De som verkar enligt en tankestils rationalitet är ett tankekollektiv. Fleck
menar att ett tankekollektiv inte behöver vara ett kollektiv i betydelsen av en
formell eller informell organisation. Tankekollektivet avgränsas av aktörernas agerande. De planerande geograferna var ett tankekollektiv men de var
också organiserade. Det nav som de planerande geografernas idévärld rörde
sig kring var att den mest rationella metoden att undersöka samhället var
genom abstrakta modeller. Det nav som de planerande geograferna formerade sig kring i den materiella världen var geografiska institutionen i Lund.
De planerande geograferna organiserade sig kring ett gemensamt vetenskapligt projekt men det vetenskapliga projektet var också ett professionellt projekt.
I slutet av 1940-talet var Lilla ritsalen det intellektuella centrumet på geografiska institutionen i Lund. Det var en informell miljö där framför allt studenter och doktorander ritade kartor för hand men det var också där den
svenska och internationella forskningen diskuterades. Eftersom alla hade
tillträde till ritsalen kunde den som ville delta i de spontana diskussionerna
också göra det. Att andra världskriget precis tagit slut påverkade förutsättningarna för att denna miljö skulle kunna skapas. Under kriget hade många
studenter varit inkallade och verksamheten på institutionen hade gått på
sparlåga. Under kriget hade också den estländske geografen Edgar Kant
kommit till Sverige som flykting. Han hade, liksom många andra forskare
som flytt från Baltikum, fått tjänst som arkivassistent. Kant hade varit professor i ekonomisk geografi vid universitet i Tartu innan han flydde och hade
ett stort vetenskapligt nätverk i Europa. Kant ägnade många eftermiddagar åt
att prata med studenterna i Lilla ritsalen och hålla improviserade föreläsningar.
Kant hade arbetat med centralortsteorin i Estland redan under 1930-talet
och var därigenom tidig med att använda teorin. Christaller hade haft svårt
att intressera sina geografkollegor för centralortsteorin och det var inte förrän nazisterna tog makten som Christaller, med hjälp av tredje rikets planeringsorganisation, fick använda sin teori på ett storskaligt sätt. Christaller
anpassade centralortsteorin efter de specifika omständigheterna som rådde
inom den nazistiska planeringen vilket gjorde Christaller till en av de första
som utnyttjade centralortsteorins mobilitet och anpassningsbarhet.
Kant bidrog till att träna de planerande geograferna i att arbeta med abstrakta modeller men ambitionen att kartlägga samhälleliga processer istället
för kulturlandskapet fanns redan innan Kant kom till Sverige. Kants position
som senior forskare och Kants internationella nätverk bekräftade de planerande geografernas självbild av att vara en del av den internationella forskningsfronten medan deras äldre kollegor inte hade förstått vilken forskning
som det moderna samhället behövde.
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De viktigaste aktörerna vid formeringen av de planerande geograferna
som en tankegemenskap var Sven Godlund och Torsten Hägerstrand. Deras
forskning har fått visa de planerande geografernas två strategier. Den planerande geografins metodologiska kärna var att samhället bäst undersöktes
med hjälp av abstrakta modeller som isolerade de variabler som hade störst
inflytande över en samhällelig process. När modellen sedan testades mot ett
empiriskt material skapades en skillnad mellan de teoretiska antagandena
och den materiella världen. Denna skillnad kunde i en vetenskaplig kontext
generera forskningsfrågor och i en planeringskontext avgränsa vad som
skulle planeras. Vetenskapen och planeringen var olika kontexter men eftersom de abstrakta modellerna som de planerande geograferna arbetade med
kunde flyttas mellan olika empiriska sammanhang och anpassas efter lokala
behov kunde samma modeller fungera som en aspekt av Hägerstrands simuleringar av innovationsspridning och Godlunds arbete med trafikplanering.
Skillnaden mellan modellen och den materiella världen avgränsade vilka
problem som kunde formuleras. Modellen gjorde kunskapsproduktionen
intervenerande vilket gav de planerande geograferna stort inflytande över
alla frågor de undersökte.
Thomas Gieryn menar att trovärdig kunskap är kunskap som används. De
planerande geografernas modeller tillhandahöll metoder för att samla in och
värdera information. Det innebar att de planerande geografernas tankestil,
deras övergripande förståelse av hur världen skulle undersökas, överfördes
till de miljöer där deras modeller användes. För att den kunskap de planerande geograferna producerade skulle komma till användning måste geografin vara en del av en bredare planeringsdiskurs.
De planerande geograferna var inte de enda geograferna som ägnade sig
åt planeringsfrågor men det sätt på vilket de närmade sig planeringen skilde
sig ifrån deras kollegors. De planerande geograferna gjorde ingen åtskillnad
mellan vetenskaplig forskning och utredningar som gjordes i planeringssyfte.
De behövde inte göra någon sådan åtskillnad eftersom deras expertis inte var
knuten till ett specifikt samhälleligt fenomen. Deras expertis var konstruktionen av modeller. Som exemplet med Godlunds och Hägerstrands forskning
illustrerade kunde modellerna inte bara flyttas mellan olika geografiska platser, de kunde även flyttas mellan olika kunskapsproducerande sammanhang.
För att ta centralortsteorin som exempel. Att Christaller anpassade centralortsteorin efter de behov som den nazistiska planeringen hade innebar
inte att centralortsteorin i sitt grundutförande varit nazistisk. När förutsättningarna för modellen ändrades påverkade det utfallet. Den skillnad som
skapades mellan den ideala modellvärlden och den materiella världen förändrades när idealen som var analysens utgångspunkt förändrades.
Centralortsteorin flyttades inte bara mellan olika politiska sammanhang.
Både Godlund och Hägerstrand gjorde centralortsundersökningar på Östergötland. Syftet med undersökningarna skilde sig åt, Hägerstrand använde
centralortsteorin som en hjälpteori i ett större modellbygge och Godlund
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använde sin undersökning för att anpassa centralortsteorin till den svenska
trafikforskningen. Det innebar inte att Godlund var mindre av en forskare än
Hägerstrand. Däremot innebar deras olika syften att utfallet av deras undersökningar blev olika. Hägerstrand konstruerade en modell som var användbar för forskare som ville göra regionstudier vilket gjorde att de som använde Hägerstrands forskning i stor utsträckning var andra forskare. Godlund konstruerade en modell som var användbar för trafikplanerare och därför användes hans modell av planerare som måste ta hänsyn till människors
resmöjligheter. I båda fallen rörde det sig om modeller som skapats utifrån
centralortsteorin och som undersökte specifika aspekter av samhället ur ett
rumsligt perspektiv men de skapades för olika kunskapsproducerande miljöer.
Modellerna var mobila och anpassningsbara vilket gjorde att de kunde
flyttas mellan olika geografiska och intellektuella miljöer. Det som skilde
dem åt var deras komplexitetsgrad. Hägerstrands modell var användbar för
forskare som dels hade nödvändig specialistkompetens och dels hade osedvanligt höga krav på hur mycket kunskap som behövdes innan det fanns
tillräckligt mycket kunskap för att presentera en teori om hur samhället fungerade. Godlunds modell var användbar för planerare som saknade den vetenskapliga specialistkompetensen men som hade konkreta planeringsproblem som måste lösas.
När Godlund började arbeta med praktisk planering fungerade kopplingen
mellan forskningen och planeringen i motsatt riktning. Under åren efter sin
disputation var Godlund i huvudsak sysselsatt med olika statliga utredningar.
Som planerare arbetade Godlund med samma metoder som han hade gjort
som forskare. Skillnaden var att de statliga utredningarna behövde ett mindre
kunskapsunderlag än forskningsrapporterna. Godlund publicerade dock de
undersökningar han gjort inom ramen för utredningarna i geografiska institutionen i Lunds skriftserie. Därigenom gjorde Godlund sitt utredningsarbete till vetenskapliga meriter. Eftersom modellen var densamma men sammanhanget skiftade fungerade utredningarna som fallstudier där Godlunds
trafikomlandsmodell testades mot olika empiriska material.
Att Godlund arbetade med statliga utredningar hade inte varit särskilt betydelsefullt om han inte varit en del av de planerande geografernas tankekollektiv. Kulturgeografer hade deltagit i statliga utredningar förut men det hade
inte lett till att ämnet som sådant reformerades. Det berodde på att den
forskningstradition som dominerade kulturgeografin och den ekonomiska
geografin var mer deskriptiv än vad den planerande geografin var. De kartor
som ritades och den statistik som sammanställdes fungerade som kunskapsunderlag men det var upp till planerarna att omsätta det till ett handlingsprogram. Det innebar att geograferna kunde ta med sig det insamlade materialet
och använda det i sin forskning men det gick inte att publicera det utan att
ytterligare bearbetningar gjordes. Gränsen mellan forskningen och planeringen upprätthölls av geografernas praktiker. För de planerande geograferna
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gjordes ingen skillnad mellan att forska eller planera, skillnaden låg i att de
institutionella förutsättningarna för forskning var bättre på universiteten.
De planerande geografernas tankekollektiv var också betydelsefullt eftersom det gjorde att Godlund inte var ensam, ens när han befann sig i planeringsfronten. När Godlund flyttade till Stockholm för att bli utredare stannade Hägerstrand kvar i Lund och fick med tiden professorstjänsten där.
Hägerstrand i Lund och Godlund i Stockholm upprätthöll den gemenskap
som skapats i Lilla ritsalen men nu som professor och planerare. Det vill
säga, en professor som hade nära kontakt med studenter under en period då
det rådde brist på kvalificerad arbetskraft och en planerare som genom tjänsten hade full insyn i utredningarnas arbetskraftsbehov.
Studenterna deltog i utredningsarbetet genom att samla in material eller
göra mindre undersökningar. De tog sedan med sig det insamlade materialet
till Lund och skrev sina uppsatser utifrån det. I Lund stärktes de planerande
geograferna eftersom studenterna tränades i att använda abstrakta samhällsmodeller som utgångspunkt för att diskutera praktiska planeringsproblem. I
Stockholm stärktes Godlunds ställning eftersom han hade tillgång till medhjälpare med specialistkompetens.
Den viktigaste följden av att studenterna blev en del av de planerande
geografernas tankekollektiv var att det var studenterna som värvades till de
planeringstjänster som skapades under framför allt 1960-talet. Godlunds och
Hägerstrands professionella projekt var inte att bli planerare. De ville bli
professorer i kulturgeografi men för att göra det möjligt måste kulturgeografin, som vetenskaplig disciplin, värdera den forskning som de bedrev och
ville bedriva, högt. Vid tillsättandet av professurer var det inte givet att utredningsarbete, som det Godlund ägnat sig åt, var vetenskapligt meriterande.
Godlund och Hägerstrand strävade alltså inte efter att bli planerare utan deras projekt gick ut på att göra kulturgeografin till en planeringsvetenskap.
Studenternas professionella projekt var dock inriktat på planeringen snarare
än forskningen.
De planerande geograferna var inte bara forskare. Det var forskarna som
skrev avhandlingar och fick expertuppdrag men de planerande geografernas
projekt gick ut på att både reformera kulturgeografin och samhällsplaneringen. Det var studenterna som blev planerarna som använde de planerande
geografernas metoder i sitt arbete. Det var också studenterna som exemplifierade att planerare inte behövde vara arkitekter eller ingenjörer. Initialt var
det Godlund och Hägerstrand som fungerade som länken mellan universitetet och planeringen men i och med att de planerande geograferna blev allt
mer etablerade behövdes inte längre någon professor eller expert som kunde
agera mellanhand.
När de planerande geograferna blivit en epistemisk auktoritet var de inte
beroende av enskilda individer eller enskilda utredningar för att upprätthålla
kopplingen mellan kulturgeografi och samhällsplanering. De planerande
geografernas metoder var inte knutna till någon specifik kontext utan deras
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expertis omfattade modeller som var mobila och anpassningsbara. Det innebar att de planerande geograferna kunde bidra till allt planeringsarbete som
behövde kunskap om samhällets rumslighet. Den ömsesidigt stärkande relation som skapades av att de planerande geograferna gjorde den offentliga
samhällsplaneringen mer effektiv gjorde i förlängningen att de planerande
geograferna befann sig i mitten av planeringens kulturella karta. Det var inte
längre upp till de planerande geograferna att visa att deras metoder var användbara för planerare. Planerarna måste visa att de behärska de planerande
geografernas metoder för att bli planerare. När de planerande geografernas
förståelse av vad samhällsplanering var, de planerande geografernas tankestil, blivit dominerande inom den praktiska samhällsplaneringen hade de
planerande geografernas projekt konsoliderats. Det innebar också att samhällsplaneringen gjordes beroende av att de kulturgeografiska institutionerna
utbildade deras planerare. Relationen var ömsesidigt stärkande men den förändrade också förutsättningarna för både samhällsplaneringen och kulturgeografernas verksamhet.

Gemenskapen
De planerande geografernas projekt var beroende av att de kunde värva aktörer utanför universitetet till sitt nätverk. För att dessa aktörer skulle alliera
sig med de planerande geograferna måste relationen vara ömsesidigt stärkande. Bruno Latour beskrev Pasteurs stora betydelse för det sena 1800talets Frankrike som att mikroorganismerna som Pasteur och hans medarbetare upptäckte i sina laboratorier inkorporerades i ett bredare hygienprojekt.
Samhällsreformatorer hade försökt motverka sjukdom genom att förbättra
samhällets hygien men eftersom deras projekt inte var mer precis än att förespråka renlighet krävde det stora arbetsinsatser utan att vara särskilt effektivt. När Pasteur upptäckte mikroorganismerna kunde samhällsreformatorerna göra bakterierna till det övergripande problemet. Det avgränsade hygienprojektet och gjorde det praktiskt genomförbart. Pasteur gjorde det möjligt
för samhällsreformatorerna att göra de osynliga mikroberna till en del av sitt
projekt vilket gjorde att en inflytelserik grupp aktörer hade ett intresse av att
stärka Pasteurs ställning. Ju mer trovärdig Pasteur var desto mer legitimt
blev det hygieniska projektet.
De planerande geograferna hade modeller som kunde kartlägga samhälleliga processer medan de pågick. Tidigare hade de varit synliga i den historiska statistiken men de planerande geograferna kunde skildra flyttningsrörelser mer eller mindre i realtid. De gjorde en aspekt av samhället som tidigare bara varit möjlig att spekulera om till något som gick att undersöka och
planera. Det gjorde samhällsplaneringen mer effektiv och ju mer samhällsplaneringen förlitade sig på de planerande geografernas metoder, ju starkare
blev de planerande geograferna. Och ju starkare de planerande geografernas
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ställning var ju mer robust vetenskaplig grund vilade samhällsplaneringen
på. Det var denna ömsesidigt stärkande relation som gjorde de planerande
geografernas projekt framgångsrikt men för att samhällsplaneringen skulle
vara en viktig allierad måste den i sin tur vara en stark kraft i samhället.
Samhällsplaneringen var ett efterkrigsfenomen och de planerande geograferna var genom sitt engagemang i utredningar och studenternas villighet att
arbeta med utredningsfrågor med i definierandet av vad samhällsplaneringen
skulle vara.
Under efterkrigstiden fanns generellt en stark reformvilja. Den moderna
socialpolitiken med pension, socialvård, utbildning, och så småningom barnomsorg, som hade diskuterats före kriget skulle nu genomföras i praktiken.
För att det skulle vara möjligt måste det finnas en förvaltning som kunde
administrera den sociala servicen som alla medborgare hade rätt till. Och det
var kommunerna som skulle ta huvudansvaret för verksamheterna. Det skapade ett problem eftersom det kommunala självstyret, som var en viktig
aspekt av den svenska politiska kulturen, förutsatte att kommunernas huvudsakliga finansiering kom ifrån skatteupptaget. Men kommunerna var små
och skattebasen var liten. Valet stod då mellan att skapa en ny administrativ
nivå som ansvarade för den sociala servicen eller att skapa större kommuner.
Om en ny administrativ nivå skapades skulle kommunernas inflytande
minska och eftersom kommunerna var den politiska nivå som fanns närmast
medborgarna ansågs det inte vara önskvärt ur demokratisk synvinkel. Kommunsammanslagningarna gjordes, menade de sakkunniga som utredde frågan, för att rädda det lokala självstyret.
Kommunreformerna påbörjades innan samhällsplaneringen hade formaliserats. Kommunerna var en del av ett större socialpolitiskt reformkomplex
och redan i slutet av 1930-talet fanns en politisk diskussion om att när de
stora socialpolitiska utredningarna började formulera vilka krav som skulle
ställas på de administrativa enheterna skulle en kommunreform genomföras
för att skapa kommuner som motsvarade dessa krav. Eftersom kommunreformerna var en del av socialpolitiken var det kring de socialpolitiska frågorna som den politiska diskussionen fanns. Kommunerna var ett medel för
att administrera den sociala service som de socialpolitiska reformerna krävde. Kommunfrågan handlade således om kommunernas funktionalitet.
Kommunreformerna genomfördes i två omgångar. Den första pågick
1947-1952 och den andra reformperioden varade 1962-1974. Den första
reformen, storkommunreformen, utreddes 1945-1947 och den andra reformen, kommunblocksreformen, utreddes 1959-1961. I den först reformen
minskades antalet kommuner från 2281 till 816 och i den andra delades de
816 storkommunerna in i 282 kommunblock.
Storkommunerna hade inte haft tillräckligt stor skattebas för att fylla de
funktioner som socialpolitiken krävde av dem. Eftersom storkommunerna
skapades för att tillgodose olika myndigheters behov ägnades en stor del av
den utredning som föregick beslutet om kommunsammanslagningen åt att
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kartlägga dessa myndigheters behov. Utredningen presenterade ett tydligt
förslag på vad de nya kommunerna skulle vara förmögna att göra. Utredningens förslag till ny kommunindelning utgick ifrån att de berörda parterna
hade fått uppskatta hur stor befolkning kommunerna skulle behöva ha för att
de skulle kunna bedriva sin verksamhet och utifrån det gjordes en samlad
bedömning av storkommunernas ministorlek.
Redan innan storkommunreformen var färdig hade Godlund börjat kritisera den nya kommunindelningen eftersom den inte gjorts efter någon generell princip. Det vill säga, det fanns ingen föreställning om hur den ideala
kommunen skulle se ut, det fanns bara idéer om hur den skulle fungera.
1959, när kommunblocken skulle utredas, hade de planerande geograferna
redan i några år arbetat för att etablera sig inom planeringen. De hade visat
att de kunde utföra större utredningsuppdrag, de hade aktivt värvat studenter
till sin gemenskap och de hade börjat etablera sin tankestil på myndigheter
som var i behov av en ny kommunindelning för att bedriva sin verksamhet.
Kommunblocksreformen var tvungen att påbörjas senast 1962 eftersom
det var året grundskolan skulle börja införas. I och med grundskolan blev
högstadiet obligatoriskt. Det innebar att alla elever måste få möjlighet att gå i
högstadiet men det innebar också att alla skoldistrikt måste ha ett elevunderlag som var stort nog att kunna upprätthålla tre parallellklasser för varje
årskurs på högstadiet. Eleverna fick inte ha mer än fyrtio minuters resväg
enkelväg till skolan.
De planerande geograferna använde centralortsteorin för att skapa ett idealt kommunblock som sedan kunde appliceras på de faktiskt existerande
kommunerna. Indelningsprocessen gick sedan ut på att jämka det ideala
kommunblocket med storkommunerna. För att göra kommunrepresentanterna mindre motsträviga skapades kommunblocken av existerande storkommuner. Det gjordes alltså inte en total nyindelning. Skolöverstyrelsen spelade en aktiv roll i skapandet av kommunblocken och deras ansvarige tjänsteman var en av Hägerstrands studenter som några år tidigare skrivit en uppsats om hur Godlunds centralitetsindex kunde användas för skolplanering.
Kommunreformerna var en del av ett större socialpolitiskt projekt men
det fanns även en ambition att göra om länsindelningen efter samma principer. Istället för länen som skapades samtidigt som de borgerliga sockenkommunerna 1862 skulle storregioner skapas. Det gjordes inte någon ny
länsindelning eftersom det inte var lika akut ur ett socialpolitiskt perspektiv.
Kommunblocken var en del av välfärdsstatens administrativa infrastruktur
och det var de planerade geograferna som skapade principerna som kommunblocken byggde på. De planerande geografernas ideal om samhällets
underliggande rationalitet gjordes därigenom till en del av välfärdsprojektet.
Välfärdsstaten fungerade bättre eftersom de planerande geograferna planerade den och de planerande geografernas modell av samhället blev, efter viss
anpassning till lokala omständigheter, översatt till materiell form.
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Den ömsesidigt stärkande relationen mellan samhällsplaneringen och de
planerande geograferna gjorde att de planerande geografernas förståelse av
vad kulturgeografi borde vara delades av den offentliga förvaltningen vilket
gjorde att den kulturgeografiska forskning som efterfrågades var de planerande geografernas. Genom att etablera sig inom planeringen hade de planerande geograferna stärkt sin ställning inom kulturgeografin och under de
närmaste decennierna kom de planerande geograferna att dominera både
samhällsplaneringen och kulturgeografin. De planerande geografernas tankegemenskap inkluderade både den kulturgeografiska forskning och samhällsplaneringen, både universitetet och den offentliga förvaltningen.

De planerande geograferna och planeringsvetenskapen
Hur ska då de planerande geograferna förstås? Var de sociala ingenjörer?
Reformteknokrater? Var de experter som genom sin vetenskapliga rationalitet gjorde potentiella politiska stridsfrågor opolitiska eller politiserade
de vetenskapen genom att delta i politiskt reformarbete? De planerande geograferna lade ner stor möda på att etablera sig inom den offentliga förvaltningen men det bör inte tolkas som att deras mål i första hand var politiska.
De var samhällsforskare som förstod att deras forskning skulle ses som mer
samhällsnyttig om den kunde användas inom samhällsbygget. Det samhällsbygge som pågick i Sverige under perioden var uppbyggnaden av välfärdsstaten och den verksamhet de planerande geograferna gjorde till arena för sin
expertis var samhällsplaneringen.
De planerande geografernas projekt fick politiska konsekvenser eftersom
den användes i det praktiska samhällsbygget. Det var för att den kunskap de
producerade var användbar som den blev betydelsefull för den politiska utvecklingen i Sverige. Denna undersökning har dock visat att den situationen
var resultatet av många års hårt arbete för att dels anpassa den geografiska
forskningen efter planeringens behov, dels att anpassa planeringens praktiker
efter geografiska arbetsmetoder. Att den kunskap som producerades av de
planerande geograferna var användbar inom samhällsplaneringen var alltså
resultatet av att kulturgeografi blivit en planeringsvetenskap och inte förklaringen till varför så var fallet.
På samma sätt bör begrepp som reformteknokrat förstås. Att en aktör var
en reformteknokrat, alltså både hade inflytande över utformningen av politiska reformer och produktionen av kunskapen som användes för att genomföra dessa reformer, bör ses som ett resultat. Ett utfall som kan förklaras
genom att undersöka hur den kunskap som den aktuelle aktören producerades gjordes användbar för det praktiska samhällsbyggandet. Det är i sin tur
en process som formas av den historiska kontexten som aktören agerade
inom. Samhällsvetenskapernas historia blir således ofrånkomligen också
historien om den relationen mellan vetenskapen och samhället.
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Det som gjorde de planerande geograferna säregna inom den svenska kulturgeografin var hur de använde modeller i både sin forskning och sin planering. Modellernas idealvärld ställdes mot den materiella världen och i skillnaden mellan dem fanns både forskningsfrågorna och de praktiska planeringsproblemen. Modellerna gjorde att de planerande geograferna inte behövde skilja på forskning och planering. Skillnaden låg i hur mycket
kunskap som måste produceras innan det undersökta problemet kunde sägas
vara löst. Att planera innebar att tillämpa modellerna på faktiska situationer.
Det var mindre omfattande arbeten än rena forskningsprojekt men själva
arbetet var detsamma.
Detta är något som inte lyfts fram av tidigare forskning. Eftersom det
främst varit kulturgeografer som skrivit ämnets historia har den tidigare
historieskrivningen lyft fram de enskilda forskarna som arbetade med modellerna eller vilken roll modellerna hade i en större kulturgeografisk teoribildning. En sådan historieskrivning är lämplig för att undersöka hur en
forskningstradition utvecklas och vilka forskare som gjort de mest originella
bidragen till ämnet. Men genom att se ett ämnes utveckling som främst en
följd av hur forskarna inom disciplinen förvaltade och förändrade specifika
forskningstraditioner osynliggörs delvis den historiska kontexten. Kort sagt,
Hägerstrands originella bidrag till kulturgeografin kan inte ensamt förklara
varför ämnet blev en planeringsvetenskap. För att den kulturgeografiska
forskningen skulle göras relevant för fler än de som befann sig i forskningsfronten måste den göras användbar även utanför den inre kretsen. Och för att
undersöka hur det gick till är det nödvändigt att undersöka mindre nyskapande forskare.
Hannerberg beskrev Godlunds arbete för de statliga utredningarna som
rutinartade. Från ett vetenskapligt perspektiv var det en korrekt observation.
Godlund undersökte ungefär samma frågor med likartade metoder och utifrån samma teoretiska utgångspunkter. Men det var just därför som den planerande geografin blev framgångsrik. Godlund hade dock inte kunnat skapa
och upprätthålla kopplingen mellan kulturgeografi och planering om inte
Hägerstrand funnits. Hägerstrand, som befann sig i forskningsfronten, och
Godlund, som befann sig i planeringsfronten, verkade inom samma tankekollektiv och de använde samma modeller, om än för olika syften. Centralortsteorin var en del av Hägerstrands teoribygge och den var Godlunds viktigaste analytiska verktyg. Genom arbetet inom utredningsväsendet kunde
centralortsteorin formaliseras tillräckligt mycket för att den skulle kunna
användas av tjänstemän som varken befann sig i forsknings- eller planeringsfronten.
I och med att forskningen och planeringen flöt samman blev de frågor
som beforskades och de problem som planeringen stod inför ofta likartade.
De planerande geograferna skapade därigenom en arbetsmarknad för geografer som inte ville bli forskare eller lärare. De planerande geografernas gemenskap omfattade forskare och planerare och när deras metoder spred sig
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inom förvaltningen befästes de planerande geografernas ställning som planeringsauktoriteter. Efterfrågan på deras expertis ökade och studenter som lärt
sig arbeta med de planerande geografernas modeller blev efterfrågade planerare.
När arbeten som utförts inom statliga utredningar godtogs som vetenskapliga meriter vid professorstillsättningar hade även kulturgeografer utanför de
planerande geografernas gemenskap accepterat deras metoder som meningsfull forskning. Eftersom värderingen av vetenskap till stor del består i att
avgöra vilka frågor som anses meningsfulla att undersöka och vilka som är
banala innebar det att de planerande geografernas världsbild hade accepterats
även av geografer utanför deras egen krets.
De planerande geograferna skilde inte mellan forskning och planering,
därför var det lika angeläget för dem att etablera sig inom planeringen som
på universiteten. När de väl etablerat sig gjorde dock denna inkluderande
vetenskapsuppfattning att de inte bara formade vilken kulturgeografisk
forskning som skulle bedrivas. Eftersom de varit med och byggt upp samhällsplaneringen, både institutionellt och praktiskt, hade de planerande geograferna inte bara inflytande över vilken kunskap som producerades. De
hade också problemformuleringsprivilegiet när det gällde vilken kunskap
som samhället efterfrågade.
Denna relation innebar dock att kulturgeografin, som vetenskaplig disciplin, värderades efter hur väl den kunde lösa planeringsproblem. När kulturgeografi blivit en planeringsvetenskap skapades samtidigt en förväntning på
kulturgeografin att utbilda de planerare som skulle utföra planeringsarbetet.
Eftersom de planerande geograferna använde abstrakta modeller för att binda
samman samhällsplaneringen och sin egen forskning innebar det att den
kopplingen fanns kvar också när forskningsfronten flyttades. De planerande
geograferna hade skaffat sig inflytande över kulturgeografins utveckling
genom att mobilisera samhällsplaneringen men efter att de reformerat ämnet
måste de fortfarande underhålla denna relation eftersom det var genom den
som kulturgeografins samhälleliga relevans skapades.
Fallet med kulturgeografins relation till samhällsplaneringen visar hur
samhällsvetenskapen formar samhället den studerar men också hur detta
samhälle skapar förutsättningarna för vilken samhällsvetenskaplig forskning
som går att bedriva. Samspelet mellan samhällsvetenskapen och, i det här
fallet välfärdsstaten, är just ett samspel där de aktörer som skapar ömsesidigt
gynnsamma samarbeten kan skaffa sig inflytande över både vilken kunskap
som samhället efterfrågar och vilken kunskap om samhället som produceras.
Vilka aktörer som värvas till ett kollektiv avgör vilken tankegemenskap som
skapas. Ett kollektiv med aktörer från olika delar av samhället kan samla
många verksamhetsfält i en och samma tankegemenskap men det förutsätter
att kollektivet erbjuder något som är användbart för alla deltagare i kollektivet. De planerande geograferna kunde erbjuda metoder för kunskapsproduktion som var användbara för både forskare och planerare, därför utgjordes
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deras tankegemenskap av forskare och planerare. Andra samhällsvetenskaper använde sig av metoder för att producera kunskap som var användbar för
andra grupper i samhället vilket gjorde att de deltog i andra tankegemenskaper. Att undersöka hur dessa tankegemenskaper skapades och upprätthölls är ett är ett fruktbart sätt att undersöka inte bara samhällsvetenskapernas historia utan även de samhällen i vilka samhällsvetenskaperna bedrivits.
Det som skiljer denna undersökning från andra studier av relationen mellan samhällsvetenskapen och samhället i stort är, förutom att den behandlar
en disciplin som inte behandlats tidigare, att den undersöker hur relationen
skapades i praktiken. Det finns gott om undersökningar om hur samhällsvetenskaplig kunskap omsätts i till exempel politiskt reformarbete och många
har utforskat de maktrelationer som oundvikligen skapas i sådana situationer. Däremot är det mindre vanligt att undersöka hur samhällsvetenskaplig
kunskap görs användbar för aktörer som inte är forskare själva. De planerande geograferna var en grupp aktörer som agerade inom en specifik historisk kontext. Genom att undersöka deras praktiska handlande går det att se
vilket omfattande arbete som ligger bakom en experts expertis. Det är genom
att undersöka det ömsesidigt konstituerande hos den planerande geografin
och samhällsplaneringen som det går att förstå hur relationen mellan de båda
verksamheterna gjordes till en självklarhet.
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7 Summary

The aim of this study is to explain why human geography in Sweden turned
in to a science of regional planning. That human geography became a science for regional planning during the postwar period is not contested, that is
not the focus of this study. This study explains why and how that postwar
development came to be. Using Ludwik Fleck’s concept of thought collectives and thought style, the study follows the formation of a thought collective and how that collective came to transform human geography in Sweden
to a planning science. The actors who made up the thought collective are
referred to as the geographers of planning.
The reason human geography became a science of planning is twofold.
Firstly there was a demand for social scientific knowledge within the political sphere. This is the structural explanation. During the post war period the
economic development and the expansion of the welfare state created a demand for planning expertise. Secondly there were a group of human geographers who actively worked towards making human geography a science of
planning. Those actors are the main focus of the study.
This study argues that this development can be analyzed through three
thematic categories, the first of which is the model. The most distinct analytical tools of the geographers of planning were the abstract models of society
and it was through the dissemination of those models that the geographers of
planning established themselves within regional planning. The second category is the collective. The geographers of planning where an organized
group of researchers, planners and students whose social network was entangled with their professional ambitions. The third category is the community.
The geographers of planning associated themselves with a larger societal
reform movement that was in need of social scientific knowledge. Public
investigations became vehicles for both a reformation of human geography,
as a scientific discipline, and policy making. That is how the geographers of
planning came to play an important role in the creation of the Swedish welfare state.
This study is related to the field of history of science referred to as cold
war social science. The relationship between the social sciences in North
America and the needs formulated by the cold war has been widely studied.
This study could be described as a study of welfare social science. The great
national project in Sweden was not the cold war, it was the creation of the
welfare state. Consequently it was the needs formulated by the welfare state
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that shaped the development of the social sciences in Sweden. However, the
study also shows that those needs could themselves be influenced by social
scientists once they had established themselves as experts over specific
fields of policymaking. In the case of this study that field was social planning.

The Model
The theory most widely used as a basis for the models was the German geographer Walter Christaller’s central place theory. Central place theory was
both an important theoretical concept within human geography and the geographic theory that was most broadly spread during the post war era. The
key concept of the central place theory was that towns and their surrounding
areas, or umlands, should be analyzied as a unit. The toen was the central
place and the surrounding area was its influence field. The size of the influence field was decided by the importance of the central place. Christaller
used the consumption of goods and services to measure the importance of a
central place. The least important central places had small influence fields.
The size of the influence field was determined by the longest distance the
population were willing to travel to buy everyday goods and services. Such
as vegetables or to collect their mail. The more important the central place
was the more goods and services that the population was willing to travel
long distances to consume was provided there, such as car dealerships or
hospitals.
In central place theory the relationship between the central place and its
influence field is constant. However, the size of the central place and the
influence field is enormously flexible. Central places of the highest order can
have millions of people living within its influence field while central places
of a lower order may only have hundreds of people within its influence field.
Central place theory was scalable and therefore mobile. In an ideal world
which was completely flat and where there were no lakes of forests the only
thing effecting travel times would be the distance traveled. In such a world,
central place theory proposes, the central places would be evenly distributed.
Following the distribution of the central places the influence fields would
also be symmetrical. Christaller proposed that if such a world would be
mapped it would resemble pattern of hexagons. Every central place would be
surrounded by an influence field in the shape of a hexagon. No influence
fields would overlap since as soon as the travel distance becomes too great
the people will travel to a closer town making that a central place instead.
The central places of lower order were located within the influence fields of
the higher order. The hexagons were made up of smaller hexagons.
Of course no such flat area existed in reality. Central place theory must
therefore always be adjusted to the local situation. Because central place
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theory was inherently adjustable it was also mobile. The general concept of
central places and influence fields could, since no ideal situation existed, be
applied to any situation where there were the relationship between a town
and the surrounding area was investigated. The influence field was created
by the economic activity of the people traveling to the central place. The
forests, mountains and lakes that existed in reality, but not in the ideal world
of central place theory, would inevitably distort the model whenever it was
used for planning or research purposes.
The difference between the material reality and the ideal reality of the
model created room for action. By investigating the difference between the
material reality and the model it was possible to generate research questions
and produce plans since the difference between could be explained by empirical data. For the planner objects such as lakes and mountains where things
that they needed to plan around and the model made it possible to estimate
the impact such objects had on whatever community or region they were
making the plans for. The model provided the ideal and the planner wrote
policy documents on how to make an imperfect world more like the ideal
world of the model. The difference between the material world and the ideal
world created an opportunity for intervention.
Central place theory suggests that the most important aspect of society
was the economic interactions of its inhabitants. According to Fleck the
thought style decides what aspects of a phenomena are worthy of the researchers attention. Since central place theory was constructed around the
economic interactions of the inhabitants in an area the most important aspect
of society, for anyone using central place theory as an analytical tool, became the economic interactions in the region. Even if the planners in question did not make the active choice to regard economic interaction as the
base value for the policy document central place theory made the choice for
them.
Social scientific models systematize observations according to their inner
rationality. When the ideal world of the model is contrasted against the material world a difference is created, a difference that scientists can analyze and
planners can plan. Central place theory rests on a market model where supply and demand keeps the economic activity going. However, unlike a more
minimalist market model, that provides an ideal for how all economic activity works everywhere, central place theory provided limitations. Fleck argues
that a limited thought style that contains few assumptions tends to be more
widespread than more complex thought styles. Furthermore Fleck emphasize
that it is the limitations that the thought style creates that make the thought
style as a tool to understand the world. The market model can be used to
explain all human activity but it does not create a difference between the
ideal world and the material world. For such a difference to occur additional
limitations must be created to show how the actually existing market differs
from the ideal market. Central place theory assumed that travel costs were
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the most important factor that made the material world different from the
ideal world. When such a difference had been established a room for intervention had been created. The model created the room for planning but the
rationality of the model decided where that room was located and what
could, and should, be done within in.
Central place theory was one of many models that the geographers of
planning used. It was through simulations that the planning geographers
developed practices for how to use abstract models to map out societal processes. Torsten Hägerstrand constructed models of innovation diffusion by
dividing a geographical region into hexagons supplied with numbers. Hägerstrand then used random numbers to how information spread in the region.
The simulation was then tested against an empirical data set. The simulation
and the result from the empirical study was similar enough for the abstract
model to be useful for analyzing the material world but the abstract model
was not identical to the empirical data set. The similarity made the model
mobile and the difference made it adaptable. The model that Hägerstrand
used had multiple levels of simulations and Hägerstrand’s aim was to create
a simulation of a person’s individual information field. The model made
Hägerstrand famous among geographers and it made him a part of the quantitative revolution that would come to dominate the field of geographical
research for decades to come.
Hägerstrand did not have the same access to equipment and intellectual
environments as his North American colleagues but Hägerstrand had access
to empirical data that he could test his models against. Because the difference between the model and the empirical data contained the problem to be
solved, Hägerstrand could, despite working in the geographical periphery,
become a part of the scientific frontier. The difference between research and
planning was how much knowledge was enough knowledge. And Hägerstrands models created more knowledge than the planners needed.
Sven Godlund, Hägerstrand’s colleague, used central place theory to construct his model of bus service fields. Central place theory was also used by
Hägerstrand, but he used it as a component of a larger model. For Godlund
central place theory was the point of departure for his entire investigation.
Godlund created an index of centrality for towns based on the number of
retail employees in the town. Later versions of the index was based on the
mean income of retailers divided by the number of retailers in a settlement.
The higher the centrality index, the larger the bus service field. Christaller
had used more variables to decide the centrality of a settlement but since
Godlund studied bus traffic he could construct a more limited but also more
appropriate variation of central place theory. Central place theory was a
model that held the relationship between the central place and its influence
field constant while the context varied.
Godlund moved central place theory to Sweden (Jämtland, Östergötland
and Skåne) and made bus service to the most important phenomenon to
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study. Hägerstrand argued that a useful model used few variables to explain
a large part of the outcome. To identify all variables that contributed to a
specific outcome, regardless of how small a contribution, was, in Hägerstrand’s view, a waste of time. Godlund’s version of central place theory was
adjusted to the traffic influence fields surrounding Swedish towns. The limitations to the model made it more restricted but also more useful. That is the
reason why Godlund could use his version of central place theory as a tool
for solving practical planning problems.
Hunter Crowther-Heyck argues that one of the defining features of abstract social scientific models that where developed during the post war period was that they were mobile and adjustable. They could be moved between
different contexts and be adjusted to those without changing the base assessment of the model. Central place theory was mobile and adjustable but
for it to have an impact on society it had to be useful. It was not enough for a
model to be mobile in theory, it also had to be moved in practice.
Hägerstrand’s methods were adopted by North American geographers
who translated them to North American conditions. Godlund’s methods were
used within traffic planning. Social scientific models are mobiles rationalities that translate societal phenomena according to its internal logic. The
researchers in North America that were interested in Hägerstrand’s simulations had access to computers and a world leading intellectual milieu. They
found use for the entire complexity of Hägerstrand’s models since they
wanted to investigate the processes that shaped society but which were invisible to the naked eye. The planners, however, needed tools to solve concrete
planning problems. All information that was not directly associated with the
practical problem made their work harder. The limitations of Godlund’s
version of central place theory were, from the planner’s point of view, its
greatest asset.
The planners that worked with the models developed by the geographers
of planning did not themselves need to assess which factors in society was
most important to account for in their work. The geographers of planning,
who taught the planners to use central place theory, could provide the planners with a tool for planning and not just a base of knowledge for them to
use as a place of departure. The economic geographers, that were contemporary to the geographers of planning and who worked with similar issues,
made urban geographical investigations that accounted for everything that
concerned the economic life of the town they studied. They made prognosis
over the development of the population and the economy in general but they
left it up to the planners to decide what to do with these prognoses. The geographers of planning did not only provide descriptions of the future development of society, they also provided the tools to intervene in that development.
The models of the geographers of planning could be used in a multitude
of contexts and they guided the planners in interpreting the information that
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the model generated. The more traditional geographers, that is the human
and economic geographers that did not partake in the thought style of the
geographers of planning, created knowledge about society that was useful
for planners but it was knowledge that was bounded to a specific place and it
did not prescribe how to convert the knowledge to practical planning. The
models of the geographers of planning contained methods for how to identify interpret and assess specific societal processes. That is why the geographers of planning could reform human geography into a science of planning.

The Collective
Those who act in accordance with the rationality of a thought style are a
thought collective. Fleck contends that a thought collective is not a collective
in the form of a formal or informal organization or group. The thought collective is defined by the actions of the actors. The geographers of planning
were a thought collective but they were also an organized collective of actors. The conviction that society was made up of processes that could be
investigated by abstract models was the fulcrum around which the geographers of planning revolved. The fulcrum around which the geographers of
planning revolved in the material world, however, was the geographic institution at Lund University. The geographers of planning were formed around
a common scientific project but that project was also a professional project.
In the end of the 1940s the informal intellectual center of the institution
was its drawing room where students and junior researchers drew maps
while discussing the latest achievements within the field. Since everyone had
access to the drawing room anyone who wanted to partake in the discussion
could do so. The resent end of the Second World War influenced the development of the milieu. During the war many of the students had been conscripted and the activity in the institution had been sparse. During the war
the Estonian geographer Edgar Kant had arrived to Sweden as a refugee.
Kant had, as many other Baltic refugee scientists, been hired as an archival
assistant, a position with loosely defined responsibilities and fairly low pay.
Kant had been professor in economic geography at the University of Tartu
before he fled to Sweden and he had access to a substantial scientific network in continental Europe. Kant also spent many afternoons in the drawing
room, talking to the students and giving improvised lectures.
Kant had worked with central place theory in Estonia as early as the
1930s and was thusly one of the early adopters of central place theory.
Christaller had had troubles to interest his colleagues within geography in
central place theory and it was not until the Nazis got in power that
Christaller, with the help of the planning organization of the Third Reich,
managed to apply his theory in any large scale investigations. Christaller
adapted his theory to the specific circumstances of Nazi planning which
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made Christaller one of the first to exploit the mobility and adoptability of
central place theory.
Kant contributed to training the geographers of planning in the use of abstract models but the ambition to map out societal processes instead of the
cultural landscape was prominent before Kant arrived in Sweden. Kant’s
position as a senior researcher and his international network, however, validated the self-image of the geographers of planning as being a part of the
cutting edge of the discipline while their older colleagues still had not
grasped what kind of science modern society needed.
The two most important actors in the formation of the human geographers
as a thought community was Sven Godlund and Torsten Hägerstrand. Their
research have been used above to illustrate the dual strategies of the geographers of planning. The methodological core of the planning geography they
advocated was that the most rewarding way to investigate society was by
using abstract models that could isolate the variables that had the greatest
influence over a specific societal process. When the model was tested
against empirical data a difference was created between the theoretical assumptions and the actual existing material reality. That difference could, in a
scientific context, generate research questions and in a planning context demarcate what was possible and necessary to plan. Science and planning were
different contexts but since the abstract models that the geographers of planning used in their work was mobile and adjustable they could be used in both
contexts. Hägerstrand could use them to simulate innovation diffusion and
Godlund could use them in traffic planning without redefining their methods.
The difference between the model and the material world limited what kinds
of problems could be formulated. The model made knowledge production
interventionist which gave the geographers of planning great influence over
all issues they researched.
Thomar Gieryn argues that credible knowledge is knowledge that is being
used. The models of the geographers of planning supplied methods of gathering and assessing information. That meant that the thought style of the
geographers of planning, their general understanding of how the world
should be investigated, was transferred to the contexts where their models
where used. That, in turn, meant that the geographers of planning had to
become a part of a larger planning discourse to make their knowledge credible enough to set this process in motion.
The geographers of planning where not the only geographers that occupied themselves with planning issues but the way in which they did it differed from their colleagues. The geographers of planning did not make any
difference between scientific research and investigations made for the purpose of planning. They did not need to differentiate between the two activities because their expertise was not tied to a specific phenomenon. Their
expertise was the construction of models. As the example with Godlund and
Hägerstrand showed, models could not only be moved between different
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geographical places, they could also be moved between different knowledge
producing contexts.
Take central place theory, for example. The fact that Christaller adjusted
central place theory to the needs of the Nazi planners did not mean that central place theory in its basic form was a Nazi theory. When the basis for the
model change the results that are produced will change with it. The difference between the ideal world of the model and the material world changed
when the ideals that made up the basis for the analysis changed.
Central place theory was not only moved between different political contexts. Both Godlund and Hägerstrand used central place theory to investigate
the Swedish region of Östergötland. The purpose of their investigations differed, however. Hägerstrand used central place theory as one of many parts
in the construction of a grander model of innovation diffusion. Godlund, on
his part, used his investigation as a means to adjust central place theory to
the needs of Swedish traffic planning. That does not mean that Godlund was
less of a social scientist than Hägerstrand. What it does mean, though, is that
they having different purposes for their investigations meant that their use of
central place theory yielded different results. Hägerstrand constructed a
model that was useful for researchers doing regional science. Thus Hägerstrands research was largely used by other social scientists. Godlund constructed a model that was useful for traffic planning and consequently his
model was used by planners who had to take the traveling opportunities of a
population into account in their work. In both cases models where created
based on central place theory that analyzes specific aspects of society from a
spatial perspective but they were created for different knowledge producing
contexts.
The models where mobile and adjustable which made them movable between different geographical and intellectual contexts. The most significant
difference between them was their level of complexity. Hägerstrand’s model
was useful for researchers that had a large degree of specialized knowledge
and unusually high demands on how much knowledge was needed before
there was enough knowledge to support a theory of how society worked.
Godlund’s models was useful for planners that lacked the specialized
knowledge of the researchers but had concrete planning problems that they
needed to solve.
When Godlund involved himself in practical planning the connection between research and planning started to flow in the opposite direction. During
the years after his dissertation Godlund mainly occupied himself with governmental investigations. During those years Godlund made use of the same
methods that he had used as a researcher. The difference was that the governmental investigations needed a smaller basis of knowledge to reach their
conclusions than a scientific report. Godlund, however, published the investigations he did in association with the governmental investigations as scientific papers in the publication series of the geographical institution of Lund
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University, a series that Hägerstrand was the editor of. Since the models
Godlund used where the same the governmental investigations where used
as case studies where Godlund tested his model for studying traffic influence
fields on different empirical materials.
That Godlund worked for the governmental investigations had not been
significant if he had not been a part of the thought collective of the geographers of planning. Human geographers had participated in governmental
investigations before without it leading to a reformation of the discipline.
The reason for that was that the research tradition that dominated human and
economic geography were more descriptive than the geography of planning.
The maps that were drawn and the data that were collected was used as a
basis of knowledge but it was up to the planners and investigators to turn
that knowledge into action. The maps and the data that were drawn and collected by the geographers could be used in their research but they could not
be published without further processing. The boundary between research and
planning was maintained by the practices of the geographers. The geographers of planning did not make any difference between doing research and
planning, the difference between the two activities was mainly that the institutional circumstances where better at the university.
The thought collective of the geographers of planning was also significant
since it made sure Godlund as never alone, even when he was working on
the frontiers of planning. When Godlund moved to Stockholm to become a
planner, Hägerstrand stayed behind in Lund and eventually became the second professor of human geography there. Hägerstrand in Lund and Godlund
in Stockholm upheld the community that had been created in the drawing
room but now they were a professor and a senior planner. That is, a professor that had close contact with students during a period when qualified labor
was in great demand and a planner who through his position in the public
administration had detailed knowledge of the labor demanded for the public
investigations.
The students participated in the public investigations by collecting data or
doing smaller independent investigation. The data they collected was later
used for the independent essays that they wrote under the supervision of
Hägerstrand. In Lund the geographers of planning were strengthened because the students were trained in using their geographical knowledge to
solve planning issues. In Stockholm Godlunds position was strengthened
because he could hire assistants from a pool of qualified labor in the form of
Hägerstrand’s students.
The most significant result from the integration of the students in the
thought collective of the geographers of planning was that it was the students
that were recruited to the planning positions that were created during the
1960s. Godlund’s and Hägerstrand’s professional project was never to become planners. De wanted to be professors and researchers but to make that
possible human geography, as a scientific discipline, had to value the re259

search they were doing and the research they wanted to do. When professors
where appointed it was not a given that public investigations were seen as
scientific merits. As public investigations were the bulk of Godlund’s work
this posed a real problem for him. The methodological connection between
Godlund and Hägerstrand made the work of Godlund harder to ignore in the
light of Hägerstrand’s impact on the field. Godlund and Hägerstrand did not
strive to become planners, theirs was the project of turning human geography into a science of planning. The professional project of the students was,
however, to become planners rather than researchers.
The geographers of planning were not only researchers. It was the researchers that wrote the dissertations and were recruited as experts but the
project of the geographers of planning aimed to reform both human geography and planning. It was the students who became planners and used the
methods of the geographers of planning in their work. It was also the students who proved to the public administration that planners did not have to
be architects or engineers. Initially it was Godlund and Hägerstrand who
were the connection between the university and planning, but when the geographers of planning established themselves in the administration there
were no longer any need for professors or experts to make this connection
credible.
When the geographers of planning had become an epistemic authority
they were no longer depending on individual actors or individual investigations to maintain the link between human geography and planning. The
methods of the geographers of planning were not tied to any specific context,
their expertise was over models that were mobile and adjustable. That meant
that the geographers of planning could contribute to all forms of planning
that needed knowledge about the spatiality of society. The mutually
strengthening relationship between the geographers of planning and the practices of planning that were created by the former group making the latter
able to do their work more efficiently placed the geographers of planning in
the middle of cultural map of planning. The geographers of planning no
longer needed to prove that their methods were useful for planners. The
planners needed to prove that they mastered the methods of the geographers
of planning to be credible as planners. When the understanding about society
that the geographers of planning had, their thought style, was dominant
among planning practitioners the project of the geographers of planning had
been consolidated. The planners where then made dependent on the institutions of human geography to fill their ranks with educated planners. The
relationship was mutually strengthening but it changed the basis for both
planners and human geographers.
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The Community
The project of the geographers of planning was dependent on their ability to
enroll actors outside the university to their network. For those actors to become allies to the geographers of planning the relationship had to mutually
strengthening. Bruno Latour have discussed the importance that the discoveries of Louis Pasteur had in late nineteenth century France as the incorporation of microbes in a broader hygienist project. Social reformers had tried to
combat disease by improving the hygiene of France. But because the project
lacked focus it could do little more than promote cleanliness which made the
project vague and unfocused. When Pasteur discovered the microbes those
social reformers could make bacteria the overarching aim of their efforts.
The hygienist’s project became more limited and therefore more viable. Pasteur made it possible for the social reformers to make the invisible microbes
become a part of their project which made it in their interest to strengthen
Pasteur. Through the hygienists Pasteur got powerful allies who were well
situated within French society.
The geographers of planning had models that made it possible to investigate social processes while they were happening. Earlier those processes had
been visible in historical statistical materials but the geographers of planning
could follow, for example, migration movements more or less in real time.
They turned an aspect of society that previously only had been the object of
speculation into something that could be studied and planned. The geographers of planning made the planning of society more efficient and they, in
turn, became stronger the more planners relied on their methods. As the
strength of the geographers of planning grew the more robust the scientific
basis for the planner’s practices became. This was the mutual strengthening
relationship that made the project of the geographers of planning successful
but for the planners to be strong allies they also had to be an influential
group in society. Social planning was a Post War phenomena and by their
engagement in public investigations and their student’s willingness to work
in those investigations the geographers of planning played an important part
in defining what social planning would become.
The Post War period was defined by a strong will to reform society.
Modern social policies such as old age pensions, general welfare, education
and eventually general childcare were all issues that had been discussed before the war but that were implemented during the Post War period. To make
those reforms possible the public administration must be equipped to provide
the welfare services that all citizens were entitled to. The main responsibility
for this fell on the municipalities. That created a problem because the autonomy of the municipalities were an important part of the political culture in
Sweden. An autonomy that was made possible by the municipalities’ tax
bases ability to support their administration. But the municipalities were
small and their tax bases were equally small. To implement the welfare poli261

cies a choice had to be made to either create a new administrative level with
responsibility for the welfare services or to create new, larger municipalities.
If a new administrative level was created the municipalities would lose political influence and since the municipalities were the administrative level
closest to the citizens that was seen as undesirable from a democratic perspective. The reduction of the number of municipalities were done, according to the public investigation that considered the issue, to save the autonomy of the municipalities.
The municipal reforms began before the field of social planning was formalized. The municipalities were a part of a larger complex of welfare reforms and already in the late 1930s a political discussion about how municipal reforms would be necessary once those welfare reforms had been investigated and voted upon in parliament. Since the municipal reforms were part
of the welfare reforms the political debate was centered on those reforms
rather than the issue of the municipalities. The municipalities were a mean to
achieve larger political goals which turned the municipal issue into an issue
of function rather than principle.
Municipal reforms were made on two occasions. The first round of reform lasted 1947-1952 and the second round lasted 1962-1974. The first
reform was subjected to a public investigation 1945-1947 and the second
reform was investigated 1959-1961. During the first reform the number of
municipalities were reduced from 2281 to 816 and the second reform reduces the municipalities from 816 to 282.
The first round of reforms did not create municipalities with a large
enough tax base for them to administrate the welfare services in a functional
manor. The investigation that preceded the reform was primarily focused on
defining the needs various governmental bodies had on the municipalities
since the municipal reforms were implemented largely to satisfy those needs.
The public investigation clearly defined how the municipalities were expected to function. The size of the municipalities were estimated based how
large a population the governmental bodies predicted were needed to perform their respective function, for example education or firefighting. From
those predictions municipal minimum size was extracted.
Godlund had formulated a critique of the first round of municipal reforms
even before they were implemented. Godlund’s critique was that the reforms
were not made in accordance with a general principle. There were no concept of what an ideal municipality should look like, there were only a concept of how the municipalities should function. 1959, when the second round
of municipal reforms were about to be investigated, the geographers of planning had already spent years on establishing themselves as authorities of
planning. They had proved that they were capable of managing large investigations, they had actively enrolled students to their community and they
had started to establish their thought style in governmental bodies that needed larger municipalities to functionally perform their duties.
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The second round of municipal reforms had to be initiated no later than
1962 since that was the year when the nine year mandatory education was
implemented. The education reform made secondary school mandatory
which meant that all students had to be given the opportunity to attend secondary school. Hence the school districts had to be large enough to sustain at
least three parallel grades for secondary school. The students, however, had
to be guaranteed access to a school less than forty minutes one way travel
from their homes.
The geographers of planning used central place theory to create ideal municipalities. That model was then applied to the actually existing municipalities. Then the existing municipalities where fitted within the model, creating
blocks of municipalities. No block was identical to the model but all blocks
were made to be as close to the model as possible. To make the municipalities less negative to the reform the blocks were initially constructed as a
form of inter-municipal cooperation. Only in 1965 where the blocks given a
mandate to turn the municipal blocks into single municipalities. The national
board of education were the most active governmental body in the reform
and their representative was one of Hägerstrand’s students who had written
his final essay on how to use Godlund’s index of centrality to create school
districts.
The municipal reforms where a part of a larger welfare policy complex
and the municipalities were part of the administrative infrastructure of the
welfare state. And the underlying principles for the creation of the municipalities were developed by the geographers of planning. The ideals that the
geographers of planning had about the underlying rationality of society were
made a part of the larger societal project of the welfare state. The welfare
state functioned more smoothly because of the interventions by the geographers of planning and the models of how the modern society worked was,
after slight adjustments to local conditions, translated to a material form.
The mutually strengthening relationship between social planning and the
geographers of planning made their understanding of human geography what
the public administration expected human geography to be. Which created a
situation where the human geographic research that was requested was the
research that the geographers of planning were already doing. By establishing themselves as authorities of planning the geographers of planning were
able to strengthen their within human geography and they were able to be the
dominant force within both social planning and human geography for the
coming decade. The thought community of the geographers of planning included both human geographic research and social planning, both university
and public administration.
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The Planning Science
Human geography became a planning science because that was the research
orientation that was represented by the human geographers that most strongly attached their research to a larger social force. Science is always a part of
the society in which it is done but that does not mean that the connection
between scientific activities and other societal activities always are the same.
The geographers of planning were aware that their community was forming
around one of many research traditions within human geography. They also
knew that human geography was one of many social sciences that could
provide policy makers with knowledge of how it was, how it ought to be and
how it risked turning out.
What made the geographers of planning unique among human geographers in Sweden was the way that they used models in both their research
and in practical planning. The ideal world of the model was contrasted
against the material world and the difference between the two generated
research questions and planning problems to solve. The models made it possible for the geographers of planning to erase the boundaries between their
research and their involvement in practical planning. The difference between
the activities lay in how much knowledge was needed before a given problem was satisfactorily solved. To engage in practical planning was to test
models on empirical data. It was less extensive than scientific research but
the general work was the same.
This is something that previous research have not elaborated upon. Because the history of human geography have mainly been written by human
geographers its focus have been overwhelmingly internalist in its approach
to the discipline. There is an extensive literature on individual geographers
and specific traditions within human geography but the literature on the relationship between Swedish human geography and the welfare state is surprisingly small. There are of course a general recognition that such a relationship
developed during the Post War period and that it shaped the development of
the discipline. But how that relationship was created is never explained.
Most accounts are satisfied with stating that the welfare state had needs that
human geography could provide. This study have shown that those need
were, in part, shaped by human geographers who wanted to reform both their
discipline and the practices of planning.
The geographer David Hannerberg wrote in an evaluation Godlund’s
work that Godlund’s work with the public investigations were a matter of
routine. From a scientific point of view that was a correct assessment. Godlund investigated similar issues with the help of a similar set of analytical
tools. But it was this tenacity that made the planning geography successful.
Godlund had not been able to maintain the connection between the scientific
and planning practices if it had not been for Hägerstrand. Hägerstrand was
situated in the scientific frontier and Godlund was situated in the planning
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frontier but they belonged to the same thought collective. They also used the
same models, even if they had different purposes with their use. Central
place theory was a part of Hägerstrand’s theoretical approach and it was
Godlund’s most useful analytical tool. By working within public investigations Godlund could formalize central place theory enough to make it useful
for government officials who were neither situated in the scientific frontier
or the planning frontier.
Because the boundaries between research and planning were blurred the
scientific problems and the problems planners were faced with tended to
become similar. By this blurring of boundaries the geographers of planning
were able to create a labor market for those of their students who did not
want to become researchers or geography teachers. The community of the
geographers of planning included researchers and planners and when their
methods spread through the public administration their position as authorities of planning were solidified. The demand for their expertise grew and the
students who had been trained to use their methods became sought after as
planners.
When work done within public investigations was accepted as scientific
merits for positions within the university human geographers outside the
community of the geographers of planning had accepted their methods as
scientifically meaningful. Since the evaluation of science revolves around
assessing what research problems are meaningful to investigate and which
are banal the change in whether or not the boundary between research and
planning was valid or not shows a greater acceptation of the worldview geographers of planning outside of their inner circle.
The geographers of planning made no difference between research and
planning thus it was equally important for them to establish themselves within planning institutions as in the university. When they had established
themselves their inclusive view of science meant that shaped both the
knowledge production and what knowledge was in demand. This close relationship between the production and demand for knowledge meant that human geography, as a discipline, more and more came to be evaluated on the
basis of how successfully it provided knowledge that could be used to solve
planning issues.
When human geography became a planning science human geographers
were expected to train planners. That was true even after the research frontier moved away from models that had been useful for both researchers and
planners. The geographers of planning had gained influence over human
geography by enrolling planning institutions to their cause but after they had
successfully reformed their discipline they still had to maintain this relationship because the societal relevance of human geography was depending on
its relevance within planning.
The case of human geographies relationship with social planning shows
how social sciences shapes the society it is investigating. But it also shows
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how that society creates the conditions for what social science is possible to
do. The interplay between the social sciences, in this case human geography,
is just that, interplay where actors who create mutually strengthening cooperation can gain influence over both what knowledge about society is produced and what knowledge is in demand. The actors that are enrolled to a
community decide what thought collectives are created. A community containing a multitude of actors can gather within one thought collective given
that all actors involved benefits from being a part of that collective. The geographers of planning could provide methods for knowledge production that
were useful for researchers and planners, thus their thought collective initially consisted of researchers and planners. Eventually their methods became
useful for policy makers which meant that their thought collective grew exponentially. Other social sciences used methods for knowledge production
that were useful for other groups of actors which created other thought collectives. To investigate how those thought collectives were created and
maintained is a fruitful approach to study not only the history of the social
sciences but also the societies in which the social science is done.
What makes this study different from other studies of the relationship between the social sciences and the society in which they exists is, apart from
studying a discipline that has rarely been investigated, is that this study focuses on the practical creation and maintenance of those relationships. There
are plenty of studies of how social scientific knowledge is converted to policy making and equally as many studies of the power relationships that are
created in those situations. However, it is rare to see studies of how social
scientific knowledge is made useful for actors who are not themselves social
scientists. The geographers of planning were a group of actors who acted
within a specific historical context. By studying their practical actions it is
possible to analyze the vast amount of work that was needed to create an
experts ability to become an expert. It is by studying the mutually constituting relationship between the geographers of planning and social planning
that it is possible to understand how that relationship became a self-evident
fact.

266

Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor
Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek
Gustav Möller
Vol. 1A, Personliga handlingar, testamente, anteckningar m.m.
Rune Johansson
4.1:03, Handlingar rörande Rune Johanssons verksamhet, allmän serie, 1960-1974.

Geografiska institutionen vid Lunds universitet
Pärm Geografi och samhällsplanering, mapp Del I Principer: ansatser avsikter och
åsikter.

Göteborgs landsarkiv
Göteborgs universitet F I 27 Sakkunnigutlåtanden.

Lunds universitetsbibliotek
Torsten Hägerstrands efterlämnade papper
Vol. 3-7, 9-10, 58, 60. Osorterade brev och koncept till brev kronologiskt ordnade.

Riksarkivet
Statens råd för samhällsforskning (med föregångare) 1944 – 1977
F:V Handlingar rör. Forskningskonferenser 1948-1966.
F:V1 Handlingar rörande Sub-kommittén för tätorts- och storkommunundersökningar.
Delegationen för översiktlig vägplanering
Delegationen för översiktlig vägplanering 1954-1957 Promemorior (med tillh. bil.)
ang- delegationens sammanträden P.M. 1-16.
Kommunindelningskommittén 1943
Vol. 1, Protokoll, Skrivelser.
Indelningssakkunniga 1959
Vol. 1 Protokoll.
Vol. 10 B 15

267

1959 års länsförvaltningsutredning
Vol. 1, Protokoll.
Regionsjukvårdutredningen 1956
Vol. 1. Utredningen för utarbetande av en plan för den specialiserade kroppssjukvårdens utbyggnad räjongsvis m m
Stockholms högskola
Utdrag av protokoll vid sammanträde med Stockholm högskolas humanistiska fakultet 14 december 1956 §10. Stockholms högskola, FIIaa:16.

Uppsala universitetsbibliotek Carolina rediviva
Gerd Enequists efterlämnade papper
G. Enequist A1 Brev från Sv. Adamson-Claeson.
G. Enequist A 10 brev till Sv. Agerholm-Hölner.
G. Enequist B 1 b: Protokoll och handlingar från storkommunprojektet. Brev.
G. Enequist C1 Manuskript.

Tryckta källor
Ahlmann, Hans W:son red. (1934), Ekonomisk-geografisk undersökning av nutida
Stockholm med förorter. D. 1, Stockholms inre differentiering, Stockholm:
Meddelande från Geografiska institutet vid Stockholms högskola.
Améen, Lennart (1964), Stadsbebyggelse och domänstruktur: svensk stadsutveckling
i relation till ägoförhållanden och administrativa gränser, Lund: Lunds universitet.
Andersson, Gunnar (1919), ”The Journal of the Swedish Geographical Society”,
Geografiska annaler, 1 (1), 1.
Arvidson, Stellan (1950), Enhetsskolan: riksdagsbeslutet, kommunal planering,
försöksverksamheten, Lund: Gleerup.
Arvidson, Stellan, Stenholm, Britta & Blomberg, Ivan (1958), Enhetsskolan förverkligas, Stockholm: Tiden.
Arvidson, Stellan, Stenholm, Britta & Blomberg, Ivan (1961), Enhetsskolan blir
grundskolan, Stockholm: Liber.
Bergsten, Karl-Erik (1980), ”Geography: My inheritance”, i Buttimer, Anne & Hägerstrand, Torsten (red.), Invitation to dialogue: a progress report, Lund:
Gleerup.
Bergsten, Karl-Erik (1982), Geografen och geografer i Lund under 1900-talets
första hälft: spridda anteckningar, Lund: Geografiska föreningen.
Bosæus. Björn (1958), Uppsala län med omnejd: II. Resor till arbete och service,
Uppsala: Appelbergs boktryckeri AB.
Bylund, Erik (1956), Koloniseringen av Pite lappmark t.o.m. år 1867, Uppsala:
Uppsala universitet.
Christaller, Walter (1962), ”Die Hierarchie der Städte”, i Proceedings of the IGU
symposium in urban geography: Lund 1960, Lund: Lund studies in Geography,
ser. B. Human Geography.

268

Christaller, Walter (1966), Central places in southern Germany, Englewood Cliffs:
Prentice-Hall.
Christaller, Walter (1972), “How I Discovered the Theory of Central Places: A report About the Origin of Central Places”, i Mayfield, Robert C. & English, Paul
Ward (red.), Man, space, and environment: concepts in contemporary human
geography, New York: Oxford University Press.
Dahl, Sven (1951), ”De olika yrkesgruppernas flyttningar”, i Enequist, Gerd (red.),
Tätorter och omland: några föredrag hållna vid Statens samhällsvetenskapliga
forskningsråds ämneskonferens i Uppsala 2-4 juni 1950, Uppsala: Uppsala universitet.
De Geer, Sten (1917), Rysslands ekonomiska geografi, Jönköping: Lundgrenska
boktryckeriet.
De Geer, Sten (1922a), Det nya Europa: statsgränser och statsområden efter
världskriget, Stockholm: Geber.
De Geer, Sten (1922b), ”Storstaden Stockholm ur geografisk synpunkt”, Svenska
turistföreningens årsskrift 1922, Vol. 37, 155-168.
De Geer, Sten (1923), “On the definition, method and classification of geography”,
Geografiska annaler, 5 (1), 1-37.
De Geer, Sten (1924), Om Gävle stad och dess centrum: En stadsgeografisk undersökning, Gävle: Serrander.
De Geer, Sten & Eneborg, Helmer (1927), Östersjöhamnarna före och efter världskriget: geografisk-statistisk undersökning utförd på uppdrag av Svenska hamnförbundet, Stockholm: Nord. bokh..
Dissortations at SSH 1946-1997, https://www.hhs.se/en/library/sse-publications/
dissertations/1946-1997/ (besökt 171011).
Enequist, Gerd (1937), Nedre Luledalens byar: en kulturgeografisk studie, Uppsala:
Uppsala universitet.
Enequist, Gerd red. (1951), Tätorter och omland: några föredrag hållna vid Statens
samhällsvetenskapliga forskningsråds ämneskonferens i Uppsala 2-4 juni 1950,
Uppsala: Uppsala universitet.
Enequist, Gerd & Hartin, Lennart (1958), Uppsala län med omnejd: I. Folkmängd,
odling och industri, Uppsala: Appelbergs boktryckeri AB.
Eriksson, Bengt L (1953), ”Stad och land i en kommun?”, PLAN, 7 (3), 3-6.
Expertgruppen för regional utredningsverksamhet (1979), Förslag till ERU:s framtida organisation, Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förlaget.
Forbat, Fred (1957), ”Migration, Journey to Work and Planning” i Hannerberg,
David (red.), Migration in Sweden: a symposium, Lund: Lund Studies in Geography, ser. B Human Geography.
Forbat, Fred (1964), ”Gesichtspunkte der Planung zu einer Revision der gemindeeinteilung in Schweden”, i Dittrich, Erich (red.), Festschrift für Erich Dittrich.,
Köln: Raumforschung und Raumordnung.
Godlund, Sven (1951a), Bus Service Hinterlands, and the Location of Urban Settlements in Sweden, Specially in Scania, Lund: Lund Studies in Geography, ser. B
Human Geography.
Godlund, Sven (1951b), ”Principer för förnuftig kommunindelning”, PLAN, 6 (1), 38.
Godlund, Sven (1951), ”Trafik, omland och tätorter”, i Enequist, Gerd (red.), Tätorter och omland: några föredrag hållna vid Statens samhällsvetenskapliga forskningaråds ämneskonferens i Uppsala 2-4 juni 1950, Uppsala: Uppsala universitet.
Godlund, Sven (1953), ”Ny länsindelning?”, PLAN, 7 (1), 17-18.

269

Godlund, Sven (1954), Busstrafikens framväxt och funktion i de urbana influensfälten, Lund: Gleerup.
Godlund, Sven (1956), Bus service in Sweden, Lund: Lund Studies in Geography,
ser. B Human Geography.
Godlund, Sven (1958), Befolkning, regionsjukhus, resmöjligheter, regioner, Lund:
Lund Studies in Geography, ser. B Human Geography.
Godlund, Sven & Rasmusson, Gunnar (1960), Väg Kiruna - Nordnorge: natur- och
näringsgeografisk undersökning utförd år 1959, Stockholm: Stockholms högskola, stencil.
Godlund, Sven (1961), Population, regional hospitals, transport facilities, and regions: planning the location of regional hospitals in Sweden, Lund: Lund Studies in Geography, ser. B Human Geography.
Godlund, Sven (1972), Näringsliv och styrcentra, produktutveckling och trygghet:
Förändringar beträffande struktur, ägande och sysselsättning inom industrin
belysta med exempel från Norrköping, Göteborg: Meddelanden från Göteborgs
universitets geografiska institutioner, Ser. B.
Godlund, Sven & Olsson, Ragnar (1972), ”Ny institution vid Göteborgs universitet
för kulturgeografi med ekonomisk geograf: Några drag av geografiämnets utveckling i Göteborg”, Svensk Geografisk Årsbok 1972, Vol. 48.
Godlund, Sven, Olsson, Ragnar & Godlund, Kerstin (1972), Tätortsarea och markanvändning: en studie av sambandet mellan bebyggelseutbredning och strukturförskjutningar - särskilt inom industri och partihandel - i Norrköping under
perioden 1900-1968, Göteborg: Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Ser. B.
Godlund, Sven & Godlund, Kerstin (1976), Stad och omvärld, Göteborg: Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Ser. B.
Hannerberg, David (1941), Närkes landsbygd 1600–1820: folkmängd och befolkningsrörelse, åkerbruk och spannmålsproduktion, Göteborg: Göteborgs högskola.
Helmfrid, Staffan (1965), “Introduction”, Geografiska annaler, serie b, 1 (1), 1.
Holm, Per (1947), “Ledare”, PLAN, 1 (1), 1.
Holm, Per (1947), ”Föreningen för samhällsplanering”, PLAN, 1 (1), 48.
Holm, Per (1958), Samhällsplanering och bostadspolitik: en orientering, Stockholm: Kooperativa förbundet.
Hägerstrand, Torsten (1947), ”En landsbygdsbefolknings flyttningsrörelser: Studier
över migrationen på grundval av Asby sockens flyttningslängder 1840–1944”,
Geografisk årsbok 1947, Vol. 23, Lund: Sydsvenska geografiska sällskapet.
Hägerstrand, Torsten (1949). ”XII. Flyttningar till och från Simrishamn under 1900talet”, i Nelson, Helge (red.), Simrishamn med omland: studier i områdets näringsliv, befolkningsrörelser, yrkes- och socialgrupper, Lund: Gleerup.
Hägerstrand, Torsten (1950), ”En modell för jämförelse mellan flyttnings- och födelsefält”, Geografisk årsbok 1950, Vol. 26, Lund: Sydsvenska geografiska sällskapet.
Hägerstrand, Torsten (1951), Migration and the Growth of Cultural Regions, Lund:
Lund Studies in Geography, ser. B Human Geography.
Hägerstrand, Torsten (1952), The Propagation of Innovation Waves, Lund: Lund
Studies in Geography, ser. B Human Geography.
Hägerstrand, Torsten (1953), Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt, Gleerup,
Lund: Lunds universitet.

270

Hägerstrand, Torsten (1957), “Migration and Area: Survey of a Sample of Swedish
Migration Fields and Hypothetical Considerations to Their Genesis”, i Hannerberg, David (red.), Migration in Sweden: a symposium, Lund: Lund Studies in
Geography, ser. B Human Geography.
Hägerstrand, Torsten (1959), “A Century of Migration to and from a Rural Parish in
Sweden”, i Les migrations Rurales. Communicationest changes de Vues, Bruxelles-Louvain Bonn: Premier Congrés de la Socété Européenne de Sociologie
Rurale.
Hägerstrand, Torsten (1965), “A Monte Carlo Approach to Diffusion”, European
Journal of Sociology, 6 (1), 43-67.
Hägerstrand, Torsten (1967), Innovation diffusion as a spatial process, Chicago:
University of Chicago Press, Chicago.
Hägerstrand, Torsten (1967), “On Monte Carlo-Simulation of diffusion”, i Arble, D.
F. & Garrison, W. L. (red.), Quantitative geography, Evanston: Northwestern
University studies in geography.
Hägerstrand, Torsten (1978), ”Edgar Kant 21.2.1902–16.10.1978” Svensk geografisk
årsbok 1978, Vol. 54, Lund: Sydsvenska geografiska sällskapet.
Hägerstrand, Torsten (1983), “In Search for the Sources of Concepts”, i Hägerstrand, Torsten & Buttimer, Anne (red.), The practice of geography, London:
Longman.
Hägerstrand, Torsten (1985), Torsten Hägerstrand: professor of geography, University of Lund, Sweden, Lund: Transcription Series, Dialogue Project.
Jacobson, Bengt (1956), ”Synpunkter på skolplanering i en landsbygdskommun”,
Pedagogisk debatt, 4 (2), 108-117.
Jacobson, Bengt (1958), ”Metod för bestämning av tätorters centralitetsgrad”,
Svensk geografisk årsbok 1958, Vol. 34.
Jakobsson, Arne (1964), ”Revision der Gemeindeeinteilung in Schweden”, i
Dittrich, i Erich (red.), Festschrift für Erich Dittrich, Köln: Raumforschung und
Raumordnung.
Jakobsson, Arne (1969), Omflyttningen i Sverige 1950-1960: komparativa studier av
migrationsfält, flyttningsavstånd och mobilitet, Lund: Bostadsstyrelsen och Statistiska centralbyrån.
Johansson, Alf (1946), ”Kommunerna och bostadsfrågan”, i Olofsson, John (red.),
Kommunerna och socialpolitiken, Stockholm: Kooperativa förbundet.
Jonasson, Olof (red.) (1934), Ekonomisk-geografisk undersökning av nutida Stockholm med förorter. D. 3, Stockholms varutrafik med in- och utlandet, Stockholm: Stockholms högskola.
Kant, Edgar (1946), “Den inre omflyttningen i Estland i samband med de estniska
städernas omland”, Svensk geografisk årsbok 1946, Vol. 22, Lund: Sydsvenska
geografiska sällskapet.
Kleveland, Per Olow. (1948), ”Bilarnas färdväg”, PLAN, 2 (2), 64-70.
Lindberg, Olof (1951), Näringsgeografiska studier över den svenska pappersindustriens lokalisering, Uppsala: Uppsala universitet.
Lösch, August (1944), Die räumliche Ordnung der Wirtschaft., 2., neu durchgearbeitete Aufl., Jena: Fischer.
Lövgren, Esse (1955), Omflyttningar och arbetskraftens rörlighet, Uppsala: Uppsala
universitet, stencil.
Lövgren, Esse (1957), ”Mutual relations between migration fields: a circulation
analysis”, i Hannerberg, David (red.), Migration in Sweden: a symposium,
Lund: Lund Studies in Geography, ser. B Human Geography.
Malmberg, Åke (1951), ”Är kommungränserna tabu?”, PLAN, 5 (3), 3-6.

271

Meyer, Konrad (1964), Ordnung im ländlichen Raum: Grundlagen und Probleme
der Raumplanung und Landentwicklung, Stuttgart: Ulmer.
Myrdal, Gunnar (1968), ”Bostadspolitiska preludier”, i Johansson, Alf & Myrdal,
Gunnar (red.), Bostadspolitik och samhällsplanering: nio uppsatser, Stockholm:
Tiden.
Nelson, Helge (1928) ”Gunnar Andersson, 25/11 1865 - 5/8 1928: några minnesord”, Svensk geografisk årsbok 1928, Vol. 2, Lund: Sydsvenska geografiska
sällskapet.
Olsson, Rune (1957), Ölandsbron: ekonomisk-geografisk undersökning verkställd
åren 1955-57 inom Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm: Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen.
Pålsson, Elis (1953), ”Gymnasiers lokalisering”, Pedagogisk debatt, 1 (4), 115-117.
Pålsson, Elis (1954), ”Gymnasiernas lokalisering i södra Sverige med hänsyn till
elevernas dagliga resmöjligheter”, Pedagogisk debatt, 2 (2), 42-54.
Pålsson, Elis (1958), Gymnasiers rekrytering och lokalisering: samhällsgeografiska
aspekter, Lund: Lunds universitet.
Pålsson, Elis (1970), Riksskolinspektören slår till: inblick i skolväsen, Älmhult:
Författaren.
Rogers, Everett M. (1962), Diffusion of innovations, New York: Free Press of Glencoe.
”Skolan mitt i skogen”, PLAN, 5 (3), 7-9.
Statistisk årsbok för Sverige, Årg. 38 (1951), Stockholm: Statistiska centralbyrån.
Statistisk årsbok för Sverige, Årg. 58 (1971), Stockholm: Statistiska centralbyrån.
SOU 1942:56 Socialvårdskommitténs betänkande. 6, Utredning och förslag angående socialvårdens organisation mm.
SOU 1944:37 Kommunindelningskommittén 1, Den lantkommunala författningsregleringens historia: en översikt med särskilt avseende å landsbygdens primärkommuner.
SOU 1945:38 Kommunindelningskommittén 2, Betänkande med förslag till riktlinjer för en revision av rikets indelning i borgerliga primärkommuner.
SOU 1958:1 Vägplan för Sverige: betänkande. D. 1 Riktlinjer och förslag samt kartbilagor.
SOU 1958: 2 Vägplan för Sverige: betänkande. D. 2 Expertutredningar och övriga
textbilagor.
SOU 1958:26 Regionsjukvården: riksplan för samarbete inom specialiserad sjukhusvård.
SOU 1961:9 Principer för en ny kommunindelning.
SOU 1961:23 Svensk trafikpolitik: betänkande 1, Riktlinjer och handlingsprogram.
SOU 1961:24 Svensk trafikpolitik: betänkande 2, Riktlinjer och handlingsprogram.
SOU 1961:40 Länsindelningen inom Stockholms- och Göteborgsområdena.
SOU 1962:53 Öresundsförbindelsen: betänkande D. 1, Utredningar och förslag.
SOU 1963:6 Indelnings- och samarbetsfrågor i Göteborgs- och Malmöområdena.
SOU 1967:23 Ny länsindelning.
SOU 1967:54 Fasta förbindelser över Öresund.
SOU 1970:14 Urbaniseringen i Sverige: en geografisk samhällsanalys.
Tengstrand, Karl Gustav (1934), ”Sten De Geers bibliografi”, Meddelanden från
geografiska Institutet, Göteborg nr 8, Göteborg: Göteborgs högskola.
Tobé, Erik (1950), ”Länsutredning i Uppsala län”, Svensk Lantmäteritidskrift, 42
(5), 345-376.
William-Olsson, William (1937), Ekonomisk-geografisk undersökning av nutida
Stockholm med förorter. D. 2, Huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 1850-1930, Stockholm, 1937.

272

William-Olsson, William (1941), Stockholms framtida utveckling, Stockholm:
Norstedt.
William-Olsson, William (1942), “Geografien, dess mål och medel”, Svensk geografisk årsbok 1942, Vol. 18, Lund: Sydsvenska geografiska sällskapet.
William-Olsson, William och Olov Hölcke (1949), Näringslivet i Örebro och stadens utveckling, Örebro: Littorin Rydén.
William-Olsson, William (1966), Huvudstad och landsort, Stockholm: Industriförbundet.
William-Olsson, William (1984), Stockholms framtida utveckling: Bilaga: huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 1850-1930, Stockholm: Liber Förlag.
Åhrén, Uno (1942), Arkitektur och demokrati, Stockholm: Kooperativa förbundet.
Åhrén, Uno (1948), ”Samhällsplaneringens uppgifter och metoder”, i Olofsson, John
(red.), Samhällsplanering, Stockholm: Kooperativa förbundet.

Riksdagstryck
Proposition 1946 nr 236.

Litteratur
Aly, Götz & Heim, Susanne (2002), Architects of annihilation: Auschwitz and the
logic of destruction, Princeton: Princeton University Press.
Amadae, S. M. (2003), Rationalizing capitalist democracy: the Cold War origins of
rational choice liberalism, Chicago: University of Chicago Press.
Andréasson, Rune, Gerentz, Sven & Gawell, Jonas (1997), Bilismens genombrottsår
i Sverige: om nätverken, aktörerna och spelet mellan organisationerna, företagen och myndigheterna, Uppsala: Uppsala Publication House.
Andræ, Carl Göran (2004), Sverige och den stora flykten från Estland 1943-1944,
Uppsala: Gustav Adolfs akademien.
Aronsson, Peter (1992), Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i
tre Smålandssocknar, 1680-1850, Lund: Lund University Press.
Asheim, Bjørn T. (1994), ”Kontextuell förklaring av ämneshistorien”, i Öhman, Jan
& Asheim, Bjørn Terje (red.), Traditioner i nordisk kulturgeografi, Uppsala:
Nordisk samhällsgeografisk tidskrift.
Aspray, William (1990), John von Neumann and the origins of modern computing,
Cambridge: MIT Press.
Baldersheim, Harald & Rose, Lawrence E. red. (2010), Territorial choice: the politics of boundaries and borders, New York: Palgrave.
Barnes, Trevor J. (2004), “Placing Ideas: Genius Loci, Heterotopia and Geography's
Quantitative Revolution”, Progress in Human Geography, 28 (5), 565-595.
Barnes, Trevor J. (2009), “"Not Only... but also": Quantitative and Critical Geography”, The Professional Geographer, 61 (3), 292-300.
Barnes, Trevor J. (2016), “The Odd Couple: Richard Hartshorne and William
Bunge”, The Canadian Geographer / Le Géographe Canadien, 60 (4), 458-463.
Barnes, Trevor J. (2016), “A Morality Tale of Two Location Theorists in Hitler’s
Germany: Walter Christaller and August Lösch”, i Giaccaria, Paolo & Minca,
Claudio (red.), Hitler's geographies: the spatialities of the Third Reich, Chicago: The University of Chicago Press.

273

Barnes, Trevor J. & Farish, Matthew (2006), “Between Regions: Science, Militarism, and American Geography from World War to Cold War”, Annals of the
Association of American Geographers, 96 (4), 807-826.
Barnes, Trevor J. & Minca, Claudio (2013), “Nazi Spatial Theory : The Dark Geographies of Carl Schmitt and Walter Christaller”, Annals of the Association of
American Geographers, 103 (3), 669-687.
Barnes, Trevor J. & Abrahamsson, Carl Christian (2017), “The Imprecise Wanderings of a Precise Idea: The Travels of Spatial Analysis”, i Jöns, Heike, Peter
Meusburger & Heffernan, Michael (red.), Mobilities of Knowledge [e-bok],
Cham: Springer International Publishing.
Barnes, Trevor J. & Christophers, Brett (2018), Economic geography: a critical
introduction, Chichester: Wiley Blackwell.
Barney, Timothy (2015), Mapping the Cold War: cartography and the framing of
America's international power, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Bauman, Zygmunt (1991), Modernity and the holocaust, Cambridge: Polity.
Bergman, Helena (2003), Att fostra till föräldraskap: barnavårdsmän, genuspolitik
och välfärdsstat 1900-1950, Stockholm: Stockholms universitet.
Bergsten, Karl-Erik (1980), Forskartraditioner i kulturgeografi vid svenska universitet under 1900-talet, Lund: Lunds universitet.
Bergsten, Karl-Erik (1988), “Geography: My Inhertance”, i Hägerstrand, Torsten &
Buttimer, Anne (red.), Geographers of Norden: reflections on career experiences, Lund: Lund University Press.
Berry, Brian J. L. & Wheeler; James (2005), Urban Geography in America, 19502000: Paradigms and Personalities [e-bok], New York: Routledge. [åtkomst
2018-12-11].
Best, Ulrich (2009), “Critical Geography” i Thrift, Nigel J. & Kitchin, Rob (red.),
International encyclopedia of human geography [e-bok], Amsterdam: Elsevier.
[åtkomst 2018-11-02].
Bijker, Wiebe E. och John Law red. (1992), Shaping technology/building society:
studies in sociotechnical change, Cambridge: MIT Press.
Bijker, Wiebe E., Hughes, Thomas Parke & Pinch, Trevor J. red. (2012), The Social
Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and
History of Technology, Cambridge: MIT Press.
Billing, Peter & Stigendal, Mikael (1994), Hegemonins decennier: lärdomar från
Malmö om den svenska modellen, Malmö: Möllevångens samhällsanalys.
Björck, Henrik (2008), Folkhemsbyggare, Stockholm: Atlantis.
Blomkvist, Pär (2001), Den goda vägens vänner: väg- och billobbyn och framväxten
av det svenska bilsamhället 1914-1959, Eslöv: Symposium.
Brewer, Garry D. & Shubik, Martin (1979), The war game: a critique of military
problem solving, Cambridge: Harvard University Press.
Brissman, Henrik (2010), Mellan nation och omvärld: debatt i Sverige om vetenskapens organisering och finansiering samt dess internationella och nationella
aspekter under 1900-talets första hälft, Lund: Lunds universitet.
Bunge, William (1962), Theoretical geography, Lund: Lund Studies in Geography.
Bunge, William (1988), Nuclear war atlas, Oxford: Basil Blackwell.
Bunge, William, Barnes, Trevor J. & Heynen, Nik (2011), Fitzgerald: Geography of
a Revolution [e-bok], Athens: University of Georgia Press.
Burleigh, Michael (2002), Germany turns eastwards: a study of Ostforschung in the
Third Reich, London: Pan.
Buttimer, Anne (2005), ”Edgar Kant (1902–1978): A Baltic Pioneer”, Geografiska
Annaler. Series B, Human Geography, 87 (3), 175-192.

274

Buttimer, Anne & Mels, Tom (2006), By northern lights: on the making of geography in Sweden, Aldershot: Ashgate.
Bylund, Erik (1998), ”Slumpens skördar” i Olsson, Gunnar (red.), Att famna en ton:
en kulturgeografisk minnesbok, Uppsala: Uppsala universitet.
Callon, Michel & Latour, Bruno (1981), ”Unscrewing the big Leviathan: how actors
macro-structure reality and how sociologists help them to do so” i Knorr-Cetina,
Karin & Cicourel, Aaron V. (red.), Advances in social theory and methodology:
toward an integration of micro- and macro-sociologies, Boston: Routledge &
Kegan Paul.
Clason, Anders (1982), Plantänkande och planering: en studie i 1940-talets samhällsplaneringsidéer och initiativ, Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.
Cohen, Patricia Cline (1982), A calculating people: the spread of numeracy in early
America, Chicago: University of Chicago Press.
Crowther‐Heyck, Hunter (2006), “Patrons of the Revolution: Ideals and Institutions
in Postwar Behavioral Science”, Isis, 97 (3), 420-446.
Crowther-Heyck, Hunter (2015), Age of system: understanding the development of
modern social science, Baltimore: John Hopkins University Press.
Dahl, Robert A. & Tuft, Edward R. (1973), Size and democracy, Stanford: Stanford
University Press.
Dahl, Sven (1969), ”Kulturgeografi”, i Attman, Artur (red.), 20 års samhällsforskning: Statens råd för samhällsforskning 1948-1968 : socialvetenskaplig forskning, rättsvetenskaplig forskning, psykologisk och pedagogisk forskning, Stockholm: Nordstedt,
De Geer, Hans (1978), Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och
socialt ansvar under mellankrigstiden, Stockholm: SNS.
Earle, Rebecca (1999), “Introduction”, i Earle, Rebecca (red.), Epistolary selves:
letters and letter-writers, 1600-1945, Aldershot: Ashgate,
Edwards, Paul N. (1996), The closed world: computers and the politics of discourse
in Cold War America, Cambridge: MIT Press.
Ekström von Essen, Ulla (2002), ”Den socialdemokratiska mönsterkommunen”, i
Aronsson, Peter, Nilsson, Lars & Strömberg, Thord (red.), Storkommunreformen 1952: striden om folkhemmets geografi, Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutionen.
Ekström von Essen, Ulla (2003), Folkhemmets kommun: socialdemokratiska idéer
om lokalsamhället 1939-1952, Stockholm: Atlas.
Enequist, Gerd (1988), “Landscape and Life: A Personal Story”, i Hägerstrand,
Torsten & Buttimer, Anne (red.), Geographers of Norden: reflections on career
experiences, Lund: Lund University Press.
Engerman, David C. (2010), “Social Science in the Cold War”, Isis, 101 (2), 393400.
Erickson, Paul (2010), “Mathematical Models, Rational Choice, and the Search for
Cold War Culture”, Isis, 101 (2), 386-392.
Erlingsson, Gissur Ó., Wångmar, Erik & Ödalen, Jörgen (2012), ”Kommunsammanläggningarna 1952–1974. Hur Blev De Politiskt Möjliga?”, Offentlig Förvaltning: Scandinavian Journal of Public Administration, 14 (3/4), 3-36.
Eythórsson, Grétar Thór (1988), Kommunindelningspolitik i Island: staten, kommunen och folket om kommunsammanslagningar, Göteborg: Centrum för forskning
om offentlig sektor, Göteborgs universitet.
Fleck, Ludwik (1997), Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum:
inledning till läran om tankestil och tankekollektiv, Eslöv: Symposium.
Forser, Tomas (1996), "Jag har speglat århundradet": en bok om Per Nyström :
historikern, publicisten, ämbetsmannen, Stockholm: Rabén Prisma.

275

Friedman, Jeffrey red. (1996), The rational choice controversy: economic models of
politics reconsidered, New Haven: Yale University Press.
Friedmann, John & Weaver, Clyde (1979), Territory and function: the evolution of
regional planning, London: Arnold.
Galison, Peter (1987), How experiments end, Chicago: University of Chicago Press.
Galison, Peter (1997), Image and logic: a material culture of microphysics, Chicago: University of Chicago Press.
Galison, Peter (2001), “War Against the Center”, Grey Room, 4, 7-33.
Gerentz, Sven (1995), Vägverket och företrädarna för bilism och näringsliv: ett
nätverks betydelse för transportpolitik och transportutveckling efter kriget,
Umeå: Umeå universitet.
Giaccari, Paolo & Minca, Claudio (2016), “For a tentative spatial theory of the third
Reich”, i Giaccaria, Paolo & Minca, Claudio (red.), Hitler's geographies: the
spatialities of the Third Reich, Chicago: University of Chicago Press.
Gieryn, Thomas F. (1999), Cultural boundaries of science: credibility on the line,
Chicago: University of Chicago Press.
Gieryn, Thomas F. (2006), “City as Truth-Spot: Laboratories and Field-Sites in
Urban Studies”, Social Studies of Science, 36 (1), 5-38.
Godin, Benoît (2006), “The Linear Model of Innovation: The Historical Construction of an Analytical Framework”, Science, Technology, & Human Values, 31
(6), 639-667.
Godlund, Sven (1986), “Social Geography in Sweden”, i Godlund, Sven & Eyeles,
John (red.), Social geography in international perspective, London: Croom
Helm.
Goldstine, Herman H. (1972), The Computer from Pascal to von Neumann, Princeton: Princeton University Press.
Granö, Olavi (2005), “J.g. Granö and Edgar Kant: Teacher and Pupil, Colleagues
and Friends”, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 87 (3), 167173.
Gregory, Derek (1978), Ideology, science and human geography, London:
Hutchinson.
Gunneriusson, Håkan (2002), Det historiska fältet: svensk historievetenskap från
1920-tal till 1957, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
Gunneriusson, Håkan red. (2002), Sociala nätverk och fält, Uppsala: Historiska
institutionen, Uppsala universitet.
Gustafsson, Bo (1988), Den tysta revolutionen: det lokala välfärdssamhällets framväxt : exemplet Örebro 1945-1982, Hedemora: Gidlund.
Hacking, Ian (1990), The taming of chance, Cambridge: Cambridge University
Press.
Hartshorne, Richard (1939), The nature of geography: a critical survey of current
thought in the light of the past, Lancaster: Association of American Geographers.
Hasselberg, Ylva (1998), Den sociala ekonomin: familjen Clason och Furudals bruk
1804-1856, Uppsala: Uppsala universitet.
Hasselberg, Ylva (1999), “Letters, social networks and the embedded economy in
Sweden: some remarks on the Swedish bourgeoise 1800-1850”, i Earle, Rebecca (red.), Epistolary selves: letters and letter-writers, 1600-1945, Aldershot:
Ashgate.
Hasselberg, Ylva (2003), Spindeln i nätet: Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skutskär, 1875-1896, Uppsala: Institutionen
för ekonomisk historia, Uppsala universitet.

276

Hecht, Gabrielle (1998), The radiance of France: nuclear power and national identity after World War II, Cambridge: MIT Press.
Hecht, Gabrielle red. (2011), Entangled geographies: empire and technopolitics in
the global Cold War, Cambridge: MIT Press.
Helmfrid, Staffan (1999), ”A Hundred Years of geography in Sweden”, i Christiansen, Sofus, Haggett, Peter & Vartiainen, Perttu (red.), Swedish research in human geography, Stockholm: Swedish Council for Research in the Humanities
and Social Sciences.
Helmfrid, Staffan (2004), “Geography in Sweden”, Société Royale Belge De
Géographie,1, 163-174.
Herf, Jeffrey (1984), Reactionary modernism: technology, culture, and politics in
Weimar and the Third Reich, Cambridge: Cambridge University Press.
Hermansson, Jörgen (1993), Politik som intressekamp: parlamentariskt beslutsfattande och organiserade intressen i Sverige, Stockholm: Nordstedts juridik.
Hirdman, Yvonne (2006), Det tänkande hjärtat: boken om Alva Myrdal, Stockholm:
Ordfront.
Hirdman, Yvonne (2010), Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik,
Stockholm: Carlsson.
Hjelmqvist, Ingvar (1994), Relationer mellan stat och kommun, Stockholm: Stockholms universitet.
Hodgson, Geoffrey Martin (2001), How economics forgot history: the problem of
historical specificity in social science, London: Routledge.
Holt-Jensen, Arild (1981), Geography: its history and concepts: a student's guide,
London: Harper & Row.
Hugemark, Agneta (1994), Den fängslande marknaden: ekonomiska experter om
välfärdsstaten, Lund: Arkiv.
Hughes, Thomas Parke (1983), Networks of power: electrification in Western society, 1880-1930, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Hughes, Thomas Parke (1998), Rescuing Prometheus, New York: Pantheon Books.
Hägerstrand, Torsten (1967), “The Computer and the Geographer”, Transactions of
the Institute of British Geographers, 42, 1-19.
Högberg, Tomas (2015), Ett stycke på väg: naturaväghållning med lotter i Västmanlands län ca 1750–1850, Uppsala: Uppsala universitet.
Höjer, Henrik (2001), Svenska siffror: nationell integration och identifikation genom
statistik 1800-1870, Lund: Gidlunds.
Isaac, Joel (2007), “the Human Sciences in Cold War America”, The Historical
Journal,50 (3), 725-746.
Jacobson, Bengt (1988), Varför finns skolan här?: planeringen under 1950- och 60talen : bakgrunden till skolorganisationen i dagens kommuner, Karlstad: Högskolan i Karlstad.
Jacobson, Bengt (1992), Fysisk skolplanering 1957-1991: förutsättningar och resultat i ett föränderligt samhälle, Karlstad: Högskolan i Karlstad.
Jauhiainen, Jussi (2005), “Edgar Kant and the Rise of Modern Urban Geography”,
Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 87 (3), 193-203.
Johansson, Jan (1992), Det statliga kommittéväsendet: kunskap, kontroll, konsensus,
Stockholm: Stockholms universitet.
Johansson, Magnus (1996), “Early Analog Computers in Sweden-with Examples
from Chalmers University of Technology and the Swedish Aerospace Industry”,
IEEE Annals of the History of Computing, 18 (4), 27-33.
Jordan, John M. (1994), Machine-age ideology: social engineering and American
liberalism, 1911-1939 [e-bok], Chapel Hill: University of North Carolina Press.

277

Judt, Tony (2005), Postwar: a history of Europe since 1945, London: William
Heinemann.
Jönsson, Roger (2004), Arkitekt i mellankrigstidens Europa: Fred Forbat och funktionalismen, Lund: Institutionen för arkitektur, Lunds universitet.
Kaijser, Arne & Tiberg, Joar (2000), ”From Operations Research to Future Studies:
The Establishment, Diffusion, and Transformation of the System Approach
1945-1980”, i Hughes, Agatha C. & Hughes, Thomas Parke (red.), Systems, experts, and computers: the systems approach in management and engineering,
World War II and after, Cambridge: MIT Press.
Karlson, Rolf A. et al red. (1986), Hur planeras Sverige?, Stockholm: Liber.
Kaveh, Shamal (2006), Det villkorade tillståndet: Centralförbundet för socialt arbete och liberal politisk rationalitet 1901-1921, Uppsala: Uppsala universitet.
King, Leslie J.(1984), Central place theory, Beverly Hills: SAGE.
Kegler, Karl (2008), ”Walter Christaller” i Haar, Ingo, Fahlbusch, Michael & Berg,
Matthias (red.), Handbuch der völkischen Wissenschaften: Personen, Institutionen, Forschungsprogramme, Stiftungen, München: Saur.
Kegler, Karl & Stiller, Alexa (2008), “Konrad Meyer” i Haar, Ingo, Fahlbusch,
Michael & Berg, Matthias (red.), Handbuch der völkischen Wissenschaften:
Personen, Institutionen, Forschungsprogramme, Stiftungen, München: Saur.
Kegler, Karl (2015), Deutsche Raumplanung: das Modell der "Zentralen Orte"
zwischen NS-Staat und Bundesrepublik, Panderborn: Ferdinand Schöningh.
Kegler, Karl (2016), “Zentrale Orte. Transfer als "Normalisierung"”, ACME: An
International E-Journal for Critical Geographies, 15 (1), 36-80.
Kommittén för näringslivets lokalisering (1963), SOU 1963:58 Aktiv lokaliseringspolitik: betänkande, Stockholm: Idun/Esselte.
Kommunalforskningsgruppen, Westerståhl, Jörgen, Dalenius, Tore & Sjöström, Olle
(1970), Den kommunala självstyrelsen. 1, Ett forskningsprogram, Stockholm:
Almqvist & Wiksell.
Kommunalforskningsgruppen & Barkfeldt, Bengt (1971), Den kommunala självstyrelsen. 3, Partierna nominerar, Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Kommunalforskningsgruppen & Birgersson, Bengt Owe (1971), Den kommunala
självstyrelsen. 2, Medborgarna informeras, Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Kommunalforskningsgruppen (1975a), Den kommunala självstyrelsen. 4, Partier
och organisationer: aktivitet och verksamhetsformer under senare delen av
1960-talet, Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Kommunalforskningsgruppen(1975b), Den kommunala självstyrelsen. 5, Landstingskommunerna: en studie av politik och förvaltning på regional nivå, Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Kuhnle, Stein (1996), International Modeling, States, and Statistics: Scandinavian
Social Security Solutions in the 1890s”, i Rueschemeyer, Dietrich & Skocpol,
Theda (red.), States, social knowledge, and the origins of modern social policies, Princeton: Princeton University Press.
Kuklinski, Antoni (1987), ”Torsten Hägerstrand Laudatio”, Geojournal, 14 (4), 503510.
Larsson, Anna (2001), Det moderna samhällets vetenskap: om etableringen av sociologi i Sverige 1930-1955, Umeå: Umeå Universitet.
Larsson, Anna & Wisselgren, Per (2006), “The Historiography of Swedish Sociology and the Bounding of Disciplinary Identity”, Journal of the History of the Behavioral Sciences, 42 (2), 159-176.
Larsson, Åke & Hedfors, Nils (1961), Kommunindelning och självstyrelse, Stockholm: Tidens förlag.

278

Latour, Bruno (1986), “On the power of associations”, i Law, John (red.), Power,
action, and belief: a new sociology of knowledge, London: Routledge & Kegan
Paul.
Latour, Bruno och Steve Woolgar (1986), Laboratory life: the construction of scientific facts, Princeton: Princeton University Press.
Latour, Bruno (1988), The pasteurization of France, Cambridge: Harvard University
Press.
Latour, Bruno (1987), Science in action: how to follow scientists and engineers
through society, Cambridge: Harvard University Press.
Latour, Bruno (1999), “On recalling ANT”, i Law, John & Hassard, John (red.),
Actor network theory and after, Oxford: Blackwell.
Law, John (1986), “Laboratories and texts”, i Callon, Michel, John Law & Rip, Arie
(red.), Mapping the dynamics of science and technology: sociology of science in
the real world, Basingstoke: Macmillian.
Law, John (1994), Organizing modernity, Oxford: Blackwell.
Law, John (1999), “After ANT: complexity, naming and topology”, i Law, John &
Hassard, John (red.), Actor network theory and after, Oxford: Blackwell.
Lenntrop, Bo (2008), “Innovation Diffusion as Spatial Process (1953): Torsten
Hägerstrand”, i Hubbard, Phil, Rob Kitchin och Gill Valentine (red.), Key texts
in human geography: a reader guide [e-bok], London: Sage Publications.
[åtkomst 2019-01-08].
Leslie, Stuart W. (1993), The Cold War and American science: the militaryindustrial-academic complex at MIT and Stanford, New York: Columbia University Press.
Lindström, Anders (2003), Kommunsystem i Europa, Malmö: Liber.
Light, Jennifer S. (2003), From warfare to welfare: defense intellectuals and urban
problems in Cold War America, Baltimore: John Hopkins University Press.
Lowen, Rebecca S. (1997), Creating the Cold War university: the transformation of
Stanford, Berkley: University of California Press.
Lundgren, Frans (2003), Den isolerade medborgaren: liberalt styre och uppkomsten
av det sociala vid 1800-talets mitt, Hedemora: Gidlund.
Lundin, Per (2006), ”Controlling Space: Scientific City Planning in Sweden between
1930 and 1970”, i Enrico Baraldi, Fors, Hjalmar & Houltz, Anders (red.), Taking place: the spatial contexts of science, technology, and business, Sagamora
Beach: Science History Publications.
Lundin, Per (2008), Bilsamhället: ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige, Stockholm: Stockholmia.
Lundin, Per & Stenlås, Niklas (2010), “Technology, State initiative and National
Myths in Cold War Sweden”, i Per Lundin, Stenlås, Niklas & Gribbe, Johan
(red.), Science for welfare and warfare: technology and state initiative in cold
war Sweden, Sagamora Beach: Science History Publications.
Lundin, Per (2012), Computers in Swedish society: documenting early use and
trends, New York: Springer.
Lundquist. Lennart (1972), Means and goals of political decentralization, Lund:
Studentlitteratur.
Lynch, Michael (1985), Art and artifact in laboratory science: a study of shop work
and shop talk in a research laboratory, London: Routledge & Kegan Paul.
MacKenzie, Donald A. (1990), Inventing accuracy: a historical sociology of nuclear
missile guidance, Cambridge: MIT Press.
MacKenzie, Donald A. (2006), An engine, not a camera: how financial models
shape markets, Cambridge: MIT Press.
Magnusson, Lars (2002), Sveriges ekonomiska historia, Stockholm: Prisma.

279

Mead, W. R. (2004), “Obituary: Torsten Hägerstrand 1916-2004”, The Geographical Journal, 170 (3), 279.
Meijer, Hans (1956), Kommittépolitik och kommittéarbete: det statliga kommittéväsendets utvecklingslinjer 1905-1954 samt nuvarande funktion och arbetsformer,
Lund: Gleerup.
Miller, Peter och Nikolas Rose (2008), Governing the present: administering economic, social and personal life, Cambridge: Polity.
Mirowski, Philip (2002), Machine dreams: economics becomes a cyborg science,
Cambridge: Cambridge University Press.
Mitchell, Timothy (2002), Rule of experts: Egypt, techno-politics, modernity [ebok], Berkeley: University of California Press. [åtkomst 2018-11-30]
Morgan, Mary S. (2012), The world in the model: how economists work and think,
Cambridge: Cambridge University Press.
Morrill, Richard (2005), “Hägerstrand and the `quantitative Revolution': A Personal
Appreciation”, Progress in Human Geography, 29 (3), 333-336.
NE.se (2000-) [e-bok], Malmö: Nationalencyklopedin. [åtkomst 2019-01-19].
Noble, David F. (1986), Forces of production: a social history of industrial automation, New York: Oxford University Press.
Norberg, Anders, Asker, Björn och Tjerneld, Andreas (1985), Tvåkammarriksdagen
1867-1970: ledamöter och valkretsar. Bd 2, Östergötlands län, Jönköpings län,
Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Hallands län, Stockholm: Almqvist
& Wiksell International.
Nordström, Katarina (2018), Trängsel i välfärdsstaten: expertis, politik och rumslig
planering i 1960- och 1970-talets Sverige, Uppsala: Uppsala universitet.
Nybom, Thorsten (1986), ”Bernalismen och forskningsorganisationen: Vetenskapsideologi och forskningspolitik i 1930-talets Sverige”, Dædalus, 55, 83-95.
Nybom, Thorsten (1997), Kunskap, politik, samhälle: essäer om kunskapssyn, universitet och forskningspolitik 1900-2000, Hargshamn: Arete.
Odén, Birgitta (1991), Forskarutbildningens förändringar 1890-1975: historia,
statskunskap, kulturgeografi, ekonomisk historia, Lund: Lund University Press.
Ohlsson, Britta (1981), ”Till Febi vänner”, i Festskrift till Sven Godlund: A miscellany volume in honour of Sven Godlund, Göteborg: Göteborgs universitet.
Olsson, Gunnar (1996), ”TANKE-OCH-HANDLING”, i Olsson, Gunnar (red.),
Chimärerna: porträtt från en forskarutbildning: Nordiska institutet för samhällsplanering 1971-1995, Stockholm: Nordiska institutet för samhällsplanering.
Olsson, Gunnar (1998), ”Studier på livets väg”, i Olsson, Gunnar (red.), Att Famna
en ton: en kulturgeografisk minnesbok, Uppsala: Uppsala universitet.
Olsson, Gunnar (2012), ”Servitude and Inequality in Spatial Planning: Ideology and
Methodology in conflict” i Abrahamsson, Christian & Gren, Martin (red.), GO:
on the geographies of Gunnar Olsson, Farnham, Surrey: Ashgate.
Pedersson, Anders (2017), En fängslande vetenskap?: kriminologi i Sverige, 18851965, Göteborg: Göteborgs universitet.
Petersson, Tom (2010), “Private and public interests in the development of the early
Swedish computer industry: Facit, Saab and the struggle for national dominance”, i Lundin, Per, Stenlås, Niklas & Gribbe, Johan (red.), Science for welfare and warfare: technology and state initiative in cold war Sweden, Sagamore
Beach: Science History Publications.
Pettersson, Ingemar (2012), Handslaget: svensk industriell forskningspolitik 19401980, Stockholm: Kungliga tekniska högskolan.
Petterson, Ingmar (2016), ” The technoscientists: a Swedish construction of
basic research in World War II”, History and Technology, 32 (4), 349-381,

280

Pickering, Andrew (1995), The mangle of practice: time, agency, and science, Chicago: Chicago University Press.
Poovey, Mary (1998), A history of the modern fact: problems of knowledge in the
science of wealth and society, Chicago: University of Chicago Press.
Porter, Theodor M. (1986), The rise of statistical thinking 1820-1900, Princeton:
Princeton University Press.
Porter. Theodor M. (1995), Trust in numbers the pursuit of objectivity in science and
public life [e-bok], Princeton: Princeton University Press. [åtkomst 2018-09-12].
Pred, Allan (1967), “Postscript”, i Torsten Hägerstrand, Innovation Diffusion as a
Spatial Process, Chicago: Chicago University Press.
Pred, Allan (1974), An evaluation and summary of human geography research projects funded by Statens Råd för Samhällsforskning, Stockholm: Statens råd för
samhällsforskning.
Pred Allan (1977), ”Urbanisation, domestic planning problems and Swedish geographic research”, i Kukliński, Antoni (red.), Social Issues in Regional Policy
and Planning [e-bok], Berlin: De Gruyter. [åtkomst 2019-01-16].
Pred, Allan (2005), “Hägerstrand Matters: Life(-Path) and Death matters—some
Touching Remarks”, Progress in Human Geography, 29 (3), 328-332.
Rau Erik P. (2000), “The Adoptation of Operations Research in the United States
During World War II”, i Hughes, Agatha & Hughes, Thomas Parke (red.), Systems, experts, and computers: the systems approach in management and engineering, World War II and after, Cambridge: MIT Press.
Rau, Erik P. (2001), “Technological Systems, Expertise, and Policymaking: The
British Origions of Operational Research”, i Hughes, Thomas Parke et al (red.),
Technologies of power: essays in honor of Thomas Parke Hughes and Agatha
Chipley Hughes, Cambridge: MIT Press.
Reuber, Paul (1999), Raumbezogene politische Konflikte: geographische Konfliktforschung am Beispiel von Gemeindegebietsreformen, Stuttgart: Steiner.
Rudberg, Eva (1981), Uno Åhrén: en föregångsman inom 1900-talets arkitektur och
samhällsplanering, Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning.
Rolfner, Henry red. (1979), Vem var det?: en uppslagsbok om historiska kvinnor
och män, Stockholm: Tiden.
Rössler, Mechtild (1987), ”Die Institutionalerung einer neuen „Wissenschaft“ im
Nationalsozialismus: Raumforschung und Raumordnung 1935–1945”, Geographische Zeitschrift, 75 (3), 177-194.
Rössler, Mechtild (1989), “Applied Geography and Area Research in Nazi Society;
Central Place Theory and Planning, 1933 to 1945”, Environment and Planning
D: Society and Space, 7 (4), 419-431.
Sandström, Ulf (1989), Arkitektur och social ingenjörskonst: studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning, Linköping: Linköpings universitet.
Schleiermacher, Sabine, Tollmien, Cordula & Rössler, Mechtild red. (1993), Der
"Generalplan Ost": Hauptlinien der nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik, Berlin: Akademie Verlag.
Schmidgen, Henning (2014), Bruno Latour in Pieces: an Intellectual Biography [ebok], New York: Fordham University Press. [åtkomst 2018-10-22].
Schön, Lennart (2007), En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, Stockholm: SNS.
Seely, Bruce Edsall (1987), Building the American highway system: engineers as
policy makers, Philadelphia: Temple University Press.
Simpson, Christopher red. (1998), Universities and empire: money and politics in
the social sciences during the Cold War, New York: New Press.
Slagstad, Rune (2001), De nasjonale strateger, Oslo: Pax.

281

Solbe, Barbro (1991), ”Professorn från moheda”,i Hägerstrand Torsten, Om tidens
vidd och tingens ordning: texter av Torsten Hägerstrand, Stockholm: Statens
råd för byggnadsforskning.
Solovey, Mark & Cavens, Hamilton red. (2012), Cold war social science:
knowledge production, liberal democracy, and human nature, New York: Palgrave Macmillan.
Solovey, Mark (2013), Shaky foundations: the politics-patronage-social science
nexus in Cold War America, New Brunswick: Rutgers University Press.
Spross, Linn (2016), Ett välfärdsstatligt dilemma: Statens formuleringar av en arbetstidsfråga 1919–2002, Uppsala: Uppsala universitet.
Smith, Merritt Roe, Weingart Peter & Mendelsohn, Everett red. (1988), Science,
technology and the military, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Stenlås, Niklas (1998), Den inre kretsen: den svenska ekonomiska elitens inflytande
över partipolitik och opinionsbildning 1940-1949, Lund: Arkiv.
Stapleford, Thomas A. (2009), The cost of living in America: a political history of
economic statistics, 1880-2000, Cambridge: Cambridge University Press.
Star, Susan Leigh & Griesemer, James R. (1989), “Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum
of Vertebrate Zoology, 1907-39”, Social Studies of Science, 19 (3), 387-420.
Stigler, Stephen M. (1986), The history of statistics: the measurement of uncertainty
before 1900, Cambridge: Harvard University Press.
Stigler, Stephen M. (1999), Statistics on the table: the history of statistical concepts
and methods, Cambridge: Harvard University Press.
Strömberg, Lars & Westerståhl, Jörgen red. (1983), De nya kommunerna: en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar,
Stockholm: Liber Förlag.
Sundberg, Jan (2011), ”Från pluralism till centralism och professionalism”, i Sundberg, Jan, Sjöblom, Stefan & Wörlund, Ingemar, Kommunala folkhemmet: uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering, Stockholm: Santérus Academic Press.
Swianiewicz, Paweł red. (2010), Territorial consolidation reforms in Europe, Budapest: OSF/LGI.
Therborn, Göran (1989), ”Arbetarrörelsen och välfärdsstaten”, Arkiv för studier i
arbetarrörelsens historia, 41/42, 3-51.
Tammiksaar, Erki et al (2018), 'Edgar Kant, Estonian Geography and the Reception
of Walter Christaller's Central Place Theory, 1933–1960', Journal of Historical
Geography, 60 (1), 77-88.
Thrift, Nigel (2005), “Torsten Hägerstrand and Social Theory”, 29 (3), 337-340.
Tropp, Bjärn (1999), Att sätta spaden i jorden: kommunalpolitiskt handlingsutrymme 1945-1985, Göteborg: Göteborgs universitet.
Tunlid, Anna (2016), ”Forskningspolitisk aktör och vetenskaplig institutionsbyggare: Arne Tiselius och etableringen av molekylärbiologin i Sverige”, i Tunlid,
Anna & Widmalm, Sven (red.), Det forskningspolitiska laboratoriet: förväntningar på vetenskapen 1900-2010, Lund: Nordic Academic Press.
Uddling, Hans & Paabo, Katrin red. (1992), Vem är det: svensk biografisk handbok
1993, Stockholm: Norstedt.
Vandendreissche, Joris, Peeters, Evert & Wils, Kaat red. (2015), Scientists' expertise
as performance: between state and society, 1860-1960, London: Pickering &
Chatto.
Wallin, Gunnar (1968), ”Småkommunerna på avskrivning”,i Gunnar Wallin, Hans
G. Andersson och Nils Andrén (red.), Kommunerna i förvandling, Stockholm:
Almqvist & Wiksell.

282

Westad, Odd Arne (2005), The global Cold War: third world interventions and the
making of our times, Cambridge: Cambridge University Press.
Widmalm, Sven (1990), Mellan kartan och verkligheten: geodesi och kartläggning,
1695-1860, Uppsala: Uppsala universitet.
Widmalm, Sven (2001), Det öppna laboratoriet: Uppsalafysiken och dess nätverk
1853-1910, Stockholm: Atlantis.
William-Olsson, William, ”My Responsability and My Joy”, i Hägerstrand, Torsten
& Buttimer, Anne, The practice of geography, Longman, London, 1983.
Wisselgren, Per (2000), Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen, den sociala
frågan och samhällsvetenskapens formering 1830-1920, Eslöv: Symposium.
Wisselgren, Per (2008), ”Vetenskap och/eller politik: Om gränsteorier och utredningsväsendets historia”, i Sundin, Bosse & Göransdotter, Maria (red.), Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, Umeå: Institutionen
för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
Wollman, Hellmut (2004), ”The two waves of territorial reform of local government
in Germany”, I Meligrana, John (red.), Redrawing Local Government Boundaries : An International Study of Politics, Procedures, and Decisions [e-bok],
Vancouver: UBC Press.
Wormbs, Nina (2003), Vem älskade Tele-X?: konflikter om satelliter i Norden 19741989, Hedemora: Gidlund.
Wångmar, Erik (2002), ”Storkommunens genomförande – Nationellt och lokalt”, i
Aronsson, Peter, Nilsson Lars & Strömberg, Thord (red.), Storkommunreformen
1952: striden om folkhemmets geografi, Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet.
Wångmar, Erik (2003), Från sockenkommun till storkommun: en analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext,
Växjö: Växjö University Press.
Wångmar, Erik (2013), Från storkommun till kommunblock: en djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959-1974, Stockholm:
Stads- och kommunhistoriska institutet.
Åquist, Ann-Catharine (1994), ”Idéhistorisk översikt”, i Öhman, Jan & Asheim,
Bjørn (red.), Traditioner i nordisk kulturgeografi, Uppsala: Nordisk samhällsgeografisk tidskrift,
Åmark, Klas (2005), Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i Norge
och Sverige, Umeå: Boréa.
Öberg, Sture (2005), “Hägerstrand and the Remaking of Sweden”, Progress in Human Geography, 29 (3), 340-349.
Øgård, Morten et al red. (2003), Er smått så godt? Er stort så flott?: analyser av
kommunestrukturens betydning, Oslo: Department of Political Science, University of Oslo.
Öhman, Jan (1994), ”Den planeringsinriktade kulturgeografin i Sverige”, i Öhman,
Jan & Asheim, Bjørn (red.), Traditioner i nordisk kulturgeografi, Uppsala: Nordisk samhällsgeografisk tidskrift,
Östberg, Kjell & Andersson, Jenny (2013), Sveriges historia: 1965–2012, Stockholm: Nordstedts.

283

Acta Universitatis Upsaliensis
UPPSALA STUDIES IN ECONOMIC HISTORY
Editors: Lars Magnusson & Mats Morell
Volumes 1–9 are part of the series Ekonomisk-historiska studier, Scandinavian University Books, which were published in 1965–1973 by Esselte Studium, Stockholm.
Under its new title, the series is included in the publication group Acta Universitatis
Upsaliensis and is distributed in the same way as the other series of that group.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bo Gustafsson, Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890–1913.
Arbets- och levndsförhållanden. 1965. Lic avhandl.
Nils Gruvberger, Svensk utrikessjöfart 1865–1885. Företagsformer och ägandestruktur. 1965. Lic.avhandl.
Lars Furhoff. Upplagespiralen. 1967.
Bo Gustafsson, Marxism och revisionism. Eduard Bernsteins kritik av marxismen och dess idéhistoriska förutsättningar. 1969.
Kersti Sågvall-Ullenhag, AB Åtvidabergs förenade industrier med föregångare.
1970.
Jörgen Ullenhag, Den solidariska lönepolitiken i Sverige. Debatt och verklighet. 1971.
Ur ekonomisk-historisk synvinkel. Festskrift tillägnad professor Karl-Gustaf
Hildebrand 25.4.1971.
Hans Modig, Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860–1914.
1971.
Staffan Sjöberg, Arbetare vid Surahammars järnverk. Löne- och anställningsförhållanden 1936–1969. 1973.
Ragnhild Lundström, Alfred Nobel som internationell företagare. Den nobelska
sprängämnesindustrin 1864–1886. 1974.
Göran Dyverfeldt, Norrbottnisk sågverksindustri 1900–1925. AB YtterstforsMunksund och dess föregångare. 1974.
Britta Jonell Ericsson, Skinnare i Malung. Från hemarbete till fabriksindustri.
1975.
Karsten Lundequist, Socialhjälpstagande – utveckling och orsaker 1945–1965.
Med en intensivundersökning av hjälptagandet i Uppsala. 1976.
Eskil Ekstedt, Utbildningsexpansion. En studie över den högre utbildningens
expansion och ekonomins strukturella omvandling i Sverige under efterkrigstiden. 1976.
Bertil Jakobsson, Företaget, kommunen och individen. En studie i relationerna
mellan Söderfors bruk AB och Söderfors kommun och dess invånare 1895–1925.
1976.
Bo Gustafsson (utg.), Den offentliga sektorns expansion. Teori och metodproblem. Bidrag från ett tvärvetenskapligt symposium i Uppsala 9–12 mars
1976 anordnat med stöd av Statens Råd för Samhällsforskning. 1977.
Alf Johansson, Den effektiva arbetstiden. Verkstäderna och arbetsintensitetens
problem 1900–1920. 1977.
Maths Isacson, Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680–1860.
Bondeklassen i By socken, Kopparbergslän. 1979.

19. Franklin Chinna Swamy Vivekananda, Unemployment in Karnataka, South
India. 1979.
20. Lars Magnusson, Ty som ingenting angelägnare är än mina bönders conservation ... – Godsekonomi i östra Mellansverige vid mitten av 1700-talet. 1980.
21. Howard Simson, The Social Origins of Afrikaner Fascism and its Apartheid
Policy. 1980.
22. Anders Forsman, En teori om staten och de offentliga utgifterna. 1980.
23. Kurt Wickman, Makro-ekonomisk planering– orsaker och utveckling. 1980.
24. Jan-Erik Pettersson, Kristidsekonomi och företagsutveckling. Industrin i Uppsala län 1939–49. 1980.
25. Lars Magnusson, Kapitalbildning i Sverige 1750–1860: Godsen. 1983.
26. Mats Larsson, Arbete och lön vid Bredsjö bruk. En studie av löneprinciper och
lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828–1905. 1986.
27. Bob Engelbertsson, Industriarbete i förindustriell arbetsmiljö. Sala gruva och
silververk under 1800-talet. 1987.
28. Peter Gårestad, Industrialisering och beskattning i Sverige 1861–1914. 1987.
29. Mats Morell, Studier i den svenska livsmedelskonsumtionens historia. Hospitalhjonens livsmedelskonsumtion 1621–1872. 1989.
30. Mats Essemyr, Bruksarbetarnas livsmedelskonsumtion. Forsmarks bruk 1730–1880.
1989.
31. Une Sahlgren, Från mekanisk verkstad till internationell industrikoncern. AB
Scania Vabis 1939–1960. 1989.
32. Irma Irlinger, TCO och kvinnorna. Tidsperioden 1944–1974. Studie av TCOs
och SIFs arbetsmarknadspolitik och behandling av principen lika lön för lika
arbete. 1990.
33. Kersti Ullenhag (ed.), “Hundred Flowers Bloom”, Essays in Honour of Bo
Gustafsson. 1991.
34. Paulina de los Reyes, The Rural Poor. Agrarian Changes and Survival Strategies in Chile 1973–1989. 1992.
35. Inger Jonsson, Linodlare, väverskor och köpmän. Linne som handelsvara och
försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland. 1994.
36. Bo Hännestrand, Människan, samhälle och ledarhunden. Studier i ledarhundsarbetets historia. 1995.
37. Torbjörn Lundqvist, Den stora ölkartellen. Branschorganisering och kartellbildning i bryggeriindustrin 1885–1914. 1995.
38. Ulf Magnusson, Från arbetare till arbetarklass. Klassformering och klassrelationer i Fagersta – ett mellansvenskt brukssamhälle ca 1870–1909. 1996.
39. Lars-Olov Johansson, Levebrödet. Den informella ekonomin i 1930-talets
Dalarna. 1996.
40. Juan Bergdahl, Den gemensamma transportpolitiken. Elimineringen av hinder
för gränsöverskridande vägtransporter inom den Europeiska Gemenskapen
1958–1992. 1996.
41. Göran Salmonsson, Den förståndiga viljan. Svenska Järn- och metallarbetareförbundet 1888–1902. 1998.
42. Nighisty Ghezae, Irrigation Water Management. A Performance Study of the
Rahad Scheme in Sudan, 1977–1996. 1998.
43. Annika Åkerblom, Arbetarskydd för kvinnor. Kvinnlig yrkesinspektion i
Sverige 1913–1948. 1998.

44. Klas Nyberg, Kommersiell kompetens och industrialisering. Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad 1780–1846. 1999.
45. Richard Ringmar, Gästriklands bergsmän, Kronan och handelskapitalet. Aktörer och institutionella spelregler i bergsmansbruket, 1650–1870. 1999.
46. Mikael Lönnborg, Internationalisering av svenska försäkringsbolag. Drivkrafter, organisering och utveckling 1855–1913. 1999.
47. Fredrik Sandgren, Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i östra Jämtland 1870–1890. 1999.
48. Torbjörn Engdahl, The Exchange of Cotton. Ugandan Peasants, Colonial
Market Regulations and the Organisation of the International Cotton Trade,
1904–1918. 1999.
49. Mikael Olsson, Ownership Reform and Corporate Governance. The Slovak
Privatisation Process in 1990–1996. 1999.
50. Pernilla Jonsson, Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomullsväverier i
distribution och försäljning 1850–75. 2000.
51. Alejandro González Arriagada, Surviving in the City. The Urban Poor of Santiago de Chile 1930–1970. 2000.
52. Lars Fälting, Småhusfinansiering. En studie av kommunens, statens och enskilda aktörers riskhantering i Nyköping 1904–1948. 2001.
53. Magnus Carlsson, Det regionala särintresset och staten. En studie av beslutsprocesserna kring Mälarbanan och Svealandsbanan 1983–1992. 2001.
54. Erik Lindberg, Borgarskap och burskap. Om näringsprivilegier och borgerskapets institutioner i Stockholm 1820–1846. 2001.
55. Carl Jeding, Co-ordination, Co-operation, Competition. The Creation of Common Institutions for Telecommunications. 2001.
56. Tom Petersson, Framväxten av ett lokalt banksystem. Oppunda sparbank,
Södermanlands enskilda bank och stationssamhället Katrineholm 1850–1916.
2001.
57. Christer Petersson, Lanthandeln. En studie av den fasta handelns regionala
utveckling i Västmanlands län 1864–1890. 2001.
58. Rikard Skårfors, Stockholms trafikledsutbyggnad. Förändrade förutsättningar
för beslut och implementering 1960–1975. 2001.
59. Kersti Ullenhag, Delen och helheten. Företags- och industrihistorisk forskning
under fyra årtionden. 2001.
60. Henrik Lindberg, Att möte krisen. Politikbyte på lokal nivå under industrikrisen
i Söderhamn 1975–1985. 2002.
61. Anna Eriksson-Trenter, Anspråk och argumentation. En studie av användning
och uttolkning av lag vid naturresurskonflikter i nordvästra Hälsingland ca
1830–1879. 2002.
62. Annette H. K. Son, Social Policy and Health Insurance in South Korea and
Taiwan. A Comparative Historical Approach. 2002.
63. Anders Sjölander, Den naturliga ordningen. Makt och intressen i de svenska
sparbankerna 1882–1968. 2003.
64. Peter Hedberg, Handeln och betalningarna mellan Sverige och Tyskland
1934-1945. Den svensk-tyska clearingepoken ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv. 2003.
65. Ylva Hasselberg och Peter Hedberg (red.), I samma båt. Uppsatser i finansoch företagshistoria tillägnade Mats Larsson. 2003.

66. Hilda Hellgren, Fasta förbindelser. En studie av låntagare hos sparbanken och
informella kreditgivare i Sala 1860–1910. 2003.
67. Jenny Andersson, Mellan tillväxt och trygghet. Idéer om produktiv socialpolitik
i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden. 2003.
68. Sofia Murhem, Turning to Europe. A New Swedish Industrial Relations Regime
in the 1990s. 2003.
69. Branka Likić Brborić, Democratic Governance in the Transition from Yugoslav
Self-Management to a Market Economy. The Case of the Slovenian Privatization Debates 1990–1992. 2003.
70. Rebecca Svensson, När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar
makadam. Om arbetslöshetspolitik i en arbetarstyrd kommun, Västerås, under
1920-talets krisår. 2004.
71. Kristina Lilja, Marknad och hushåll. Sparande och krediter i Falun 1820–1910
utifrån ett livscykelperspektiv. 2004.
72. Malin Junestav, Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning
1930–2001. 2004.
73. Johan Samuelsson, Kommunen gör historia. Museer, identitet och berättelser i
Eskilstuna 1959–2000. 2005.
74. Berit Bengtsson, Kampen mot § 23. Facklig makt vid anställning och avsked i
Sverige före 1940. 2006.
75. Tomas Matti, Professionella patriarker. Svenska storföretagsledares ideal,
praktik och professionaliseringsprocess 1910–1945. 2006.
76. Maria Axelsson, Ifrågasatta företagare. Konkursförvaltares syn på kvinnor och
män som företagsgäldenärer under 1900-talet. 2006.
77. Malin Jonsson, Kvinnors arbete och hushållens försörjning. Vävinkomsternas
betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden 1938–1955. 2006.
78. Julia Peralta Prieto, Den sjuka arbetslösheten – svensk arbetsmarknadspolitik
och dess praxis 1978–2004. 2006.
79. Sara Flygare, The Cooperative Challenge. Farmer Cooperation and the Politics
of Agricultural Modernisation in 21st century Uganda. 2006.
80. Pernilla Jonsson, Silke Neunsinger and Joan Sangster (eds.), Crossing Boundaries: Women’s Organizing in Europe and the Americas, 1880s–1940s. 2007.
81. Magnus Eklund, Adoption of the Innovation System Concept in Sweden. 2007.
82. Karin Ågren, Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska och sociala
strategier under 1700-talet. 2007.
83. Anna Brismark, Mellan producent och konsument. Köpmän, kommissionärer
och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland. 2008.
84. Christopher Lagerqvist, Kvarboende vid vägs ände. Människors försörjning i
det inre av södra Norrland under svensk efterkrigstid. 2008.
85. Lili-Annè Aldman, En merkantilistisk början: Stockholms textila import
1720–1738. 2008.
86. Anders Houltz, Brita Lundström, Lars Magnusson, Mats Morell, Marie Nisser,
Eva Silvén (redaktörer), Arbete pågår – i tankens mönster och kroppens miljöer.
2008.
87. Andreas Dahlkvist, Conflicting Contexts. The Implementation of European
Works Councils in Sweden. 2009.
88. Erik Magnusson, Den egna vägen. Sverige och den europeiska integrationen
1961–1971. 2009.

89. Göran Bergström, Från svensk malmexport till utländsk etablering Grängesbergsbolagets internationalisering 1953–1980. 2009.
90. Maurits Nyström, Att ta spjärn mot glömskan. 2010.
91. Lars Fälting, Mats Larsson, Tom Petersson, Karin Ågren (redaktörer), Aktörer
och marknader i omvandling. Studier i företagandets historia tillägnade Kersti
Ullenhag. 2011.
92. Marie Nisser, Maths Isacson, Anders Lundgren, Andis Cinis (eds.), Industrial
Heritage Around the Baltic Sea. 2012.
93. Mikael Karlsson, Filantropi under konstruktion. En undersökning av Sällskapet
DBW:s samhällsengagemang 1814–1876. 2012.
94. Jan Ottosson, Ylva Hasselberg, Maths Isacson, Mats Larsson och Klas Nyberg
(redaktörer), Till ämnets gagn. En festskrift till professor Lars Magnusson i
samband med 60-årsdagen. 2012.
95. Lars Magnusson, Klas Nyberg, och Lynn Karlsson (redaktörer), Vetenskap och
politik. Bo Gustafsson 1931–2000, en minnesskrift på 80-årsdagan av hans
födelse. 2012.
96. Lars Karlsson, The Incentive to Abate. The Swedish Pulp and Paper Industry
and the 1969 Environment Protection Act. 2012.
97. Johanna Värlander, A Genealogy of Governing Economic Behaviour. Smallscale credit in Malawi 1930–2010. 2013.
98. Gabriel Söderberg, Constructing Invisible Hands. Market Technocrats in
Sweden 1880–2000. 2013.
99. Jan Ottosson och Lynn Karlsson (redaktörer), Professor Mats Larsson 60 år.
En dokumentation från ett hyllningsseminarium i oktober 2013. 2013.
100. Olle Jansson, Industriell invandring. Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsindustrin, i Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946–1967.
2014.
101. Carlo Edoardo Altamura, European Banks and the Rise of International Finance after Bretton Woods (1973–1982). 2015.
102. Michael Funke, Regulating a Controversy. Inside Stakeholder Strategies and
Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971.
2015.
103. Henric Häggqvist, On the Ocean of Protectionism. The Structure of Swedish
Tariffs and Trade 1780–1830. 2015.
104. Linn Spross, Ett välfärdsstatligt dilemma. Statens formuleringar av en arbetstidsfråga 1919–2002. 2016.
105. Åsa Malmström Rognes, Family Matters. Essays on Families, Firms and
Funding in the Philippines 1850–2014. 2016.
106. Rosalía Guerrero Cantarell, Images of Work and Love. The Dynamics of Economy and Emotions on the Big Screen in Sweden and Mexico 1930–1955. 2016.
107. Tony Kenttä, When Belongings Secure Credit….Pawning and Pawners in Interwar
Borås. 2016.
108. Sarah Linden Pasay, Stable Media in the Age of Revolutions. Depictions of
Economic Matters in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820. 2017.
109. Mats Larsson, Media, makten och nätverken. Stockholms mediemarknad i
förändring. 2017.
110. Måns Jansson, Making Metal Making. Circulation and Workshop Practices in
the Swedish Metal Trades, 1730–1775. 2017.

111. Jakob Molinder, Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy.
Essays on the Swedish Model in the Postwar Period. 2017.
112. Marja Erikson, Krediter i lust och nöd. Skattebönder i Torstuna härad,
Västmanlands län, 1770‒1870. 2018.
113. Hanna Söderbaum, From Oligarch to Benefactor? Legitimation Strategies
among the Wealthy Elite in Post-Soviet Ukraine. 2018.
114. Hedvig Widmalm, Exploring the Mores of Mining. The oeconomy of the Great
Copper Mine, 1716 –1724. 2018.
115. Martin Söderhäll, Planering och placering. Den modernistiska stadsplaneringen och restaurangnäringens geografi i Stockholm 1930–2017. 2018.
116. Karolina Wiell, Bad mot Lort och Sjukdom. Den privathygieniska utvecklingen
i Sverige 1880–1949. 2018.
117. Tom Petersson, Kapitalets koncentration. Stockholm som finansiellt centrum
efter 1945. 2018.
118. Pär Wikman, Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten. Vetenskapliga
modeller och politiska reformer under efterkrigstidens första decennier. 2019.

