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Förord

Det finns en föreställning om att avhandlingsarbetet är ett ensamarbete, att
vetenskapliga rön växer fram i en ganska isolerad forskarkammare. Jag känner inte igen mig i den beskrivningen. När det nu är dags att sätta punkt vill
jag göra en distinktion mellan att vara ensam och att vara själv. Arbetet med
den här avhandlingen har, från formandet av frågeställningen till sammanställandet av boken, varit ett självständigt arbete. Av det följer även att jag
själv står som ansvarig för innehållet. Det innebär ingalunda att jag varit
ensam i arbetet.
Jag har till att börja med haft nöjet att vara verksam vid två stimulerande
forskningsmiljöer, Institutet för bostads- och urbanforskning och Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Utan alla seminariediskussioner, ständiga samtal med kolleger och utmärkt service från administration
och bibliotek hade det inte blivit någon avhandling. Jag vill därför rikta ett
stort tack till alla verksamma vid dessa två arbetsplatser.
Det finns dessutom ett antal personer som läst och kommenterat på idéer
och textutkast, och som på det viset bidragit alldeles särskilt till avhandlingens innehåll.
Först och främst gäller det min huvudhandledare Bo Bengtsson och min
biträdande handledare Jörgen Hermansson. Bo och Jörgen tycks ha gemensamt att de drivs av en nästan barnslig nyfikenhet och förtjusning inför
forskningsproblem, av alla de slag. Denna nyfikenhet och entusiasm är så
påträngande att den smittar, och det har underlättat under avhandlingsarbetets tyngre perioder. Med Bo har jag haft en nästan ständigt pågående dialog
om avhandlingen, men även om forskning i allmänhet, kanske framförallt
om teori och metod. Samtalen har inte bara varit givande för avhandlingen,
de har varit karaktärsdanande för mig som forskare och lett fram till en vänskap som jag värderar högt. Det är inte alla förunnat att ha en så ambitiös,
noggrann och kamratlig handledare. Med Jörgen har samtalen varit färre,
men av samma höga kvalitet. Han har redan från dag ett fått mig att lyfta
blicken och våga tro på att det blir en avhandling. Han har även uppmuntrat
mig att hålla fast vid den egna stilen och de egna idéerna. Bo och Jörgen, jag
vill rikta ett stort tack till er båda!
Förutom handledarna vill jag särskilt tacka alla som kommenterat på textutkast och som genom trevliga samtal givit goda råd. Monica Andersson,
Gösta Blücher, Karin Borevi, Lennart Holm, Barry Holmström, Johan Tralau
och Helena Wockelberg har lämnat viktiga synpunkter på slutmanuset. Shi9

rin Ahlbäck Öberg, Ludvig Beckman, Mats Franzén, Nils Hertting, Sverker
Gustavsson, Henrik Lindberg, Irene Molina, Göran Rydén, Eva Sandstedt,
Catharina Thörn och Evert Vedung har bidragit med stimulerande samtal
och viktiga synpunkter på tidiga texter och utkast.
Ett särskilt tack vill jag även rikta till vännerna i den så kallade introduktionsgruppen: Mose Auyeh, Julia Jennstål, Martin Lundin, Sara Monaco och
Gunnar Myrberg. Sommaren 2001 träffades vi för första gången i Alinska
biblioteket, Skytteanum. Vid detta tillfälle var vi lyckligt ovetande om vad vi
hade gett oss in på. Det har sedan dess varit ett nöje att dela doktorandtidens
vedermödor med er!
Slutligen återstår att tacka dem som står mig närmast, de som på det mest
fundamentala sättet har sett till att jag inte varit ensam under doktorandåren.
Min mor Maud har alltid stöttat och trott på mig; när jag har påstått att något
har varit omöjligt har hon alltid lyckats övertyga mig om det motsatta. Min
far Hans-Erik uppmuntrade mig under de tidiga skolåren ”att läsa med pennan i hand”. Ett ivrigt och ständigt antecknande har varit till stor hjälp i studierna och i avhandlingsskrivandet. Min syster Alexandra har stimulerat
skrivandet med krävande frågor om vad jag ”egentligen” håller på med, samt
bidragit med avslappnande umgänge.
En tacksamhet omöjlig att formulera i ord hyser jag till min älskade Ylva
och till min son Elias. Det var du Ylva som övertygade mig om att påbörja
forskarutbildningen. Det är dessutom du och Elias som särskilt har motiverat
mig att slutföra avhandlingsarbetet. Det är med er som jag planerar min
framtid och det är med er jag vill dela det absoluta nuet. Jag är därför ivrig
att sätta punkt. Avslutningsvis vill jag tillägna boken till er.

Gävle i mars 2007
Andreaz Strömgren
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1. Ett förändrat planeringstänkande?

Den moderna människan planerar sin tillvaro. Genom att kontrollera våra
handlingar i nuet försöker vi uppnå en bättre framtid. Denna vilja att planera
och styra är som hämtad från upplysningens idévärld.
Enligt Emanuel Kants klassiska definition är upplysningen viljan att befria oss från ett självpåtaget förmyndarskap – i Kants mening de religiösa
föreställningar som binder människan. ”Hav mod att göra bruk av ditt eget
förstånd!” är upplysningens slagord (Kant 1989: 27). I stället för att överlåta
åt ödet eller slumpen att forma morgondagen bör vi enligt denna maxim
själva inrätta den efter egna målsättningar. Planering har formulerats som ett
av de främsta verktygen för att göra just detta. Statsvetaren Aaron Wildavsky har därför hävdat att det inte finns någonting som tycks vara mer förnuftigt än att planera (1973: 128).
Wildavsky låter till och med påskina att planering har tagit religionens
plats i det moderna samhället. När gud är död kan mänskligheten bara rädda
sig själv. I det perspektivet blir tilltron till att med planering förverkliga förnuftet en slags sekulariserad avgudadyrkan av oss själva (1973: 152).
Trots en nästan religiös dyrkan av förnuftet finns det få verksamheter som
är så omstridda som just politisk planering. Den ideologiska debatten kan
enkelt struktureras i en vänster-högerskala med utgångspunkt i förespråkad
grad av offentlig planering och styrning av det ekonomiska livet. Mycket av
den svenska politiska debatten under efterkrigstiden har exempelvis rört
frågan om vi skall ha en offentlig planhushållning för att ta tillvara samhällsresurserna på bästa sätt, eller om en sådan ekonomisk planering bara leder
till en ineffektiv tvångshushållning som i grunden hotar den mänskliga friheten (se Lewin 1967).
Frågan om planeringens nytta och risker tangerar frågan om hur det goda
samhället skall nås och hur en viss samhällsordning bör skapas. Om vi tillåter oss att förenkla finns det två övergripande svar. Den ena hållningen hävdar att människan bör använda sitt förnuft för att ordna samhället intentionellt så att maktfördelningen, resursanvändningen och fördelningen av nyttigheter blir så effektiv och ändamålsenlig som möjligt; en samhällsordning
med design efterfrågas. Den andra hållningen hävdar, tvärtom, att det planerade samhället är föga effektivt och välordnat om jämförelser görs med den
spontant framväxta ordningen. Samhällsbygget bör därför inte följa en formell plan utan snarare växa fram successivt som summan av alla fria individers egna val; en samhällsordning utan design efterfrågas (Badersten 2002:
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56f). Mellan dessa ytterligheter finns naturligtvis mängder av mellanpositioner. 1
Eftersom tilltron till planeringsinstrumentet varierar beroende på vilken
samhällsordning som förespråkas har planering blivit ett i grunden omstritt
begrepp (se Gallie 1956). Det har använts som honnörsord för ordnandet av
ett förnuftigt och rationellt samhälle och bespottats av dem som förespråkar
en mer spontan samhällsutveckling. Statsvetaren Lennart Lundquist har därför jämfört planering med starkt ideologiskt präglade storheter som frihet
och demokrati och liknat begreppet vid en ”semantisk magnet” (1976: 124).
Det har en förmåga att dra åt sig olika betydelser beroende på vem som använder det och i vilket sammanhang.
Att planeringsbegreppets betydelse är instabilt, svårdefinierat och normativt laddat motiverar empiriska studier. Vi kan förstå hur aktörer i ett bestämt
socialt sammanhang har sett på möjligheten och nyttan av att planlägga
framtidens samhällsordning genom att undersöka hur de har talat om planering. Den här avhandlingen avser att göra just detta med det övergripande
syftet att undersöka hur vi har föreställt oss möjligheten att styra framtiden
med planering och hur dessa föreställningar har förändrats.

Svensk planlagstiftning – en historik
Upplysningens tilltro till att göra samhället bättre med hjälp av vetenskap
och det mänskliga förnuftet har fått sin kanske främsta konkretion i viljan att
utforma samhällets artefakter planenligt. Det har med rätta hävdats att samhällets bebyggelse är den byggda bilden av oss själva, våra samhälls- och
ordningsideal. Vi kan således utläsa strävandet efter ordning i den byggda
miljön (Badersten 2002: 26; jfr Alenius 1991; Imboden 2005). Men strävan
efter en viss samhällsordning uttrycks än tydligare i den planpolitik som gått
ut på att styra denna bebyggelse.
I de idéer som har präglat svensk planpolitik tycker jag mig se en tydlig
rörelse från accepterandet och främjandet av en viss grad av spontanitet i
utvecklingen till en högre grad av intentionell och planerad ordning. Rörelsen som återges nedan kan med fördel ses som en tilltagande konkretion av

1

De ovan anförda spontana och intentionella perspektiven utgår båda från att samhällsordningen är ett resultat av mänskligt handlande – avsiktligt eller oavsiktligt. Som Björn Badersten påpekar finns det även argument för att ordningens ursprung är oberoende av mänskligt
handlande. En ståndpunkt hävdar att den är exogent given. En vanlig religiös föreställning är
att vi människor är bärare av en ordning som existerar oberoende av oss. Ett annat alternativ
är den endogena, naturliga ordningen som härstammar från det egna systemet; den kommer
från själva naturen och är organisk till sin karaktär. Den sociala evolutionsbiologin dragen till
sin spets är ett exempel (Badersten 2002: 57f). Med utgångspunkt i upplysningstänkandet, så
som det definieras hos Kant, är det dock föreställningar om en mänskligt skapad samhällsordning som står i fokus i denna avhandling.
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upplysningens strävan att låta det mänskliga förnuftet ta kontroll över samhällsutvecklingen.
Verksamheten stadsplanering kan sägas ha existerat i Sverige sedan
1600-talets stormaktstid då många av dagens stadskärnor anlades. Innan dess
växte städer ofta fram spontant vid handelsplatser, utan övergripande styrning av den byggda helheten. I stormaktstidens Sverige kom dock helt nya
städer att byggas som var intentionellt ordnade. De planerades för att möjliggöra en reglering och beskattning av handeln. Planläggningen syftade
även till att stärka försvaret av landets gränser och till ökad brandsäkerhet.
Fram till slutet av 1800-talet framstår dock planeringen av den fysiska
miljön som en extraordinär verksamhet; den tillämpades vid anläggandet av
nya städer eller vid uppbyggnad efter omfattande stadsbränder. Enligt Thomas Hall var det först under 1800-talets andra hälft som frågan om en byggnadslagstiftning togs upp till diskussion i riksdagen. Först då kom planering
av bebyggelsen att diskuteras som en reguljär verksamhet som borde bedrivas i landets kommuner (Hall 1991: 179).
År 1874 kom den första nationella byggnadsstadgan till. Där fanns den
moderna idén representerad att ”den goda staden” skapades med progressiv
planering (Hall 1991: 179). Lagen föreskrev att varje stad skulle ha en plan
för ordnandet av stadens bebyggelse, omfattande såväl byggnadskvarter som
torg, gator och andra allmänna platser (SOU 1945:15: 143). Städer skulle
inte längre tillåtas växa spontant. Offentlig planläggning borde vägleda den
helhet som undan för undan kom till. Stadsplanen skulle reglera stadens
expansion.
Men den byggnadsstadga som reglerade upprättandet av stadsplan utfärdades av regeringen; inte genom ett gemensamt beslut av riksdag och regering, vilket under perioden krävdes för civilrättslig reglering. Därmed kunde
inte byggnadsstadgan styra bebyggelseutvecklingen. Stadgan, och efterföljande stadsplaner, stod i konflikt med fastighetsägarens rätt att planera och
bygga marken. Endast om markägaren frivilligt anpassade sig till planen
förverkligades dess intentioner (Hall 1991: 179f; Brunfelter 1984: 39). Trots
ambitionen att föregripa bebyggelse med offentlig planering styrdes därför
utvecklingen framförallt av enskilda markägares beslut.
Ett annat grundläggande problem följde av att stadsplanen inte reglerade
tätbebyggelse utanför planens område. Kommunerna stod handfallna inför
den expansion som skedde i städernas utkanter (Hall 1991: 179f; Brunfelter
1984: 39). Bebyggelsen växte även i fortsättningen i betydande utsträckning
fram spontant, utan övergripande planstyrning.
Regleringsambitionerna slutade dock inte där. En stadsplanelag kom till
1907 som slog fast att de bebyggelsereglerande bestämmelserna skulle ha
civilrättslig verkan (Brunfelter 1984: 41). Fastighetsägaren förbjöds därmed
att bebygga mark som i planen var avsedd för allmänna platser eller gator.
Kommunen gavs även rätt att lösa in den mark som skulle användas för sådana allmänna ändamål (Hall 1991: 180). I stadsplanelagen infördes det som
13

senare kom att kallas det kommunala planmonopolet. Det var städer och
andra kommuner som skulle anta stadsplanen och således reglera relationen
till enskilda markägare inom området. Kungl. Maj:t hade endast att godkänna den lokala regleringen eller att upphäva den; regeringen hade inte rätt att
ändra innehållet i planen. Det slogs fast att planering framförallt var en
kommunal angelägenhet (Granath 2006: 37; Blücher 2006).
År 1931 beslutades om en ny byggnadsstadga och en utbyggd stadsplanelag. Det var fortfarande den stadsmässiga bebyggelsen som framförallt skulle regleras, men nu skapades även redskap för att planlägga områden utanför
städer. En översiktlig plan – den så kallade stomplanen – kom till med syfte
att förbereda framtida exploatering och inlösen av mark. Även utomplansbestämmelser och byggnadsplan inrättades som möjliggjorde viss planreglering
av bebyggelse utanför stads- och stomplaneområden. Rätten för kommunen
att lösa in mark för att säkra en plans genomförande kom även att stärkas
(Larsson 1998: 27). Sammantaget tilltog ambitionen att planera bebyggelsens helhet påtagligt under 1930-talet (se P 1985/86:1: 60). Den spontana
ordningen i byggd miljö skulle i större utsträckning ersättas av en intentionellt planlagd sådan.2
Den faktiska möjligheten att styra bebyggelseutvecklingen uppfattades
dock fortfarande som begränsad. Rätten att planlägga var framförallt bunden
till äganderätten och inskränktes endast av allmänna synpunkter och intressen reglerade i lag eller plan. Kommunen kunde reglera tätbebyggelse som
förväntades uppstå inom ett visst område, men inte bestämma var och när
tätbebyggelse skulle få komma till stånd (P 1985/86:1: 61). Det stod markägaren i stort sett fritt att använda mark för tätbebyggelse, om bara vissa
lämplighetskrav uppfylldes (Larsson 1998: 28; Blücher 2006).
Trots tilltagande ambitioner att offentligt planlägga markanvändningen
byggde lagstiftningen fram till 1947 på en omtanke om den enskilde markägarens rättigheter (Blücher & Nuder 1987: 18). Möjligheten att förverkliga
planer var avhängigt att det privata byggandet frivilligt förverkligade det
som föreskrevs.
På 1940-talet identifierades dock den växande tätbebyggelsen – och framförallt dess okontrollerade utspridning – som ett grundläggande problem för
samhällsstrukturen. I 1947 års byggnadslag hävdades att det allmänna skulle
avgöra var och när sådan bebyggelse skulle få komma till stånd, och då med
hjälp av professionellt utformade planer. Rätten att planlägga markanvändningen i tätbebyggelse överfördes från markägaren till kommunen. Kvar för
markägaren stod rätten att bebygga mark enligt plan (Blücher & Nuder 1987:
2

Det bör noteras att det kommunala planmonopolet justerades i 1931 års stadsplanelag.
Statsmakterna gavs rätt att ”fastställa stadsplan mot stads vilja” för att på så vis gynna ett
särskilt, av staten definierat, allmänt intresse (Granath 2006: 38; Blücher 2006). Det har därefter alltid funnits en levande konflikt kring vilken instans som skall ansvara för planfrågorna:
staten eller kommunen. Spänningen är intressant och bör uppmärksammas men den utgör inte
huvudfokus för denna avhandling.
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20). Den tidigare relativt fria exploateringsrätten försvann. Beslutet markerar
en kraftig förskjutning mot en ökad tilltro till samhällsstyrning (Larsson
1998: 29).
1947 års byggnadslag kan därmed ses som ett slutligt genomslag för, och
konkretion av, upplysningstänkandets inflytande på bebyggelsens planering.
Den spontana utvecklingen skulle ersättas med en intentionellt planerad sådan. Det är med utgångspunkt i detta credo som avhandlingen avser att studera om och hur planeringstänkandet har utvecklats.
Med byggnadslagstiftningen skapades en översiktlig planering med inriktning på att långsiktigt utreda hur bebyggelsen skulle utvecklas på ett
rationellt sätt. Tanken var att den översiktliga planeringen – generalplanen –
skulle teckna ett framtidstillstånd baserat på prognoser och i sin tur vägleda
den mer detaljerade stadsplaneringen. Den bindande detaljplanen skulle ligga till grund för en bygglovsprövning som avgjorde om en viss bebyggelse
var från det allmännas perspektiv lämplig. Endast om bebyggelsen överensstämde med planläggning och allmänna intressen fick den lov att uppföras.
Grunden i kommunens möjlighet att styra med planering låg i möjligheten
att förhindra byggande genom att förvägra detaljplaneläggning. Denna nya
innebörd av det svenska planmonopolet skapade en ny relation mellan kommunerna och de enskilda markägarna (se kap. 4).3 Det markerar övergången
till en allt starkare ambition att offentligt planlägga bebyggelsens utveckling,
på bekostnad av den tidigare mer spontant rådande ordningen.
Än idag består plansystemet av en översiktlig planering som ligger till
grund för en detaljerad planläggning, som i sin tur utgör underlag för prövning av om enskilda byggprojekt skall få bygglov eller inte (se kapitel 6 &
7). Planlagstiftningen har dock vid flera tillfällen förändrats, reviderats och
utvecklats. Genom att undersöka detta tämligen stabila system, men framförallt de revideringar som successivt förts in, kan vi förstå hur viljan att styra
framtiden med planering har utvecklats.

Det planera(n)de landet
Varför är svensk planpolitik ett lämpligt fall att studera om syftet är att undersöka planeringstänkandets utveckling? Ett argument är just det ovan
nämnda. Vi kan iaktta en tydlig rörelse från ett mer spontant ordnande av
bebyggelsen till allt mer intentionella ambitioner.
I generella ordalag antas även Sverige vara ett land som har omsatt upplysningens motto i ett konkret politiskt projekt. Den demokratiska reformismen har exempelvis präglat det politiska systemet. Genom det svenska utredningsväsendet har stor vikt lagts vid användandet av faktaunderlag och
3

Den tidigare innebörden hade framförallt belyst kommunens rätt att besluta om plan i relation till den statliga instansen.
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vetenskaplig kunskap för att bereda beslut. Den parlamentariska styrelsemodellen följer även av den franska upplysningens ideal om folksuveränitet,
snarare än de amerikanska grundlagsfädernas fokus på maktdelning. Därtill
har svensk förvaltning i stor utsträckning effektivt genomfört politiska reformer (Hermansson 2003: 9).
Statsvetaren Jörgen Hermansson beskriver den svenska demokratiska reformismen, åtminstone under den svenska modellens glansdagar, just som en
”politik på upplysningens grund” (2003). Kants motto om att bruka det egna
förnuftet har delvis förverkligats genom aktiv reformering av samhället baserad på kunskap om samhällets funktion och utifrån självvalda värden.
Det är säkert ingen tillfällighet att Sverige även betraktas som ett föregångsland när det gäller fysisk planering. I sin jämförelse av stadsplanering i
den utvecklade, kapitalistiska världen konstaterar Stephen Ward att Sverige
under 1940-talet i mångt och mycket visade vägen för det europeiska planeringssamfundet. Ambitionen att förverkliga en socialdemokratisk välfärdsstat med hjälp av modernistisk planering var något som inspirerade många
andra länder (Ward 2002: 277). Enligt Johan Rådberg blev Stockholm något
av stadsbyggandets Mekka; politiker och arkitekter från hela Europa kom på
studiebesök (Rådberg 1997: 64).
I den här undersökningen framträder Sverige som något av ett typfall.
Plantänkandets utveckling med den kulmen som nås under 1940- och 1950talet är inte typisk för vårt land, utan en del av en europeisk och amerikansk
trend (se Ward 2002). Samtidigt har Sverige varit ett föregångsland.
I det svenska fallet kan vi följa hur upplysningens planeringscredo får genomslag och hur det omprövas. Det finns goda möjligheter att studera den
politiska process, genom utredningar och riksdagstryck, som lett fram till att
specifika planidéer etablerats och förändrats.

Planeringstänkandet utmanas och förändras
Det återstår att motivera varför det kan vara särskilt intressant att studera en
möjlig förändring av tänkandet i just det svenska fallet. Finns det anledning
att förvänta sig att tilltron till och viljan att styra framtiden har förändrats
påtagligt genom åren?
I tidigare forskning och debatt om stads- och bebyggelseplanering finns
ett antal utsagor om en radikal utveckling av planeringstänkandet, framförallt från efterkrigstiden och fram till idag. Det är framförallt tre övergripande
tendenser i denna forskning som motiverar ytterligare undersökningar av
svensk planpolitik: Ifrågasättandet av fysisk planering på 1960- och 1970talet; den ”paradigmatiska” utvecklingen av akademisk plandebatt; och påståenden om en radikal förändring av det svenska plantänkandet.
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Planeringskritiken
Under 1800-talet och fram till mitten på 1900-talet växte i hela den industrialiserade världen tilltron till att styra bebyggelsens och samhällets utveckling med planering. Sverige är som redan nämnts ett av många typfall.
Tilltron till planinstrumentet kulminerade på 1950- och 1960-talet. I Europa och USA, och även i tredje världen, skapades nya stadsdelar – och till
och med nya städer – med hjälp av en offentligt styrande planverksamhet.
Gamla historiska stadskärnor sanerades med syfte att ersätta en spontant
etablerad (o)ordning med ett ”modernt” samhällsbygge (se Ward 2002). I det
svenska fallet känner vi igen fenomenet framförallt i ambitionen att sanera
äldre miljöer och stadskärnor (se Folkesdotter 1981), samt i det massiva
bostadsbyggandet under perioden 1965–1974 som fått benämningen ”miljonprogrammet” (Arnstberg 2000).
I hela den västerländska världen formerade sig under 1960- och 1970talen en kritik som vände sig mot stads- och samhällsplanering som universallösning på fysiskt förankrade samhällsproblem. Verksamheten i sig kom
alltmer att betraktas som det grundläggande problemet när misslyckanden i
samhällsbygget diskuterades. Allt från segregation, utanförskap och brottslighet, till bilberoende och dålig miljö förklarades av hur offentlig planläggning förstört våra städer.
Det enskilt starkaste angreppet har förmodligen formulerats av Jane Jacobs som redan i början av 1960-talet hävdade att fysisk planering var stadens och stadslivets grundläggande fiende. I sin bok The death and life of
great American cities (1961) argumenterade Jacobs frenetiskt för att det som
betraktades som oordning, kaos och slum i de gamla stadsmiljöerna egentligen var en komplex ordning. Denna komplexa ordning borde få växa fram
spontant och generera ett tätt stadsliv. Hus i olika åldrar skulle tillåtas stå
sida vid sida och olika verksamheter blandas och samsas i byggnaderna.
Idealet för Jacobs var 1800-talets rutnätsstäder som hon ansåg uppfylla kraven på mångfald och vitalitet. Den intentionella styrningen av städers utformning hotade det myllrande stadsliv som var möjligt.
Kritiken mot 1960- och 1970-talens stadsförnyelse och förortsprojekt var
lika påtaglig i det svenska fallet. Den riktade sig till största delen mot de
fysiska effekterna av planeringen och framförallt mot rivningarna för att
tillmötesgå bilismens krav. Men även omformningen av stadskärnor till
kommersiella och administrativa centra kritiserades, samt den passivitet och
isolering som de nya avgränsade förortsområdena ansågs odla (se Bohm
1985: 12f; Franzén & Sandstedt 1993: 29ff).
Även om fysisk planering i Sverige betraktades som orsaken till komplexa samhällsproblem så var det inte, som hos Jacobs, en mer återhållsam
planeringspraktik som var lösningen. En demokratisering förordades i stället
så att ett folkligt inflytande skulle ha möjlighet att påverka och därmed förbättra stadsmiljöns utformning (se Bohm 1985: 12f).
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Förändrades planeringstänkandet påtagligt som ett resultat av kritiken?
För att få ett första preliminärt svar kan vi undersöka hur akademisk plandebatt har utvecklats.

Planeringsparadigmen
I planteoretisk debatt är det allmänt vedertaget att utgå från att stadsplanering och övrig fysisk planering i stor utsträckning bygger på upplysningens
idékomplex. Viljan att styra och skapa bättre fungerande samhällen anses
vara nära besläktad med upplysningens strävan efter mänsklig utveckling
med hjälp av vetenskapligt och tekniskt förnuft. När akademiker normativt
argumenterar för en förändring av plantänkandet relateras även nya lösningar
ofta till ett sådant upplyst arv (se Sandercock 1998a: 22; Taylor 1998a: 164;
Allmendinger 2001: 92f; Friedmann 1987: 40f, 51).
I kapitel 2 diskuteras ett antal förändringssprång – ofta kallade paradigmatiska skiften – som identifierats i akademisk plandebatt. Beskrivningarna
av dessa skiften ger inte sällan intrycket av en revolutionerande och massiv
förändring av planeringstänkandet.4
Nigel Taylor hävdar exempelvis, med hänvisning till debatten i England,
att det första skiftet ägde rum på 1960-talet. Fram till denna tidpunkt dominerade idéer om planering som fysisk design. Nya städer och stadsdelar ritades på karta för att därefter uppföras från grunden, likt en arkitektur i större
skala. Därefter kom idén om planering som rationell beslutsprocess att allt
mer dominera debatten. Verksamheten handlade inte längre om att rita kartor, utan om att med vetenskapliga underlag jämföra och pröva planalternativ
i välordnade beslutsprocesser (Taylor 1998a: 159f).
Ett andra revolutionerande skifte har förlagts till 1980-talet, framförallt
på grund av ett massivt ifrågasättande av det rationella perspektivet. Planering som kommunikation har i stället förespråkats. Planeringsverksamheten
är och bör vara politisk till sin karaktär och präglas av konsensussträvande
kommunikation mellan berörda parter. Det är inte bara en specifik profession
som bör ägna sig åt planering (Innes 1995; Forester 1989; Healey 1997).
Slutligen har tendenser till ett tredje skifte noterats, nämligen till planering som postmodernism och till planering som libertarianism. Här ifrågasätts den grundläggande tilltron till möjligheten att med det upplysta förnuftet styra framtiden med planering. Den postmoderna hållningen hävdar att
alternativ mänsklig kunskap bör komma till tals; en vild politisk intressekamp mellan skilda grupperingar i det civila samhället bör forma vår fysiska
miljö (Sandercock 1998a, 2003). Idén om planering som libertarianism inne4

Jag återkommer i teorikapitlet till om det är lämpligt att likna förändringar i samhällsvetenskaplig debatt vid paradigmskiften i Thomas Kuhns mening (1981). Enligt Kuhn går det
endast att iaktta sådana skiften inom naturvetenskapen. Från 1980-talet och framåt har det
dock gått inflation i att tala om paradigmatiska förändringar även inom andra vetenskapsområden.
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bär däremot att föreställningen om en sådan intressekamp ersätts med neoklassisk ekonomisk teori; mer av spontana marknadsprocesser bör styra
samhällsbygget (se Sorensen & Day 1981; Lai 2002; jfr Hayek 1983: kap.
22). Dessa två plandiskurser avlöser inte varandra utan förekommer parallellt i akademisk plandebatt.
I avhandlingens andra kapitel identifieras och jämförs dessa fem diskurser
om planering. Med hjälp av en idealtyp som tecknar och renodlar ett upplyst,
modernt planeringstänkande försöker jag besvara hur tilltron till och sättet
att styra framtiden med planering har förändrats. Är utvecklingen av planeringstänkandet så revolutionerande som talet om paradigmskiften antyder?
Med utgångspunkten i svaret kan ytterligare en fråga formuleras: Kan utvecklingen av faktisk reglering av planverksamheten i Sverige förstås utifrån
den förändring som noterats i akademisk plandebatt?

Den svenska utvecklingen
”Vart tog den rationella planeringen vägen?” Med utgångspunkt i den frågan
studerar Mikael Granberg och Åsa von Sydow plandebatten i Sverige under
tre årtionden (1998). Granberg och von Sydow tittar på debatten i tidskriften
PLAN och följer även upp en forskningsrapport om kommunal planering
under 1970-, 1980-, och 1990-talen. De hävdar att efterkrigstidens
plantänkande utgick från den rationella planeringsmodellen. Staten avsåg att
”ombesörja” medborgarnas behov; professionell, rationell planering var instrumentet varmed välfärdsstatens intentioner skulle förverkligas.
Under 1980- och 1990-talet har enligt Granberg och von Sydow ”den
samarbetande staten” ersatt den ombesörjande och en mer kommunikativ
planeringsmodell gjort sig gällande. Planering har därmed blivit mer av dialog och förhandling. Staten eller kommunen är endast en av de aktörer som
planerar och samverkar i nätverk tillsammans med näringsliv, medborgare
och folkrörelser. Verksamheten har även övergått till att bli mer reaktiv än
proaktiv; det är förändringar av inkrementell art som förespråkas (Granberg
& von Sydow 1998: 5f, 58ff).
Granbergs och von Sydows arbete är en mindre rapport och gör inte anspråk på att utgöra en uttömmande undersökning. Det som framförallt saknas
är en genomgång av perioden innan 1970 för att klargöra utgångspunkten för
förändringen. Dessutom går det inte att med hänvisning till rapporten dra
slutsatsen att hela plantänkandet har förändrats; de undersöker ju bara en
mindre akademisk debatt i en tidskrift och vissa tendenser i kommunal verksamhet.
Det finns dock studier av faktisk planering som styrker den tendens som
Granberg och von Sydow tycker sig se. Göran Cars beskriver exempelvis
den ”förhandlingsplanering” som enligt honom kom att etablera sig i kommunerna på slutet av 1980-talet. Redan tidigare har beslut om markanvändning och byggande i stor utsträckning karaktäriserats av förhandling mellan
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olika parter. Studier av kommunala planeringsprojekt har dock visat att förhandlingsfenomenet tilltagit och att vissa aktörer stärkt sin position. Det har
blivit allt vanligare att det privata näringslivet tar initiativ till planläggning
medan den formella, offentliga planprocessen framförallt har att slutreglera
beslut som fattats i mer eller mindre dolda förhandlingar. Vi har på det viset
begåvats med två sätt att fatta planbeslut: ett informellt och ett formellt (Cars
1991: 112f).
Inger Christoferson och Jan Öhman har noterat en liknande förändring.
Legitimiteten i offentlig samhällsplanering har påtagligt kommit att ifrågasättas, menar de. De generella lösningar som regleras i planlagstiftningen har
i ökad utsträckning ersatts av lokalt anpassade sådana. Intressegrupperingar
och näringsliv har utmanat kommun och stat när det gäller att definiera planeringens syfte och nytta. Den mängd varianter av planverksamhet som
därmed uppstått, beroende på olika samverkansformer mellan privat och
offentligt, betecknar författarna som en postmodern planering (Christoferson
& Öhman 1998: 11f, 125f).
I Cars och Christoferssons och Öhmans forskning klarläggs dock inte den
utgångspunkt vari förändringen börjar; det föränderliga iakttas så att säga i
nuet. Studierna gör inte anspråk på att slå fast hur den rationalistiska och
offentligt drivna planeringen såg ut i kommunerna innan den nya trenden tog
fart. Slutsatserna dras även efter studier av lokal planering i kommuner med
olika förutsättningar och utgångspunkter.
Den bild vi får av tidigare forskning om tillämpad planering är, trots studiernas begränsningar, att en omfattande utveckling har skett. Även om man
inte alltid talar om paradigmskiften påstås en rationell, byråkratisk och hierarkisk planering ha lämnats därhän till förmån för något betydligt mer obestämt. Rent teoretiskt har Louise Nyström i sin avhandling – Det förändrade
planeringstänkandet – sammanfattat det i termer av att rationalismens och
modernismens ”doktrinkonsensus” har avlösts av ett ”doktrinvacuum”. Ifrågasättandet av planeringens existensberättigande anses i Sverige, och norden, vara en del av ett brett ifrågasättande av ”det modernistiska välfärdsstatliga projektet” (Nylund 1995: 1f; se även Granath 2006: 13ff).
Om förändringen beskrivs som ovan kan den delvis förstås utifrån den utveckling som noterats i internationell akademisk plandebatt: Planering som
rationell beslutsprocess har i ökad utsträckning ersatts av planering som
kommunikation, postmodernism eller libertarianism. Intrycket av tidigare
forskning är att förhandlingar mellan berörda parter och intressekamp mellan
civila samhället och det offentliga är på frammarsch, alternativt att den offentliga planeringens tillbakagång skall ses som ett uttryck för välfärdsstatens nedmontering med ett ökat utrymme för marknadslösningar som följd.
För att besvara frågan hur tilltron till att styra framtiden med planering har
förändrats är det emellertid inte tillräckligt att studera en akademisk debatt
om planering eller lokala varianter av utförd planläggning. Vi närmar oss då
inte nödvändigtvis en vedertagen syn på vad planering är och bör vara. Vik20

tigare är att analysera hur föreställningar i politisk debatt och planlagstiftningen har utvecklats. En sådan analys bör även ingripa själva utgångspunkten för påstådd förändring: den rationalistiska planeringens etablering.
Det svenska parlamentariska systemet och utredningsväsendet är i stor utsträckning konstruerat för att nå samförstånd. I parlamentariskt sammansatta
utredningar och i riksdagens utskott skall förslag formuleras som stora delar
av riksdagen kan ställa sig bakom. Den beslutsprocess som föregår lagändringar har utformats just för att möjliggöra en samsyn, ett kollektivt förhållningssätt i politiskt laddade frågor (Bäck & Möller 2001: 36f; Nyman 1999:
36f). Om parlamentarisk debatt och lagförslag studeras närmar vi oss därför
utsagor och föreställningar om planverksamheten som gör anspråk på att ha
bred förankring och utgöra auktoritativa utsagor (Mörkenstam 1999: 61f).
Den parlamentariska arenan präglas dessutom av kontinuitet snarare än
förändring. Formuleringar övervägs många gånger innan de stelnar till ny
lagtext. En undersökning av om vissa föreställningar, idéer och betraktelsesätt har förändrats i riksdagstryck och förarbeten, utgör en central indikator
på att en förändring av den vedertagna synen har skett (se Jacobsson 1997:
325). Om plantänkandet har utvecklats på ett så grundläggande och genomgripande sätt att vi nästan kan tala om en revolutionär förändring borde detta
också vara synligt på den parlamentariska arenan. En undersökning av hur
planeringstänkandet har utvecklats där kan därför utgöra något av ett hårt
test av tesen om paradigmatiska förändringar.

Ett preciserat syfte
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur planeringstänkandet
har utvecklats. Närmare bestämt avser jag att förstå hur man under olika
perioder har föreställt sig möjligheten att styra framtiden genom att planlägga utformningen av den fysiska miljön.
För att svara upp mot den övergripande ambitionen bygger studien på
framförallt tre delsyften. För det första skall teoretiska instrument skapas
som möjliggör analys av plantänkandets utveckling. För det andra skall instrumenten användas för att förstå plantänkandets utveckling i den internationella akademiska plandebatten. För det tredje skall samma analysinstrument användas för att förstå hur tänkandet har utvecklats i svensk planpolitik.
Det är viktigt att påpeka att målet inte är att lämna en övergripande kausalförklaring till varför plansystem och planeringstänkande ser ut som de
gör. Inslag av mer partiella förklaringsansatser förekommer i analysen, men
då endast som ett hjälpmedel för tolkningen av materialet och förståelsen av
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plantänkandets utveckling.5 Det material jag har att arbeta med är skrivna
texter: akademiska verk, offentliga utredningar och riksdagstryck. Utifrån
studiet av detta meningsbärande material, det språk och de argument som där
förekommer, syftar jag till att tolka den mening som tillskrivs planeringsverksamheten (jfr Dahlgren & Florén 1996: 192). Hur studiet av språk närmare bestämt kan bidra till en förståelse av tänkandets förändring utvecklas i
avhandlingens metodkapitel.
Låt mig avslutningsvis precisera studiens bidrag och relevans. Teoretiskt
utvecklas ett analysverktyg för att förstå planeringstänkandets utveckling,
vilket även kan användas i andra sammanhang. Jag bidrar även till den planeringsteoretiska debatten genom att beskriva de positioner som där finns
företrädda och nyansera den tidigare paradigmatiska tolkningen av debattens
utveckling. Det tyngsta bidraget utgörs dock av tolkningen av planeringstänkandets utveckling i svensk planpolitik.

Avhandlingens uppläggning och disposition
I det andra kapitlet, Planeringsteorin och det upplysta arvet, hävdas att planeringstänkandets utveckling bör analyseras med utgångspunkt i upplysningens idékomplex. Jag utvecklar ett idealtypiskt analysredskap baserat på
fyra begrepp som alla är centrala för ett renodlat modernt planeringstänkande: rationalism, voluntarism, utopism och det kollektiva goda.
Kapitel 2 nöjer sig inte med att utveckla ett teoretiskt analysinstrument.
Instrumentet prövas också på internationell akademisk plandebatt. Fem diskurser om vad planering är och bör vara identifieras, som förhåller sig olika
till det upplysta arvet. Undersökningen generar först och främst en förståelse
för plantänkandets utveckling i akademisk debatt. Samtidigt preciseras ett
möjligt utfallsrum som kan användas i analysen av det mer tillämpade,
svenska plantänkandet. Diskursgenomgången i teorikapitlet utgör en egen
undersökning som avser att ge ett självständigt bidrag till akademisk plandebatt. Huvudresultatet är att utvecklingen varit evolutionär och inte revolutionär.
I avhandlingens tredje kapitel, Design och metod – argumentativ diskursanalys, presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Studien av den
5
En ofta förekommande ståndpunkt i statsvetenskap är att vi antingen beskriver eller förklarar. Om vi förstår någonting är det endast resultatet av en god beskrivning eller förklaring.
Alternativt är förståelsen av ett socialt fenomen ett sätt att formulera testbara hypoteser, medan prövandet av dessa sker genom beskrivande eller förklarande slutsatser (jfr King, Keohane & Verba 1994: 7f, 37f). I avhandlingens forskningsfråga, att förstå hur planeringstänkandet
har utvecklats, ligger dock något mer än att bara beskriva tänkandet i fråga. Förändringens
karaktär, den meningsförskjutning som eventuellt sker, skall ju tolkas fram. För att förstå det
meningsbärande materialet krävs att det tolkas på ett specifikt sätt. För att besvara frågan
krävs däremot inte att kausala krafter eller intentionala handlingar fullständigt kartläggs. Hur
förståelsen tolkas fram diskuteras systematiskt i kapitel 3.
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akademiska debatten i kapitel 2 föregriper därmed de metodologiska ställningstaganden som den bygger på. Tolkningsproblemen är dock betydligt
mindre intrikata när det gäller akademiska texter än politiska.
I metodkapitlet hävdas att vi kan förstå kollektivt rådande föreställningar
om planering genom att studera texter. Med hjälp av argumentativ diskursanalys kan vi klarlägga de problemrepresentationer – den sammankoppling
av problem, orsaker och lösningar – som präglar det offentliga samtalet om
planering under en viss period. Kapitlet diskuterar även de tidsperioder som
studeras, det material som använts och vissa strategiska avgränsningar.
I kapitel 4 till 7 analyseras därefter hur planeringstänkandet har utvecklats
i svensk planpolitik. Kapitlen följer i kronologisk ordning och utgör vart och
ett en studie av en viss tidsperiod där plansystemets utformning har tagits
upp till politisk prövning.
Kapitel 4, Från stadsplanering till samhällsplanering, diskuterar byggnadslagstiftningens etablering på 1940-talet. Som rubriken antyder kännetecknas tidpunkten av en tilltagande planoptimism. Inte bara städer skulle
planläggas; hela samhällets struktur skulle byggas planenligt. Det planeringstänkande som kan iakttas vid byggnadslagens etablering utgör utgångspunkt för att studera förändringar i efterföljande kapitel.
Kapitel 5, En fysisk riksplanering, ser närmare på den första övergripande
utvärdering som gjordes av byggnadslagens funktionssätt, samt den ökade
planeringsambition som följde därpå. På slutet av 1960-talet beslutades om
ett centralt planverk. I början på 1970-talet skärptes dessutom ambitionen att
planera markanvändningen: glesbebyggda områden skulle planläggas och en
fysisk riksplanering skulle hushålla med samtliga mark- och vattenresurser.
Kapitel 6, PBL och det demokratiska plansystemet, analyserar den politiska process som ledde fram till en ny plan- och bygglag 1987. Processen
inleddes med utredningsdirektiv 1968. Först 19 år och sju regeringsbildningar senare förelåg en ny lagstiftning. Dess plansystem är i stort gällande även
i dagsläget.
Kapitel 7, Att planera det hållbara samhället, granskar slutligen dagens
politik. Efter plan- och bygglagens tillkomst har plansystemet omprövats i
dess olika delar. Kapitlet skiljer sig från de tidigare eftersom det inte finns
någon omfattande reform att studera. Fokus ligger i stället på utredningar av
systemet och på mindre delreformer. Ett borgerligt regeringsskifte och ökade
miljöpolitiska ambitioner är två faktorer som utgjort grund för partiella omprövningar. Under hösten 2005 levererades även ett utredningsbetänkande
innehållande en bred översyn av plansystemet i dess helhet.
Kapitel 8, Stabilitet i svensk planpolitik, är avhandlingens avslutande kapitel. Här summeras den förändring som kan iakttas. Kapitlet diskuterar hur
det representativa demokratiska styrelseskicket effektivt har begränsat planeringstänkandets möjliga utveckling i svensk planpolitik. Avslutningsvis diskuteras även hur tänkandet har utvecklats i relation till en upplyst och modern idé om planering.
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2. Planeringsteorin och det upplysta arvet

I inledningen till denna avhandling formulerades ett grundläggande antagande; nämligen att den moderna strävan att med planering forma våra samhällen är hämtad från upplysningens idékomplex. Upplysningen antas föreskriva en väg mot moderniteten6 och därmed även ett innehåll i en modern planering. Det finns här anledning att återvända till påståendet.
Planläggning av samhällen har förmodligen existerat så länge städer har
existerat. Trots detta hävdar många att den moderna planeringsambitionen
härstammar från upplysningsfilosofernas strävan att med vetenskapen och
det mänskliga förnuftet göra det framtida samhället bättre. Också då någon
hävdar att en förändring av planeringstänkandet skett ställs detta ofta i direkt
relation till ett upplyst arv (se Sandercock 1998a: 22; Taylor 1998a: 164;
Allmendinger 2001: 93; Friedmann 1987: 40f). Om vi avser att undersöka
planeringstänkandets förändring kan de teoretiska utgångspunkterna med
fördel hämtas ur detta släktskap. Vi kan peka ut centrala beståndsdelar i det
moderna planeringstänkandet genom att precisera tänkandets släktskap med
upplysningen. På så vis kan begrepp och frågor renodlas som gör det möjligt
att diskutera förändringens karaktär.
Kapitlet är upplagt dels som en teoridiskussion, dels som en undersökning. Först konstrueras ett analysverktyg – en idealtyp – över ett fiktivt upplyst planeringstänkande. Därefter används verktyget för att analysera akademisk plandebatt. Slutsatserna används dels för att nyansera tidigare beskrivningar av denna debatt, dels i de följande kapitlen som utgångspunkt när
svenskt plantänkande studeras.

Plantänkandet och upplysningen
Som Roy Porter påpekar är upplysningsprojektet inte en enhetlig samling
föreställningar om samhällslivet. De filosofer som förknippas med projektet
6

Med modernitet eller det moderna åsyftas, i enlighet med Sven-Erik Liedmans breda definition, den samhällsutveckling som påbörjades i Europa på 1500-talet och som tar sig uttryck i
en global handel, städernas tillväxt, vetenskapen och teknikens utveckling, mediernas framväxt och inte minst statens växande makt och den politiska administrationens utvecklade
styrtekniker (Liedman 1997: 17, 591). Steget från modernitet till upplysning är litet. Här
betraktas upplysningsidealen, i enlighet med Gertrude Himmelfarb, som möjliga vägar som
moderniteten kan ta (Himmelfarb 2004).
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var en spretig samling kritiker, men med en gemensam strävan att använda
den mänskliga intelligensen för att studera människan som samhällsvarelse.
Kunskapen skulle användas för att göra samhället bättre (Porter 1995: 13f).
En första distinktion bör göras mellan den tidiga engelska/skotska upplysningen och den kontinentala varianten. Om vi tillåter oss att förenkla
finns det i den förra traditionen en betydande skepsis mot användandet av
det rena förnuftet. Det mänskliga begäret och passionen ses som väl så viktiga drivkrafter, vilket sammanfattas i David Humes välkända sentens: ”Reason is, and ought only to be the slave of the passions and can never pretend
to any other office than to serve and obey them” (Hume citerad i MacIntyre
1988: 304).
Den anglosaxiska upplysningstraditionen uppehöll sig framförallt vid en
diskussion av dygder såsom välvilja, medlidande och sympati. Dess företrädare var moralfilosofer (Himmelfarb 2004: 33). I denna tradition hittar vi
därför inte det för planeringen så centrala antagandet att samhället är ett objekt för det mänskliga förnuftet. Hos exempelvis Adam Ferguson och Adam
Smith var samhällets grundval icke-rationalistiskt; det uppkom spontant och
inte som ett resultat av mänsklig planering (Eriksson 1988: 287, 301).
I den kontinentala upplysningen däremot, är förnuftsanvändningen mer
okritisk. Som sociologen Björn Eriksson hävdar bröt den traditionen aldrig
med den renodlade rationalistiska samhällsanalysen (1988: 140). Enligt exempelvis Condorcet ägde verkligen människan möjligheten att med förnuftet
bygga en lycklig värld här på jorden (Liedman 1997: 16f). Det nya samhället
skulle organiseras med vetenskapen som universalmedel (Eriksson 1988:
138). I den kontinentala upplysningstraditionen fick förnuftet samma absoluta, dogmatiska status som det religiösa tänkandet tidigare haft (Himmelfarb
2004: 152).7 Om vi avser att förstå den moderna planeringen som fenomen
bör vi ta vår utgångspunkt i denna tradition.
För att ytterligare precisera den kontinentala upplysningens idékomplex
kan man likt Jörgen Hermansson sammanfatta det sätt varpå västerlandet har
tagit till sig idéerna (2003: 8f):8
Vi har i allt större utsträckning föreställt oss att den mänskliga tillvaron kan förstås; att omständigheterna och sammanhangen som
formar oss och samhället är möjliga att begripa.
Vi har mer och mer ansett oss ha rätten att välja våra egna värden;
och då tämligen oberoende av naturens, historiens eller religionens
lagar.
7

Gertrude Himmelfarb gör dock en viktig korrigering när förnuftet presenteras som den
franska upplysningens dogm och ideologi. Varken Montesquieu eller Rousseau delade de
övriga filosofernas vördnad inför förnuftet (Himmelfarb 2004: 151).
8
Tyvärr återfinns ingen distinktion mellan den franska och anglosaxiska upplysningen i Hermanssons arbete. Med utgångspunkt i den skiljelinje som presenterats hänförs Hermanssons
renodlade upplysningsprojekt till den kontinentala varianten.
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Vi har alltmer levt upp till den uppfattningen att vi själva har möjlighet att forma våra liv och våra samhällen; ansvaret för dess ordnande enligt de värden vi har valt faller därmed på oss själva.
Dessa grundläggande antaganden går igen i det moderna planeringstänkandet. Även om det är i stort omöjligt att entydigt definiera vad planering är (se
Lundquist 1976; Wildavsky 1973), kan vi i enlighet med sociologen Anders
Gullberg hävda att det är ett specifikt sätt att tänka om och tolka världen
(1986: 53f). Om vi utgår från den breda definitionen går det att identifiera en
slags ”tankemässig grundstruktur” med följande tre beståndsdelar (Gullberg
1986: 44f):
Det krävs en distinktion mellan ett subjekt och ett objekt. För att
tänka planering måste vi föreställa oss ett subjekt som planerar och
ett objekt som blir föremål för denna verksamhet. Detta är det rationella tänkandet.
Att tänka planering förutsätter att vi kan tänka oss ”det annorlunda”; framtiden måste kunna bli annorlunda på grund av planering.
Detta är det utopiska tänkandet.
Det val som fattas för att göra framtiden annorlunda måste också
fattas av oss människor; det kan inte vara slumpens eller naturkrafternas yttringar som avgör valet. Detta är det voluntaristiska tänkandet.
Jag vill hävda att plantänkandets grundstruktur, så som det preciseras av
Gullberg, stämmer väl överens med de strävanden som följt upplysningsprojektet. Det kunskapsteoretiska antagandet om att människan (som aktivt subjekt), kan förstå samhällslivet (som objekt) präglar den rationella kopplingen; övertygelsen att vi kan forma våra liv och våra samhällen ingår i dess
utopiska grundantagande; och att vi själva kan välja de värden som detta
samhällsbygge skall baseras på har sin motsvarighet i plantänkandets voluntarism.
Men det är något som saknas i definitionen av upplysnings- och planeringstänkandet ovan. Att vi människor kan välja och forma vår framtid med
hjälp av kunskap och vårt förnuft avser själva tänkandets form. Finns det då
inget innehåll däri? Har inte tänkandet präglats av specifika värden som
förnuftsanvändningen haft för avsikt att förverkliga?
Som Roy Porter påpekar präglades upplysningen inte av ett politiskt ideal,
utan av flera parallella sådana. Frågan om vem som skulle styra var tämligen
förvirrad. Däremot fanns det viss konsensus bland filosoferna om vad de
styrande skulle åstadkomma. Fred, rättvisa och välstånd var värden som ofta
återkom i debatten, grundläggande medborgerliga rättigheter likaså. Det
politiska styret skulle på detta sätt förbättra tillståndet för folket. Inte sällan
formulerades denna strävan i termer av att det centrala styret i förnuftets
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tjänst skulle organisera ett ”allmänna bästa” (Porter 1995: 46ff).9 Och för att
verka för detta bästa krävdes att vetenskapliga studier användes i samhällsförbättrande syfte (se Friedmann 1987: 51).
I det moderna planeringstänkandet finns en liknande strävan. Till rationalism, utopism och voluntarism kan ett fjärde grundläggande antagande läggas som uttrycker släktskapet:
Planeringens grundläggande syfte är att förbättra livet och öka välståndet för dem som lever i det samhälle som skall planeras. Planering har därför alltid motiverats av en tilltro till att man med verksamheten kan uppnå ett antal mål eller värden som omhuldas av
samhället i dess helhet. Planeringstänkandet motiveras därmed av
tanken på det kollektiva goda och det allmänna intresset (se Orrskog 2002: 243ff; Taylor 1998b: 64; Granath 2006: 36; Larsson
1998: 19).
De fyra begrepp som presenterats ovan förtydligar hur det moderna planeringstänkandet kan ses som en tydlig konkretion av den strävan som följt av
upplysningen. Om vi renodlar begreppen har vi samtidigt en utgångspunkt –
ett upplyst planeringstänkande – som kan användas för att undersöka debatten om vad planering är och vad det bör vara. Med hjälp av en idealtyp som
drar tänkandet till sin spets får vi en jämförelsepunkt med vars hjälp faktisk
förändring kan identifieras.

Upplyst planering – en extremtyp
En idealtyp är en tankekonstruktion. Den är inte med verkligheten överensstämmande, utan en renodling av vissa karaktärsdrag som möjligtvis kan
ingå i denna verklighet. Syftet med dess användning är att jämföra typen
med det undersökningsobjekt som man vill uttala sig om; den används för att
lyfta fram och förtydliga skillnader och likheter i den empiriska verkligheten
(se Badersten 2002: 31ff; Eriksson 1989: 186ff). En teoretisk idealtyp används därför inte som en hypotes som kan falsifieras (Petersson 1987: 30).
Dess värde avgörs inte av om den är sann, utan av om den är fruktbar som
analysredskap. Det är användbarheten som avgör dess nytta (jfr Dahlgren &
Florén 1996: 95f).
Ett idealtypiskt planeringstänkande har därför inte nödvändigtvis existerat
i verkligheten. Det är en renodling av vissa karaktärsdrag, dragna till sin
9

Framförallt Rousseau intresserade sig för detta allmänna bästa som i hans skrifter förvandlades till ett slags oberoende väsen. Om särintressena rensades bort fanns det en slags objektiv
definition på vad som var bra för samhällsmedborgarna på lång sikt. Denna allmänvilja syftade alltid till det allmänna bästa (Rousseau 1994: 42f).
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spets. Dess förtjänst ligger i att utgöra en jämförelsepunkt som olika förhållningssätt kan relateras till. Genom att konstruera en extremtyp kan vi diskutera huruvida, och i vilken grad, olika diskurser om planering avviker från
typen och hur planeringstänkandet därmed förändrats.
Begreppen rationalism, voluntarism, utopism och det kollektiva goda utgör tillsammans en renodlad tankekonstruktion över ett fiktivt upplyst planeringstänkande. Begreppen rationalism och voluntarism berör det planerande
subjektets möjligheter och begränsningar då det gäller att forma framtiden.
Utopismen och det kollektiva goda rör det planerade objektets formbarhet
och motstånd, samt det innehåll som skall prägla objektet efter planingreppet.
Inledningsvis preciseras själva extremtypen: ett renodlat upplyst planeringstänkande. I den abstrakta framställningen diskuteras inte de avvikelser
och det utfallsrum vari ett konkret eller tillämpat plantänkande kan tänkas
röra sig. Renodlingen av extrempunkterna syftar framförallt till att generera
frågor som kan riktas mot konkreta planeringsdiskurser. Avvikelser och variation – det utfallsrum vari ett plantänkande kan röra sig – preciseras därefter genom att frågorna besvaras för olika planeringsteoretiska skolor.

Rationalitet
Låt oss börja med de karaktärsdrag och den position planeraren bör ha i en
sådan extremtyp. Enligt Gullberg krävs ett antagande om rationalitet i plantänkandet. Det måste finnas en åtskillnad mellan ett subjekt och ett objekt.
Subjektet måste kunna skaffa sig kunskap om det objekt som skall planläggas och med förnuftets hjälp manipulera det i önskad riktning. Frågan är
dock vem som skall planera och hur pass rationell planeraren kan antas vara.
Om vi renodlar bär det planerande subjektet på en fullständig rationalitet.
Det behöver inte vara en sammansatt grupp eller institution som planlägger
samhället. Planläggningen kan utföras av en person som är väl förtrogen
med det vetenskapliga tänkandet och som analytiskt står helt oberoende av
det objekt som skall planeras. I detta renodlade resonemang utgår vi från en
allvetande samhällsplanerare, vars kunskap och förnuft saknar begränsningar; planeraren antas ha den information, den analytiska förmåga och den
möjlighet att reflektera som krävs för att manipulera planobjektet med säkerhet. Personen besitter även den kapacitet och den överblick som krävs för
att förutse och bedöma effekter av olika planalternativ.
Denna fullständigt rationelle planerare kan både avgöra vilka mål som
planeringsverksamheten bör uppnå och vilka medel som bör användas för att
nå dessa mål. Den allvetande planläggaren kan rita nya städer, stadsdelar och
samhällen på karta, beskriva hur dessa bör upprättas, för att därefter se till att
de förverkligas.
Vem som helst inser att en sådan fullständigt rationell planerare är en karikatyr. Renodlingen sätter dock fingret på de olika dimensioner som kan
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studeras för att fånga ett eventuellt förändrat planeringstänkande. Vem eller
vilka bör det planerande subjektet vara? Vilken kunskap och typ av analytisk
och reflektiv förmåga bör användas för att planera samhället? I vilken grad
är den rationalitet som kommer till uttryck begränsad? Med dessa frågor
undersöks vilka möjliga begränsningar i planeringstänkandet som härrör från
subjektets intellektuella förmåga.

Voluntarism
Planerarens karaktärsdrag och grad av rationalitet är dock inte det enda som
påverkar subjektets möjlighet att manipulera det objekt som skall planeras.
Enligt Gullberg baseras plantänkandet på antagandet att människan står fri
att välja hur samhället skall utformas. Förutom intellektuell förmåga kan
subjektet begränsas av krafter och strukturer utanför den enskildes rent intellektuella sfär.
Begränsningarna kan till att börja med delas upp i två kategorier: de som
uppkommer från samverkan med andra mänskliga aktörer och de som härrör
från överindividuella, strukturella krafter. För att i möjligaste mån renodla
idealtypen har jag valt att förlägga de överindividuella, strukturella påverkanskrafterna till den utopiska aspekten och endast inkludera den valfrihet
som mellanmänskliga begränsningar skapar i det voluntaristiska antagandet.
Om vi återigen renodlar utgår vi ifrån ett antagande om stark voluntarism.
Den som planerar har därmed full autonomi att välja de mål och medel som
krävs för samhällsutformningen. Den enskilde planläggaren begränsas exempelvis inte av andra aktörer, såsom politiker, marknadsaktörer och medborgare. Föreställningen om en fristående, professionell planerare förkroppsligar en renodlad upplyst voluntarism. Den som planerar kan själv välja de
värden som skall uppfyllas och den utformning som planen och därmed
samhället bör ha.
Som en beskrivning av bebyggelseplanerarens position i det moderna
samhället är antagandet om fullständig autonomi tämligen värdelöst. Renodlingen genererar i stället följande frågeställning: i vilken grad anses den som
planerar vara autonom att välja hur samhället skall utformas?

Utopism
Genom antagandet om rationalitet och voluntarism kan vi ringa in från vilken position och med vilken kunskap en planerande individ kan bestämma
utformningen av samhället. Frågan är dock i vilken utsträckning objektet –
samhället och dess fysiska utformning – kan manipuleras och förändras? I
vilken grad kan samhällsstrukturerna tämjas med mänsklig hand? Frågeställningen berör det Gullberg kallar plantänkandets utopiska antagande.
Vi kan här tänka oss att det finns begränsningar av strukturell karaktär
som är förlagda utanför subjektets intellektuella eller sociala sfär. Det objekt
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som skall planläggas kan styras av överindividuella krafter; en mer spontan
utveckling kan tvinga det planerande subjektet till anpassning.
Så är dock inte fallet om vi renodlar ett utopiskt antagande ur en upplyst
ståndpunkt. En stark utopism är då rådande. En alternativ framtid kan både
föreställas och inrättas, utan att objektet eller den allmänna utvecklingen gör
motstånd. Den starkt rationella kopplingen mellan planeraren och dess objekt möjliggör en fullständig omvandling av samhället. När det gäller utformandet av den fysiska miljön kan nya städer, stadsdelar och samhällen byggas från grunden; dessa platser antas kunna utformas på ett sätt som gör dem
överlägsna mer spontant framvuxna miljöer. Med ett sådant starkt utopiskt
antagande handlar planering i stor utsträckning om att bygga modeller över
drömsamhällen som därefter skall uppföras i full skala.
Även om det finns faktiska exempel på dylika utopiska modellbyggen
ställer sig de flesta starkt frågande till sådana. Att vara utopisk är ju numer
ett skällsord som används som omdöme om dem som antas ha tappat kontakt
med verkligheten och flytt in i en framtida drömvärld. Extremtypen av det
utopiska tänkandet kan dock användas som jämförelsepunkt när följande
fråga riktas till faktiska planeringsvisioner: I vilken utsträckning anses det
vara möjligt att föreställa sig och inrätta en alternativ framtid?

Det kollektiva goda
Samhällsutopier innehåller inte bara föreställningar om hur pass formbart
samhället är. I samhällsvisionerna återkommer alltid värden eller ideal som
motiverar själva visionens innehåll. Detta innehåll utgör ett fjärde antagande
i den upplysta extremtypen.
I ett renodlat upplyst planeringstänkande är jakten på ett uttalat kollektivt
gott starkt uttryckt; planering skall göra samhället bättre för alla dess invånare. De värden som skall prägla samhällsbygget är universella. En planerad
miljö förbättrar livsvillkoren för alla, gör samhället mer effektivt och gynnar
ett slags mänskligt framåtskridande.
Vi kan här tänka oss att de konkreta värden som fyller denna universella
strävan – och som motiverar planeringsinsatserna – varierar över tid och
mellan planeringsdiskurser. I vissa fall kan ekonomisk tillväxt och välstånd
vara det centrala, medan andra värden kan vara social sammanhållning, integration eller en ekologiskt hållbar livsmiljö.
Förutom själva innehållet i det eftersträvansvärda kan motivet för planering även vara något annat än universalism. Det går att föreställa sig argument för eller emot planering som avser att skydda partikulära intressen –
såsom enskild äganderätt och enskilda livsprojekt.
Det kollektiva goda skiljer sig i viktiga avseenden från de tre andra beståndsdelarna i typen. Det finns inte en lika tydlig gradskillnad – ett
plantänkande kan inte vara mer eller mindre universellt på samma sätt som
det kan vara mer eller mindre rationellt, voluntaristiskt eller utopiskt. An31

tingen är motiven för eller emot planering universella eller partikulära. Vi
kan förvisso även tänka oss universalism med inslag av partikulära argument, men utan att det är möjligt att entydigt gradera skillnaden. Särarten
hos antagandet om det kollektiva goda är även tydlig när konkreta värden
och innehåll i olika perspektiv diskuteras. Dessa värden kan endast anges
som egenskaper och inte graderas relationellt i termer av mer eller mindre,
starkare eller svagare.
Den fråga som därför bör riktas till faktisk plandebatt är om universella
värden förespråkas, och i så fall vilka?

***
Med utgångspunkt i det moderna planeringstänkandets upplysta arv har därmed en planeringens extremtyp konstruerats. Den utgår från ett antagande
om stark rationalism, voluntarism och utopism, samt antar att planering kan
och bör främja någon form av universellt kollektivt gott. Dessa fyra begrepp
renodlar fyra nödvändiga karaktärsdrag i det tänkande som skall undersökas.
Som ovan poängterats är renodlingen extrem; vi kan inte förvänta oss finna
en direkt motsvarighet i empirin. Dock hjälper oss tanketypen att finna möjlig variation i ett konkret planeringstänkande; den möjliggör ett undersökande av avvikelser.
Men är då inte de fyra antaganden som extremtypen bygger på egentligen
fyra olika idealtyper? Frågan är berättigad. Begreppen är dock inte fullständigt ömsesidigt uteslutande. Antagandet om rationalitet och voluntarism rör
själva subjektets handlingsutrymme. Det går att tänka sig ett rationellt subjekt, men inte att tänka sig rationella val utan att tala om åtminstone en viss
grad av autonomi för beslutsfattaren i fråga.
Vidare kan subjektets handlingsutrymme endast med begreppsligt våld
separeras från det utopiska antagandet. Voluntarismen bygger i sig på en
utopisk vision: samhället kan i grunden göras annorlunda med hjälp av
mänskliga val. Två analytiska teman kan skapas genom att separera den autonomi som det planerande subjektet har i relation till andra individer, från
det utopiska antagandet om planerarens möjlighet att tämja strukturella krafter. I grunden hör dock begreppens betydelser intimt ihop.
Likaså hänger det utopiska antagandet och jakten på det kollektiva goda
samman. De berör egenskaper hos planeringens objekt: dess formbarhet och
dess önskvärda innehåll. Föreställningar om att samhället kan göras annorlunda samvarierar nästan alltid med uttalanden om hur det bör göras annorlunda och vilka värden som bör prägla alternativet. Av den anledningen bör
de fyra analytiska begreppen ses som sammanhörande antaganden. De strukturerar tillsammans ett upplyst planeringstänkande och utgör därför en idealtyp.
Hur väl fungerar idealtypen för att fånga in ett förändrat planeringstänkande? Och vilka uttryck kan variationen kring extremtypens fyra element ta
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sig? Jag försöker besvara dessa frågor genom att använda extremtypen i en
analys av en första arena för planeringstänkande: den akademiska plandebatten. Undersökningen ger ett första teoretiskt svar på hur förändringen och
utvecklingen kan beskrivas och karaktäriseras. I återstoden av avhandlingen
kommer detta bidrag till den planteoretiska debatten att användas som ett
kontrafaktiskt utfallsrum för att förstå utvecklingen och förändringen i det
svenska fallet.

Den akademiska plandebatten
Sedan 1940- och 1950-talen har det förts en aktiv akademisk debatt om vad
planering är och vad det bör vara. Debatten har resulterat i en mängd olika
teoretiska perspektiv på frågan. Dessa normativa planeringsteorier utgör ett
första empiriskt material i min undersökning av plantänkandets utveckling.
Det har gjorts en del tidigare försök att skriva plantänkandets historia med
hänvisning till planteoretisk debatt. Det finns dock ingen konsensus om hur
utvecklingen skall beskrivas. Det stora antalet teoribyggen, och släktskapen
dem emellan, omöjliggör effektivt ett sådant samförstånd (se Taylor 1998a;
Friedmann 1987; Sandercock 1998a; 1998b; Nylund 1995; Allmendinger
2002).

Metodologiska överväganden
Tidigare forskning har identifierat ett antal paradigmatiska skiften i plantänkandets utveckling. I beskrivningen utmärker sig fem planeringsdiskurser
som har avlöst varandra, eller existerat parallellt, och som förordar radikalt
olika planeringsverksamheter.
Den första diskursen är planering som fysisk design som kom att dominera akademisk plandebatt åren efter andra världskriget. Under 1960-talet har
Nigel Taylor hävdat att det skedde ett första revolutionerande skifte till fördel för diskursen planering som rationell beslutsprocess (1998a: 159). Det
rationalistiska förhållningssättet till planering kom att prägla diskussionen
fram till 1980-talet. Därefter skedde ytterligare ett skifte och planering som
kommunikation kom efter ett tag att betraktas som ett nytt dominerande paradigm (Taylor 1998a: 161; Innes 1995). Under 1990-talet har även försök
gjorts att formulera ett postmodernt planeringsparadigm med ambitionen att
ersätta de ovan nämnda modernistiska förhållningssätten (Sandercock
1998b: 58, 104; Sandercock 2003: 31).
Parallellt med de två sistnämnda diskurserna har en femte diskurs etablerats, nämligen planering som libertarianism (Sorensen 2003; Sorensen &
Day 1981). Även om det sistnämnda, framförallt på grund av sin marginaliserade ställning, inte har utropats till ett nytt paradigm har det en tydlig särställning; det är ett radikalt alternativ till de andra förhållningssätten. Efter
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att Sandercock offentliggjort sin strävan efter ett postmodernt paradigmatiskt
skifte har det libertarianska perspektivet konkurrerat med det postmoderna
och det kommunikativa i akademisk plandebatt. Utvecklingen visualiseras i
figur 1.

Figur 1. Figuren visar fem planeringsdiskurser i akademisk plandebatt placerade i
tiden. De heldragna pilarna markerar den tidsperiod som diskurserna har varit påtagliga i akademisk plandebatt. Pilen för diskursen planering som libertarianism är
inledningsvis streckad eftersom den funnits under en längre period i ekonomiskt och
politiskt tänkande. Inom planteoretisk debatt gjorde den dock avgörande avtryck
först i början av 1980-talet.

I avhandlingens teoretiska undersökning och diskussion har jag valt att
fokusera på just dessa övergripande perspektiv eftersom utvecklingen dem
emellan har beskrivits i paradigmatiska termer. De antas därmed utgöra fundamentalt olika sätt att förstå och bedriva planering på. Skillnaderna beskrivs
ofta även i termer av varierande avvikelser från ett upplyst planeringsideal.
Det saknas dock alltjämt ett bidrag som strukturerar ett sådant ideal och kritiskt jämför det med diskurserna i fråga.10 Utan ett sådant tillvägagångssätt är
10

Min historieskrivning har ett visst släktskap med Nigel Taylors (1998a), Philip Allmendingers (2002) och John Friedmanns (1987) beskrivningar av planeringsteorins utveckling.
Användbarheten av Friedmanns historieskrivning har ifrågasatts (se Elander 1991: 85f, 102).
Friedmann diskuterar samtliga samhällsteorier som har kopplat ihop kunskap med en vilja att
handla – vilket är Friedmanns breda definition på planering – och täcker därmed in stora delar
av den samhällsfilosofiska debatten från upplysningen och fram till 1980-talet. Friedmann
relaterar inte samhällsplanering, i vid mening, till bebyggelseplanering som särskilt fält (se
1987: 74f). Den indelning av planeringstraditioner som görs lämpar sig därför inte för den här
studien. Taylors och Allmendingers bidrag utgår däremot från utvecklingen inom stads- och
bebyggelseplanering och ger en bred genomgång av planeringsteori från 1945 fram till idag.
De teoretiska skiften och de planeringsdiskurser som jag kommer att behandla återfinns i
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det svårt att precisera på vilka olika sätt planeringstänkandet har kommit att
avvika från upplysningstänkandet och hur olika plandiskurser skiljer sig åt.
Förutom att på så sätt ge ett bidrag till planteoretisk debatt ger det även en
förförståelse för hur plantänkandet kan ha utvecklats i svensk planpolitik.11
I enlighet med vad som utvecklas i det kommande metodkapitlet identifieras och analyseras de olika teorierna som diskurser. Med diskurs menas ett
specifikt sätt att tala och tänka, i det här fallet om planering. De fem planeringsdiskurserna utkristalliserar sig i stort sett själva i den akademiska debatten. Men för att utmejsla dem som separata diskurser redogör jag för hur de
skiljer sig åt i fråga om vilka problem som skall lösas med planering, vad
som orsakat dessa problem och vilken lösningen är. Framställningen syftar
till att klarlägga de argumentativa kedjor som tillskriver planeringsbegreppet
dess innebörd (se vidare metoddiskussionen i kap. 3).

Planering som fysisk design
Låt oss börja från början. Hur kom det sig att en akademisk plandebatt överhuvudtaget kom till? Varför skapades en diskussion om vad planering är och
bör vara?
För att förstå hur den moderna bebyggelseplaneringen växte fram är det
centralt att utgå från den problembild som motiverade planverksamheten.
Väldigt ofta tar historieskrivningen sin utgångspunkt i industristadens framväxt i Europa och Nordamerika. Den stora inflyttningen till städerna under
1800-talet, den trångboddhet och fattigdom som uppstod, betraktades som ett
grundläggande problem för stadslivet. Bostäder växte fram sida vid sida med
industrin, sanitära olägenheter uppstod och de fattigas bostadskvarter kom
alltmer att betraktas som ”slum”. Hela stadslivet beskrevs som präglat av
kaos; det led av en svår sjukdom. Cancersvulsten användes ofta som metafor
för städernas ohejdade tillväxt (Choay 1969: 9f; se även Benevolo 1968:
35ff; Hall 1996: kap. 2).
Orsaken till ”stadssjukan” tecknades som en avsaknad av ordning. Städerna ansågs växa fram spontant, som ett resultat av den fria marknadsekonomin. Enskilda byggnadsprojekt planerades men summan av alla enskilda
projekt kom till utan övergripande styrning (Benevolo 1968: 22; Keeble
Taylors och Allmendingers historieskrivning. Enligt min mening överdriver dock dessa två
författare skillnaderna mellan vissa diskurser. Jag återkommer till detta i slutet av kapitlet.
11
Det finns fler planeringsteorier än de fem nämnda som svarar på frågan om vad planering är
och bör vara. Men dessa förhåller sig inte på samma sätt till ett upplyst arv och har inte heller
presenterats som nya ”paradigm” i teoretisk debatt. Exempel på sådana centrala bidrag som
utelämnas i historieskrivningen är den marxistiska kritiken av fysisk planering, den pragmatiska skolan som framförallt fokuserar konkret problemlösning samt idén om ”planners as
advocates”. Den sistnämnda modellen går ut på att planerare explicit skall redogöra för sina
värderingar och samverka med organisationer och utsatta grupper för att nå social rättvisa (se
Allmendinger 2002; jfr Taylor 1998a).
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1959: 9). Det var mot bakgrund av detta sätt att representera problemen i
industristaden som modern planering framställdes som den givna lösningen.
På vilken planeringsteori baserades då denna vilja att skapa ordning och
reda i stadsrummet? Det formulerades ingen sammanhållen normativ teori
om vad planering borde vara. Det fanns dock vissa gemensamma drag i sättet att förhålla sig till det framväxande verksamhetsfältet som i sin tur kom
att formera sig till en sådan teori.
Leonardo Benevolo spårar den moderna stadsplaneringens uppkomst till
en samling utopiska planer med visioner för hur samhället skulle omformas i
industrialiseringens spår. Av exempelvis företagsledaren Robert Owen och
den utopiska socialisten Charles Fourier tecknades bilder av idealsamhällets
fysiska gestalt i kombination med detaljerade beskrivningar av miljöns utformning. Tanken var att helt nya samhällen skulle anläggas efter tecknade
modeller och att dessa samhällen var vida överlägsna den bebyggelse som
strukturerades spontant (Benevolo 1968: 52ff, 69ff).
Mycket av den akademiska debatten om stadsplanering fram till 1950talet kom att handla om just sådana tecknade idealstäder och idealsamhällen.
Ebenezer Howards trädgårdsstad är ett sådant exempel, Le Corbusiers ”Den
strålande staden” (”La ville Radieuse”) likaså. Medan den förre ville bygga
mindre trädgårdsspirande städer på landsbygden, bestående av låghus, avsåg
Le Corbusier att bygga höghusstäder i parkliknande landskap. De tecknade
båda dessa ideal för att lösa de problem som identifierades i 1800-talets städer (Hall 1996: 91ff, 207ff).12
Poängen här är att begreppet stadsplanering kom att bli förknippat med
tecknandet av idealsamhällen. Planering var att ordna ett samhälles fysiska
gestalt och att ge det en given design. Enligt Nigel Taylor är det just dessa
karaktärsdrag som under åren efter andra världskriget utgör en slags teori för
bebyggelseplaneringen (1998a: 5). I den litteratur som under perioden användes för att fostra framtidens profession ges följande definition av planering:
Town and country planning might be described as the art and science of ordering the use of land and the character and siting of buildings and communication routes so as to secure the maximum practicable degree of economy,
convenience and beauty (Keeble 1959: 9).

I Lewis Keebles klassiska bok från 1952 Principles and practice of Town
and country planning – som just kan ses som ett försök att formulera en
slags samlad teori – görs skillnad mellan ekonomisk, social och fysisk planering. Den sistnämnda formen kan möjligtvis underlätta förverkligandet av de
övriga två men är en distinkt verksamhet som rör ordnandet av den fysiska
12

Det kan vara värt att notera att Howard var betydligt mer intresserad av att trädgårdsstaden
skulle vara möjlig att realisera än vad Le Corbusier var beträffande sina höghusvisioner. Lika
fullt finns levande exempel på båda stadstyperna.
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miljön. Planering av städer och samhällen definierades därmed som en fråga
om just fysisk design. Keebles lärobok presenterar planmodeller – papperskonstruktioner – över teoretiska nya städer som underlag för en diskussion
om deras uppbyggnad och innehåll (se 1959: 84, 148).
Viktigt att notera i relation till Keebles definition är att verksamheten
framställs som vetenskaplig och konstnärlig. Av detta följer att en specifik
profession skulle upprätta ekonomiska, vackra och praktiska planer över
morgondagens städer. Planeraren föreställdes vara ett professionellt subjekt.
Enligt Nigel Taylor var det också framförallt arkitekter som befolkade professionen (1998a: 17; jfr Edman 2001). Stads- och bebyggelseplanering kom
således att betraktas som en slags arkitektur, men i större skala. Professionens främsta uppgift var att upprätta planer där samhällets fysiska design
tecknades. Dessa planer visade ett slutmål för bebyggelsens utformning – en
substans. De var ”blåkopior” över det tillstånd som skulle infinna sig när
planernas intentioner förverkligats (Taylor 1998a: 15ff).
Under efterkrigstiden och fram till och med 1950-talet existerade det således en diskurs om bebyggelseplanering där verksamheten framförallt handlade om fysisk design, som utfördes av arkitekter och syftade till att konstruera pappersmodeller över framtida samhällen. Hur samhället utformades
fysiskt skulle idealt beslutas av en vetenskapligt initierad profession. Verksamheten var därmed inte politisk till sin karaktär, utan professionell.
De värden som präglade de olika idealsamhällena skilde sig dock åt inom
diskursen, kanske framförallt mellan de som förespråkade Howards småskaliga trädgårdsstadsideal och dem som förfäktade Le Corbusiers höghusstäder. Inte sällan fördes debatten mellan dessa antagonistiska linjer utifrån
argument om vad som var mest ekonomiskt och effektivt för samhället som
helhet. Samtidigt förelåg påtagliga motsättningar angående estetiska värden
(se Rådberg 1997: 50ff, 86ff). Det är därför träffande att Keebles definition
av den fysiska planeringens nytta utgår just från värdena ändamålsenlighet,
ekonomisk effektivitet och skönhet.
Om vi återvänder till den idealtypiska diskussionen finner vi, stimulerande nog, en viss överensstämmelse mellan det upplysta planeringstänkandets
extremtyp och planering definierad som fysisk design.
Den rationella kopplingen mellan ett planerande subjekt och ett planerat
objekt bygger i extremtypen på antagandet att den professionelle kan avgöra
dels vilket samhällsmål planeringsverksamheten bör sträva mot, dels vilken
planmodell som uppnår målen på bästa sätt. Eftersom debatten inom ramen
för planering som fysisk design framförallt kretsat kring tecknandet av samhällsmodeller tycks perspektivet utgå från antagandet om en nästan fullständig rationalitet; såväl samhällsmål som vägen för att nå dessa bör väljas med
professionella planbeslut.
Likaså tyder inriktningen mot att konstruera planmodeller på ett antagande om stark voluntarism. Den professionelle planeraren är kapabel att med
hjälp av vetenskapliga undersökningar (eller konstnärlig kreativitet) välja
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hur stadsbilden skall utformas. Eftersom tecknandet av nya idealstäder var
en fullt legitim verksamhet som lärdes ut på universiteten, tycks nödvändigheten av en stark autonomi för planerarprofessionen tas för given. Den professionelle planeraren skall i princip stå fri att välja planens utformning relativt oberoende av politiker, marknadens aktörer och medborgarnas åsikter.
Att fysisk planering handlar om att konstruera pappersmodeller över
framtida städer tyder även på ett antagande om stark utopism; samhället kan
formas om i grunden. De strukturer som styr utvecklingen kan med mänsklig
hand omformas till städer och samhällen som är vida överlägsna de samhällen som blir resultatet av de fria marknadskrafternas spel. Att städer kan
uppföras på basis av planmodeller för tankarna till dagens reality-serier med
extrema före- och efter reportage av totala förnyelseprojekt. Familjers hem
och människors yttre skall göras om i en ”extreme makeover”. I slutet av
1800-talet och fram till 1900-talets mitt var det dock inte enskilda familjers
hem eller enskilda personers liv som skulle omformas, utan hela samhällsstrukturer.
Det är också ökad samhällseffektivitet som är det övergripande målet för
planerarprofessionen. Både Ebenezer Howards lantligt belägna trädgårdsstad
och Le Corbusiers strålande höghusstad lanseras som lösningar på bristande
samhällseffektivitet i industristaden. De nya städerna eller stadsdelarna motiveras av deras praktiska användbarhet och ekonomiska effektivitet i jämförelse med det oplanerade alternativet. Det är så diskursens kollektiva goda
konstrueras. De nya samhällsmaskinerna skulle utrota fattigdom och urban
förslumning.13 Universalismen är därför tydlig i dessa stadsplaner. Det finns
ett överordnat allmänt intresse – ett effektivt och estetiskt tilltalande samhällsbyggande – vilket tillfredsställs genom konstruktionen av professionellt
utformade samhällsmodeller.
Den upplysta planeringens extremtyp kändes långsökt när dess starka rationalism, voluntarism och utopism preciserades. När den jämförs med diskursen planering som fysisk design kan vi dock konstatera att den har haft en
nära motsvarighet i den akademiska planeringsdebatten under 1900-talets
första hälft.

Planering som rationell beslutsprocess
Planering som fysisk design kom att dominera diskussionen kring bebyggelseplanering de första tio åren efter andra världskriget. Parallellt växte dock
en ny problembild fram.
Mängder av pappersmodeller av överlägsna samhällen konstruerades. Få
av dem kom att förverkligas planenligt. Det riktades kritik mot planverksamheten, mot professionen och de inrättade universitetsutbildningarna. Just
13
Debatten kring planmodellerna kom dock även att utgå från föreställningar om vad som var
estetiskt eftersträvansvärt.
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ambitionen att teckna idealsamhällen kom att betraktas som ”blueprint planning” – planering som blåkopia. Till skillnad från enskilda husprojekt som
kunde uppföras enligt plan på ett eller ett par år, tog förverkligandet av en
helt ny stad eller ett nytt samhälle kanske 20–30 år. När ett område väl var
bebyggt krävdes nya planer för att vägleda dess framtida utveckling och
förnyelse (Taylor 1998a: 44).
Likaså ventilerades åsikten att det, även om stadens fysiska utformning
var möjlig att styra, var svårt att kontrollera hur staden faktiskt användes.
Affärsverksamheter kom kanske att växa till i områden där detta inte var
planerat, samtidigt som efterfrågan på skolor blev oproportionerligt stor i ett
annat område. Om så var fallet var det nödvändigt att ändra planens måltillstånd i relation till hur bebyggelsen faktiskt användes. Implementeringen av
planen ledde på detta sätt till kontinuerliga ändringar av själva måltillståndet
(Taylor 1998a: 44f). Den kontinuerliga förändringens problem i relation till
den över tid stabila bebyggelsestrukturen uppmärksammades.
Det var också i anslutning till ambitionen att rita nya städer eller stadsdelar på karta som Jane Jacobs (1961) slagkraftiga kritik framfördes. I stället
för att undersöka hur städer faktiskt fungerade hade mycket av den utförda
stadsplaneringen antagit att staden bestod av farliga och dåliga platser, som i
sin tur fostrade ej önskvärda karaktärsdrag hos invånarna.
Jacobs hävdade, tvärtom, att det som kallades slum och som planerare avsåg att ersätta med logiskt sammanhängande bebyggelseprojekt, var en komplex ordning där sociala band var starka och där samhörighet och trygghet
frodades. Jacobs anklagade anhängarna av trädgårdsstadsidealet och Le Corbusiers höghusstäder för att vara anti-urbana; de ville ersätta väl fungerande
sociala stadsmiljöer med sämre fungerande bebyggelseprojekt. Den fullständiga okunskapen om stadens funktionssätt, som manifesterade sig i storskaliga bebyggelseprojekt, tog enligt Jacobs död på det ursprungliga stadslivet
(1961).
Förutom ifrågasättandet av planerarprofessionens kunskapsbild kom även
dess grundläggande rationalitet att ifrågasättas. Redan 1945 kom Herbert
Simons klassiska verk Administrative behavior. Antagandet om en ren rationalitet, där vetenskaplig kunskap skulle vägleda ett professionellt beslutsfattande, ersattes av antagandet om en begränsad rationalitet (se Simon 1957:
39ff). Om rationaliteten begränsades av brister i den mänskliga naturen och
av olika politiska kontexter, följde frågan om det verkligen var möjligt att
genom professionell kunskap och professionella beslut härleda de bästa av
världar att leva i. Var det möjligt att använda vetenskapliga metoder för att
teckna måltillstånd i pappersmodeller?
Problem med att implementera de utopiska blåkopiorna, bristande kunskaper om stadslivets funktionssätt och en alltför renodlad bild av den
mänskliga rationaliteten skapade något av en kris för planerarprofessionen.
En ny planeringsteoretisk skola växte fram. I stället för att handla om att
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teckna slutmål – substans – definierades planering som en ständigt pågående
beslutsprocess.
Från 1960-talet och framåt kom planering alltmer att betraktas som en
metod att fatta beslut. Melvin M. Webber konstaterade redan 1963: ”I should
make it clear, first, that I understand planning to be a method for reaching
decisions, not a body of specific substantive goals” (1963: 320). Andreas
Faludi, som har författat ett av de mest kända verken inom den planeringsteoretiska litteraturen, hävdade även han att planeringsteori borde handla om
den process som leder fram till planbeslut och inte om planeringens objekt
och dess substans (Faludi 1973: 3ff).14
I och med 1960- och 1970-talens orientering mot själva planeringsprocessen kom således debatten att alltmer handla om ordnandet av en rationell
metod att fatta beslut; den fjärmades därmed från arkitektur och fysisk design. Den akademiska diskussionen kom allt mer att föras inom ramen för en
mer statsvetenskapligt orienterad litteratur om policyanalys och offentligt
beslutsfattande (se exempelvis Lindblom 1959; Etzioni 1973; Rittel & Webber 1973: 158). Diskussionen om stads- och bebyggelseplanering kom att
underordnas den övergripande frågan om hur goda beslut för samhället i dess
helhet fattades (se Faludi 1973).
Verksamheten relaterades på detta sätt fortfarande till vetenskap. Andreas
Faludi hävdar exempelvis att planeringsverksamheten måste baseras på ett
antal processuella krav. Han liknar planering vid vetenskaplig metod och
påpekar nödvändigheten av metodologiska processkrav vid framställandet av
vetenskapliga belägg. Faludi menar, med hänvisning till Karl Popper, att
planeringsverksamheten bör bygga på den rationella metoden. Den plan som
läggs till grund för det framtida handlandet skall endast accepteras om den
visar sig vara överlägsen möjliga alternativ. Beslut bör fattas genom vetenskapliga prövningar där alternativa planer ses som prövbara hypoteser (Faludi 1973: 36; 1985: 30f).
Hos dem som under senare år har kritiserat planering som rationell beslutsprocess har tänkare som Faludi, Webber, Amitai Etzioni (1968) och, på
helt orimliga grunder, Charles Lindblom (1959), klumpats ihop till kategorin
”modernist planners”. Dessa förespråkare för modernitet hävdas stå för en
mer eller mindre renodlad naiv rationalitet, där det bästa planalternativet
14

Parallellt med etablerandet av planering som rationell beslutsprocess växte en alternativ
planeringsteori fram, som fortfarande tog fasta på planeringsobjektets substans och som avsåg
att bättre empiriskt undersöka hur staden som socialt system fungerade. Om planering som
rationell beslutsprocess fokuserade på hur planbesluten fattades, syftade systemanalysen till
att säga något om hur planeringens objekt – den bebyggda miljön – fungerade. Staden var ett
dynamiskt system sammansatt av inbördes beroende delar. Det gick inte att separera stadens
fysiska design från komplexa ekonomiska och sociala relationer. När den ena variabeln manipulerades påverkades även de andra två. En mer processuell, stegvis och flexibel planering
skulle bedrivas, anpassad till systemets interdependens (Taylor 1998a: 59ff). Även om systemteorin har en annan inriktning än planering som rationell beslutsprocess bygger de båda
hållningarna på snarlika antaganden. De brukar betraktas som syskonteorier.
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skall kalkyleras fram i en neutral och rationell prövning mot förgivet tagna
mål. De anklagas för att vara ”positivister” och utgå från ”upplysningens
epistemologi”. Idealbilden av den professionella planeraren framställs som
”the knower” eller ”the expert” eftersom han/hon anses kunna avgöra vad
som är det allmänna bästa och hur världen kan göras bättre. Kritikerna hävdar även att den rationella diskursen endast utgår från vetenskaplig analys
och att dess planprocess helt åtskiljs från politik (Innes 1995: 184; Sandercock 1998a: 86ff; 1998b: 170; jfr Allmendinger 2002: 182).15
Anledningen till att jag tar upp denna bild av planering som rationell beslutsprocess är att den utgår från en tolkning av originallitteraturen som är
felaktig och förenklad till oigenkännlighet.16 Om man läser Faludi är det
tydligt hur han till att börja med positionerar sig mot en alltför utopisk planering – det som kallas ”blueprint planning” och som fokuserar substans och
fysisk design. I relation till denna hållning hävdas att processplaneringen
utgår från en avsaknad av total kontroll. Planens målbild är osäker; den kan
inte med säkerhet nås. Objektet kan inte fullt ut manipuleras. Blåkopian förverkligar inte sig själv. Planbeslut bör därför tas kontinuerligt och erfarenheter från implementeringen arbetas in efter hand i en flexibel och ständigt
föränderlig plan (Faludi 1973: kap. 7).
Det är också tydligt att den rationella mätningen och jämförelsen av planalternativ endast är ett ideal som inte kan nås. Detta påpekades tidigt av
Charles Lindblom som hävdade att det var näst intill omöjligt att göra en
fullständig mål-medeljämförelse av alla aktuella planalternativ. Beslut om att
anta en bra plan eller policy bygger i stället på en politisk överenskommelse.
Lindblom förespråkade därför en mer inkrementell beslutsprocess där endast
små förändringar förespråkades och där begränsade beslutsalternativ prövades (Lindblom 1959: 81).
Även Faludi ser en fullständig jämförelse av planalternativ som en ouppnåelig idealbild. Eftersom total rationalitet är en omöjlighet är det centrala i
stället att planalternativ presenteras som om de vore härledda från en rationell beslutsprocess. Rationella skäl måste anges för varför en plan skall antas:
Planning may therefore be defined as deciding on a course of action by satisfying oneself that it is possible to present one’s choice in a form which could
have resulted from a rational planning process, even if this has not actually
15

En av dessa nutida kritiker – Leoni Sandercoock – skriver följande om planering som rationell beslutsprocess: ”Their planner is, ideally, a rational man operating, so to speak, in
surgical gloves – that is, at an antiseptic distance from the real world of messy politics”
(1998a: 86).
16
I en artikel har jag ytterligare beskrivit och kartlagt den ”straw man” som framförallt Judith
Innes och Leoni Sandercoock ritar upp i sin beskrivning av planering som rationell beslutsprocess. De skiljer inte denna planeringsdiskurs från planering som fysisk design och lyckas
därmed inte fånga in på vilket sätt planering som rationell beslutsprocess faktiskt skiljer sig
från en renodlad upplyst planering (Strömgren 2004).
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been the case. Much as in science, where the form of presenting findings does
not necessarily correspond to the process of their discovery (Faludi 1973:
38).

Faludi utgår från att planerarens rationalitet är starkt begränsad. Det mänskliga förnuftet kan inte hantera all information och utvärdera alla tillgängliga
alternativ. Det går bara att sträva efter att fatta optimala eller tillfredsställande beslut givet de begränsningar som föreligger (Faludi 1973: 124f, 267).
På grund av dessa begränsningar är det inte fråga om någon vetenskaplig
kalkylering av planalternativ genom neutral prövning och jämförelse, vilket
Innes och Sandercock låter påskina, utan om att ordna en planprocess så att
planalternativ kommuniceras som om de härletts ur en strikt målmedelanalys (Faludi 1973: 36). Faludi hävdar att samhället kan göras bättre
om både mål och medel härleds genom sådan rationell argumentation (1973:
173).17
Enligt den rationella skolan är inte heller planering ett yrke endast för en
vetenskapligt initierad profession. Planeraren har inte, och bör inte ha, fullständig autonomi att besluta om utformningen av framtiden. Föreställningen
om en sådan kontroll förknippar Faludi med den utopiska blåkopieplaneringen (1973: 284). De som planerar har däremot en viss autonomi; de tvingas
inte uteslutande att administrera en strukturellt bestämd samhällsutveckling.
Professionella planerare måste dock samverka med politiker och berörda
medborgare. Endast då kan den bästa planen väljas. Viktigt att notera är att
Faludi, och många med honom under denna period, faktiskt ser planering
och politik som kompletterande verksamheter (1973: 39; jfr Rittel & Webber
1973: 169).
Faludi tar sin utgångspunkt i den representativa demokratin. Offentliga
institutioner som bedriver planering skall inte själva besluta att anta en plan.
I stället bör de interagera med förtroendevalda i en ”collaborative exercise” i
den beslutsförberedande processen (”decision-making”). De förtroendevalda
politikerna har däremot monopol på formellt beslutsfattande och därmed
ensamrätt på antagandet av en plan (”decision-taking”) (Faludi 1973: 234f).
Medborgarna och de berörda parterna är inte exkluderade från verksamheten. Faludi beskriver planprocessen som en bred samverkan mellan berörda parter med möjlighet för breda lager av medborgare att formera kollektiva
åsikter. Det säkraste sättet att möjliggöra implementeringen av program är
enligt Faludi: ”To formulate them in such a way that people regard them as
their own because they have been involved in drawing them up” (1973: 289).
17
Faludi hävdar även, med hänvisning till Mannheim (1940), att en funktionell instrumentell
rationalitet, som endast avser att jämföra medel mot externt definierade mål, kan generera
irrationalitet. ”Bureaucrats faithfully serving barbarian ends set by a nihilistic leadership may
lead ultimately to the rational administration of the concentration camp and the gas chambers”, menar han (1973: 173). För att planering skall vara substantiellt rationell skall både mål
och medel bedömas med den begränsade rationella metoden.
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På en punkt är dock kritikernas beskrivning av den rationella skolan korrekt: diskursen bygger på antagandet att det går att göra världen bättre med
planering. Både Amitai Etzioni och Andreas Faludi positionerar sig mot
Charles Lindbloms inkrementella konservatism. Det mänskliga förnuftet bör
användas i skapandet av samhället och då inte endast för att åstadkomma
marginella justeringar. Etzioni talar om ”the active society” (1968) som ideal
och Faludi om ”the planning society” (1973: 293). Tanken är att samtliga
samhällssektorer skall genomsyras av det rationella sättet att fatta, eller snarare legitimera beslut (Faludi 1973: 296). Om så görs gynnas samhällsutvecklingen och det mänskliga framsteget. Med hjälp av planering kan vi
enligt Faludi ta makten över vår värld, skapa oss själva och öka valmöjligheterna för framtiden (1973: kap. 3). Målsättningen framställs som betydligt
mer ambitiös än Lindbloms inkrementalism.
Om vi relaterar diskursen planering som rationell beslutsprocess till den
upplysta idealtypen kan en intressant förskjutning noteras i relation till planering som fysisk design.
Den rationella kopplingen är något mer komplex och nyanserad. För det
första ses både planerare, politiker och berörda medborgare som aktiva subjekt. Rationaliteten begränsas och förläggs till en process och inte till enskilda subjekt. För det andra är möjligheten att vägleda beslut med vetenskaplig
kunskap inte fullständig; det är endast möjligt att legitimera beslut med att
de fattats efter en kritisk prövning av alternativ. Det planerande subjektets
grad av rationalitet flyttas en bra bit från den upplysta idealtypens renodling.
I den senare kan ju en enskild professionell planerare härleda både mål och
medel för verksamheten, utan rationell argumentation.
På ett liknande sätt förhåller det sig med graden av voluntarism. Den
rena, absoluta autonomin förnekas i planering som rationell beslutsprocess.
Det påtalas uttryckligen att planeraren bör samverka med politiker och medborgare. Det är politikerna, och inte professionen, som slutligen väljer den
plan som skall vägleda utvecklingen. Planerarens position är därmed mer
heteronom än autonom; den professionelle bör endast ha rätten att delta i det
beslutsförberedande skedet där planalternativ byggs upp, jämförs och prövas. Autonomin för den planerade institutionen är begränsad av kraven på
samverkan med medborgare och politiker. Inom ramen för samverkansprocesser bör en bättre och mer hoppfull framtid väljas.
Planering som rationell beslutsprocess bygger inte heller på antagandet att
en totalt alternativ framtid kan skapas, med helt nya städer och samhällen.
Den starka utopiska strävan i det som har kallats planering som blåkopia
kritiseras uttryckligen; planeringens objekt antas inte vara fullständigt formbart (se Faludi 1973: 131).
Eftersom den som planerar inte har den totala kontrollen över objektet bör
planvisionen ständigt anpassas till en faktisk utveckling; utopismen är begränsad. Det är omöjligt att nå ett fullständigt fixerat måltillstånd. Just därför
skall en process inrättas som ständigt reformerar samhällsbygget, vilket kan
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betraktas som en begränsad processutopism. Denna processutopism tar samtidigt direkt avstånd från en spontan laissez-faire utveckling. Det är politiker
tillsammans med professionella planerare och medborgare som skall forma
samhällets utveckling, inte överindividuella strukturer.
Planering som rationell beslutsprocess motiveras dock av en lika stark
universalism som dess företrädare. Det finns ett påtagligt kollektivt gott som
skall eftersträvas med planering. Det är det mänskliga framsteget som motiverar Etzionis och Faludis dröm om det aktiva planeringssamhället. Genom
att argumentera för att ett planalternativ är bättre än ett annat kan vi försäkra
oss om att nå ett diffust allmänna bästa: ett främjande av hela mänsklighetens utveckling.
Med perspektivet planering som rationell beslutsprocess förflyttar sig
plantänkandet en bit från den upplysta idealtypen. Samtidigt är de grundläggande beståndsdelarna i vår extremtyp – planeringens rationalism, voluntarism, utopism och det kollektiva goda – fortfarande närvarande.

Planering som kommunikation
Diskursen planering som rationell beslutsprocess har kritiserats för att bygga
på en falsk föreställning om möjligheten att med vetenskapens hjälp kalkylera fram den bästa planen. Även om denna kritik är något onyanserad tas den
för given i teoretisk debatt.
Det främsta problemet – och då framförallt med diskursens idealmodell –
har hävdats vara att den inte överensstämmer med, eller säger något om,
reellt existerande planverksamhet. I sådan verksamhet står ofta själva utformandet av objektets substans i centrum. Ofta har det också hävdats vara
fråga om tuffa politiska förhandlingar när den konkreta utformningen av den
fysiska miljön diskuteras. Detta medan det rationella idealet uppfattas som
ett försök att ersätta politik med ett vetenskapligt och professionellt beslutsfattande (se Taylor 1998a: 96f). Kritiken bygger dock som nämnts på en
förenklad och förfelad bild av den rationella skolans planmodell.
Att uppmärksamheten i planprocessen framförallt riktats mot den beslutsförberedande och beslutsfattande verksamheten har även ansetts orsaka svårigheter i genomförandeledet. Trots att den rationella modellen förespråkar
att implementeringen skall inkluderas har genomförandeledet ofta fallit bort i
tillämpningen. Rationella beslut har, trots politiska aktörers goda intentioner,
resulterat i irrationella utfall (se Pressman & Wildavsky 1979). Frågan har
därmed väckts hur ett rationellt handlande bör organiseras för att förbättra
genomförandet och säkra det goda resultatet (se Taylor 1998a: 112).
John Friedmann var tidigt ute (1969) med att hänvisa till nödvändigheten
av en handlingsorienterad planering. ”The idea that planning and implementation are two distinct and separable activities dies hard”, menar Friedmann
och fortsätter: ”The problem is no longer how to make decisions more ’ra-
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tional,’ but how to improve the quality of the action” (1969: 311 kursivering
i original).
I en sådan ”action-planning model” står inte effektiviteten att finna i graden av rationalitet i beslutsfattandet eller i graden av teknisk kompetens,
utan i hur effektiv användandet av denna kompetens är i ett socialt sammanhang. För att få saker gjorda bör den som planerar enligt Friedmann ha en
kapacitet att lära av andra, att kommunicera empatiskt och att förhandla och
göra kompromisser i en konfliktfylld miljö (1969: 317). Den goda planeraren
beskrivs med andra ord som en idealiserad politiker.
En av de i debatten dominerande lösningarna på problemet med bristande
överensstämmelse mellan teori och praktik, och på den bristande koppling
mellan beslutsfattande och genomförande, har varit att beskriva planering
som en kommunikativ och politisk verksamhet. John Forester har följt Friedmanns tidiga observationer och hävdat, baserat på empiriska iakttagelser, att
planering framförallt går ut på att kommunicera och styra omgivningens
uppmärksamhet:
(T)he planner or administrator is likely to describe the proposed project; indicate the possible timing; designate sources of further information; explain
the project review process; alert the neighborhood residents to their possible
participation; point out possible alternatives that are being or might be considered; specify requirements for citizen participation, such as submitting
written comments or paying appeal fees; suggest other interested parties who
might be contacted; notify residents of particular meetings to discuss the proposed project; and ask for comments and responses to the proposals as they
now stand. In these ways planners and administrators shape not only facts but
attention to both “the facts” (…) and to future possibilities (Forester 1989: 18
kursivering i original).

Forester talar här om planering som en slags kommunikation, vilken ofta
sker i ett politiskt landskap där informationen kan vara förvanskad eller förvriden. Planerarens främsta uppgift är därför att delta i samverkansprocesser,
medla mellan intressenter och agera i förhandlingar för att finna lösningar
som gynnar alla parter (Forester 1989: 100ff). I stället för att relatera planering till vetenskap och sökandet efter en optimal lösning, relateras verksamheten direkt till politik och viljan att tillsammans formulera meningsfulla
lösningar på problem (Forester 1989: 128). ”To be rational, be political”,
menar Forester (1989: 25).
I den planteoretiska debatten har det efter Foresters bidrag talats om ”the
argumentative turn in policy analysis and planning” (Fischer & Forester
1993). Sedan 1990-talets början har det blivit allt vanligare att beskriva planering som just kommunikation. Medan Forester framförallt beskriver hur
faktisk planering går till, har andra, som Patsy Healey, formulerat en normativ teori baserad på denna beskrivning.
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Det har hävdats att den kommunikativa definitionen av planering är så
omvälvande och ny att den utgör ett paradigmskifte i relation till det tidigare
”positivistiska” och ”modernistiska” planeringstänkandet. ”It is my contention that the new developments in planning theory amount to the construction of a paradigm, rather than simply an incremental adaptation of familiar
methods and concepts”, hävdar sålunda Judith Innes (1995: 183).
Med hänvisning till Thomas Kuhns (1981) användning av paradigmbegreppet gör Innes gällande att planeringsteorins fokus på kommunikativt
handlande är ett helt nytt sätt att tänka kring planering, särskilt om den jämförs med de teoretiker som ovan har fått representera planering som rationell
beslutsprocess (1995: 184). Innes menar rentav att planering som kommunikativt handlande utgör en slags postmodern planering. Endast denna teori
kan skapa samhörighet mellan människor i ett fragmenterat samhälle som
präglas av skillnader i åsikter mellan olika grupperingar (Innes 1997: 227).
Om litteraturen studeras, och framförallt den kommunikativa teorins tidigaste och främsta företrädare – John Forester och Patsy Healey – är det dock
tydligt att skillnaderna i relation till planering som rationell beslutsprocess
inte är så stora. Förvisso positionerar sig dessa teoretiker mot den rationella
planeringsmetoden, och då framförallt mot den karikerade bilden där den
framstår som en apolitisk, teknisk och vetenskaplig problemlösare (se Forester 1989: 6f; Healey 1997: 23f). Men samtidigt avfärdas tanken på att hela
det moderna och upplysta tänkandet skall släppas. I själva verket framstår
argumentationen som ett försök att rädda det moderna planeringsprojektet.
Efter att ha kritiserat en strikt instrumentell rationalitet, där olika medel
för att nå definierade mål utvärderas, vänder sig Forester och Healey till
Frankfurtskolan och framförallt Jürgen Habermas (Forester 1989: 138ff;
Healey 1997: 50ff).
Med hänvisning till Habermas definierar Healey rationalitet som ett sätt
att skapa mening tillsammans, gällande både mål och medel för handlandet,
samtidigt som vi väljer att leva våra liv olika. Rationellt handlande är något
som uppstår när man i öppen dialog med brett deltagande når ett ”intersubjektivt samförstånd” och formerar gemensamma intressen utifrån ”det bästa
argumentet”. Genom konsensus skapas legitimitet för att handla och få saker
gjorda (Healey 1993: 236–45; 1997: 50ff).
Till skillnad från diskursen planering som rationell beslutsprocess hämtas
inte legitimiteten från vetenskapliga metoder och ideal; det är inte kritisk,
analytisk prövning som idealt leder till konsensus om planalternativ.18 Vår
”sanning”, vårt sätt att förstå världen, baseras inte på en vetenskaplig relation
mellan ett upplyst subjekt som undersöker ett passivt objekt, utan på en in18
Det bör återigen noteras att Faludi korrigerar denna vetenskapliga hållning när han väl
beskriver hur planalternativ skall prövas. I slutändan beskrivs metoden som en argumentativ
övning och inte som en vetenskaplig prövning. Trots detta är det med Poppers kritiska rationalism som ideal som Faludi bygger sin planeringsteori (se Faludi 1985).
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tersubjektiv relation mellan kommunicerande parter. Vår förståelse av världen utgörs i det kommunikativa perspektivet av sociala konstruktioner och
inte främst av objektiv kunskap.
Enligt Healey bör vi för den skull inte ge upp tilltron till det mänskliga
förnuftet och underordna oss den postmoderna kritiken, med nihilism och
tilltagande individualisering som följd. Vi bör i stället rekonstruera moderniteten genom den ovan beskrivna kommunikativa rationaliteten (Healey
1993: 236ff; Healey 1997: 43, 50ff). Upplysta preferenser och förhållningssätt kan växa fram genom dialog och samtal.
Ambitionen att med förnuftet forma samhället lämnas inte därhän. Forester kritiserar förvisso den rationella metoden, men lika mycket kritiseras en
inkrementell hållning som endast förespråkar marginella samhällsförändringar: ”While the rational comprehensive formulation reach for the sky, the
boundedly rational and incremental formulations may tie our hands”, menar
Forester (1989: 51). På samma sätt kritiserar Healey postmodernismens förnekande av det mänskliga förnuftets potential. Ett stilla accepterande av
denna kritik leder endast till en neo-klassisk ”låt gå”-modell för samhällets
styrning: individen lämnas åt sig själv (Healey 1997: 42). I stället för att
acceptera en spontan samhällsutveckling uttrycks således en tilltro till möjligheten att med kommunikativa, politiska processer förändra världen och få
saker gjorda.
Hur bör då planverksamheten styras och planbeslut fattas? Vilken demokratimodell förespråkas? Healey kritiserar den representativa demokratin och
rekommenderar inklusiva, participatoriska processer (1997: 221f). Viljan att
nå konsensus genom samverkan kombineras med inklusiva ideal. Möjligheten att påverka skall inte bara finnas vid allmänna val, utan under hela den
beslutsfattande processen. Bra beslut bör fattas av samtliga berörda parter i
en politisk gemenskap (Healey 1997: 237). En viktig del i en sådan deliberativ planeringsprocess är att identifiera alla intressenter inom ett aktuellt policyområde och ge dem utrymme att komma till tals och påverka planbesluten
(Healey 1997: 267).
Ett givet problem är att avgränsa vilka som är ”berörda” eller inte. Vi är
ju alla berörda av planfrågor som gäller bevarande- och exploateringsfrågor
av omfattande, långsiktig och miljöstörande art. Healey preciserar inte närmare hur detta dilemma bör lösas.
Enligt det kommunikativa perspektivet är dock den deliberativa demokratimodellen ett alternativ till den representativa. Perspektivet liknar Joshua
Cohens försök att inom modern demokratiteori ”spegla” Habermas ideala
samtalsmodell (Cohen 2002: 91ff; Estlund 2002a: 10). Hos Habermas och
andra deliberativa teoretiker är det tydligt hur den deliberativa etiken snarare
är ett möjligt komplement till de representativa beslutsmekanismerna; sociala institutioner bör organiseras så att besluten i så stor utsträckning som möjligt liknar dem som kan resultera av en ideal samtalssituation (Habermas
2002: 120ff; Estlund 2002a: 10). Om vi tar Healey på allvar måste den
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kommunikativa teorin därför betraktas som ett alternativ till ett representativt beslutsfattande inom planområdet. Den kommunikativa planmodellen
bör därmed betraktas som en radikal tolkning av Habermas diskursiva etik.
En sådan avvikelse från de deliberativa idealen kan även identifieras i diskussionen av vilka värden som planeringen bör främja. Å ena sidan hävdar
den kommunikativa planmodellen att de mål som planeringen skall sträva
efter bör härledas ur en respektfull dialog som leder fram till samförstånd. Å
andra sidan tycks Forester utgå från att planering bör främja värden som
välstånd, social välfärd och social rättvisa (1989: 4). Forester och Healey
håller därmed inte fast vid en proceduriell rättviseteori utan närmar sig en
substantiv sådan: de förordar vissa specifika, jämlikt fördelade värden.
Healey värnar exempelvis om ”the original Enlightenment idea of respect
for all members of the human species, and for the natural world” (1997: 66).
Hon argumenterar för att respekten för den ”naturliga” miljön kräver att
planering som rör mark- och vattenanvändning måste följa vissa etiska värden (1997: kap. 6). Likaså motiveras strävan efter ökad samverkan i den
fysiska planeringen av att en sådan kan öka den mänskliga välfärden (1997:
152). Värden, mål och rättvis fördelning skall å ena sidan härledas i ett deliberativt samtal. Men detta samtal skall å andra sidan struktureras av vissa
bestämda värden och målsättningar.
Om vi summerar den kommunikativa hållningen framgår det att det finns
påtagliga likheter mellan perspektivet och diskursen planering som rationell
beslutsprocess. Båda består av processuella teorier för hur goda beslut skall
fattas och båda strävar efter rationalitet i beslutsfattandet för att få saker
genomförda.19 Men medan planering som rationell beslutsprocess erkänner
vikten av god kommunikation i de processer där man argumenterar för att en
plan är den bästa av flera alternativ, hävdar den kommunikativa diskursen att
god kommunikation och deliberation är själva planeringsverksamhetens
grundläggande beståndsdelar. Det är den goda kvaliteten på själva dialogen
som genererar goda och legitima planbeslut. Nigel Taylor har sammanfattat
det ”nya” i den kommunikativa planeringsteorin som följer:
The suggestion has emerged that it is not simply that dialogue and debate are
important in the process of planning (for that view is longstanding), but
rather that they are what constitute this process; that the process of planning
can best be viewed as a process of practical deliberation involving dialogue,
debate, and negotiation among planners, politicians, developers, and the public (Taylor 1998b: 71 Kursivering i original).

Hur har då planeringstänkandet utvecklats genom diskursen planering som
kommunikation?
19

Båda perspektiven har också generella ambitioner; det är inte bara planeringen av den
fysiska miljön som skall präglas av den metod som beskrivs, utan helst samtliga processer
som kan betecknas som planering.
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Den rationella kopplingen existerar i diskursen, men är av en annan karaktär än i den renodlade idealtypen och i planering som rationell beslutsprocess. För det första är det planerande subjektet inte enbart professionellt,
även om professionella kommunikatörer skall underlätta respektfull dialog.
Både politiker, utbildade planerare och berörda medborgare bör delta i planprocessen. För det andra är det inte kopplingen mellan det professionella
subjektet och ett objekt som bestämmer graden av rationalitet. Det är det
planerande subjektets relation till andra subjekt, och dialogens karaktär, som
skapar kommunikativ rationalitet. I diskursen görs kopplingar till deliberativa och direktdemokratiska ideal; berörda parter skall samtala sig fram till
konsensus om vad som är problemet och hur det bör lösas.
Men även om det finns ett antagande om social konstruktivism, det vill
säga att vi tillskriver verkligheten mening när vi talar om den, skiljer sig inte
den kommunikativa teorin från planering som rationell beslutsprocess i någon större utsträckning. Om vi tar fasta på Andreas Faludis realistiska beskrivning av den rationella metoden, då är det inte möjligt att verkligen pröva samtliga planalternativ med hjälp av ett vetenskapligt tillvägagångssätt. I
stället måste planeraren kommunicera det planalternativ som föredras som
om alternativet vunnit i en sådan jämförelse. Efter denna korrigering av den
ideala rationalitetsmetoden hävdar även Faludi att planprocesser bör präglas
av kollaborativa övningar mellan planerare, politiker och berörda medborgare.
Vi ser även påtagliga likheter mellan diskurserna om vi jämför med övriga beståndsdelar i den upplysta idealtypen. Vad gäller voluntarismen är graden av autonomi begränsad i den kommunikativa diskursen; det planerande
subjektet bör samverka med politiker och medborgare i en politisk beslutsprocess. Det är en samverkansprocess som skall leda fram till val av de värden och planalternativ som skall vägleda samhällsutvecklingen. Endast genom heteronom samverkan kan utformningen av framtiden väljas.
Likheter står även att finna om graden av utopism jämförs. Hela argumentationen för planering som kommunikation bygger på att det är möjligt att
föreställa sig en alternativ framtid. Det är vikten av att få saker gjorda som
motiverar en ny planeringsteori. Att utformningen av morgondagens städer
skall få ske spontant framstår som otänkbart. Liksom i planering som rationell beslutsprocess förespråkas en processutopism; framtiden kan utformas
genom att upprätta beslutsordningar som ger förutsättningar för ett rationellt
samtal. Att strukturella krafter bör avgöra hur nya städer eller samhällen
växer fram avfärdas, liksom inkrementalismens små och godtyckliga steg
mot en bättre framtid.
Som jag visat förekommer uttalade upplysta värden även i den kommunikativa planeringsteorin. Dess företrädare hävdar att både planeringens mål
och vägen för att nå dessa skall avgöras deliberativt i samtal där det bästa
argumentet fäller avgörandet. Samtidigt förespråkas uttalade värden som
beslutsprocessen skall främja och som planer bör uppnå. Antagandet om det
49

kollektiva goda finns representerat i form av framförallt viljan att skapa välstånd och socialt framåtskridande, men också i viljan att bevara miljön och
skapa ett hållbart samhälle. Den postmoderna partikularismen kritiseras explicit av Healey; vi måste i stället fortsätta sträva efter upplysta värden och
reformera moderniteten.
Med den upplysta idealtypen som jämförelsepunkt tycks således skillnaderna vara begränsade mellan planering som rationell beslutsprocess och
planering som kommunikation. Det är därför felaktigt – eller åtminstone
föga fruktbart – att tala om den senare diskursen som det nya ”paradigmet”
inom planeringsteorin, vilket både Judith Innes (1995) och Nigel Taylor
(1998a: 161f) faktiskt gör. Och eftersom den uttalade viljan att rädda det
moderna projektet är uttalad hos en av diskursens främsta företrädare är det
bara missvisande att tala om den kommunikativa teorin som postmodern (se
Innes 1997).

Planering som postmodernism
Även planering som kommunikation kan betraktas som en modern diskurs
med påtagligt arv från upplysningen. Frågan är om det finns en hållning som
utmanar idealtypens centrala beståndsdelar och därmed det moderna arvet.
Och kan ett sådant förhållningssätt i så fall förstås med hjälp av en upplyst
idealtyp av modern planering?
I planering som fysisk design, planering som rationell beslutsprocess och
planering som kommunikation antas det vara nödvändigt att nå konsensus.
Den allvetande samhällsplaneraren kan skapa samförstånd genom att upprätta en modell över den bästa tänkbara planen; det professionella, vetenskapliga beslutet borgar då för bred legitimitet. Den rationella processen gör detsamma genom att visa att en plan står sig bäst i jämförelse med alternativ.
Planering som kommunikation hävdar slutligen att respektfull diskussion
kan generera samma önskvärda enighet. Viljan till kollektivt samförstånd är
ett drag som sammanbinder de tre moderna plandiskurserna.
Det är just denna strävan som ifrågasätts av dem som gör anspråk på att
utmana den moderna planeringens upplysta grundval (jfr Allmendinger
2002: 157). Jag tycker mig se två sådana separata alternativ i akademisk
plandebatt. Den första kallar sig själv postmodern, den andra betecknar jag
planering som libertarianism (se nästa avsnitt).
I planering som postmodernism ersätts strävan efter konsensus med insikten att social konflikt bör ses som ett grundelement i det demokratiska samhället. Inspirationen hämtas framförallt från idéhistorikern Michel Foucault.
Med siktet inställt på de kommunikativa teoretikerna – och Habermas kommunikativa etik – hävdas att strävan efter konsensus, och rädslan för konflikt, är ytterligare ett förtryckande maktmedel i ett ”modernistiskt” planeringstänkande. Bent Flyvbjerg skriver, med hänvisningar till Foucault:
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”Suppressing conflict is suppressing freedom, because the privilege to engage in conflict is part of freedom” (Flyvbjerg 1998: 209).
Av de planeringsteoretiker som accepterar eller rentav eftersträvar en viss
grad av social konflikt betraktas den kommunikativa diskursens fokus på
konsensus som ett instrument för att disciplinera och tysta ner opposition.
Viljan till samförstånd hävdas vara ett nytt maktmedel i händerna på staten
(Huxley 2000: 372; Fischler 2000: 362). Strävan efter konsensus anses föra
med sig en rädsla att ta till orda; det hämmar i stället för att främja meningsutbyte (Tewdwr-Jones & Allmendinger 1998: 1979). I stället för kommunikativa styrningsstrategier förordas öppen konflikt och maktutövning som en
produktiv kraft för förändring, särskilt när sociala relationer präglas av ojämlikhet och förtryck (Huxley 2000: 373).
En given och rimlig invändning är att upplysningstänkandet och moderna
politiska teorier också utgår från att social konflikt kan vara något önskvärt;
det kan exempelvis, som Albert Hirschman hävdar, vara en förutsättning för
fungerande demokrati (se Hirschman 1994). Vi bör därför ha i åtanke att de
postmodernistiska planeringsteoretikerna framförallt riktar sin kritik mot den
kommunikativa teorin och den starka konsensussträvan som där finns. I
skillnaden ligger även att de nya konfliktteoretikerna vill öppna upp för en
bredare intressekonflikt än den som ryms inom parlamentets ramar. Den
sociala konflikten bör även odlas i ”gatans parlament”.
För att få grepp om det postmoderna perspektivet finns det anledning att
närmare granska texter från dess kanske främsta förespråkare – Leoni Sandercock. Hon förordar nämligen en radikal planeringsmodell inom ett ”postmodernt paradigm” (1998a: 58, 104; 2003: 31). Perspektivet gör därmed
anspråk på att iscensätta ännu ett paradigmatiskt skifte i akademisk plandebatt.
Sandercock hävdar att den modernistiska planeringen – ”modernist planning” – och dess inriktning på samförstånd och universella lösningar är föga
lämpad att lösa de problem som framträder i multikulturella städer. I hennes
kritik framstår själva upplysningens arv som planeringstänkandets grundläggande problem. Tilltron till vetenskaplig kunskap, instrumentell rationalitet, en statligt styrd framtid, och ett generellt allmänt intresse ifrågasätts
(Sandercock 1998a: 58, 62).
Sandercock ansluter till John Friedmanns texter och till den radikala planeringsmodell som där förespråkas (Friedmann 1987: kap. 10). Det är inte
staten som skall förses med ytterligare verktyg för att kontrollera samhällskroppen; det är det civila samhället, framförallt marginaliserade grupperingar, som skall mobiliseras mot staten och byråkratin. Det civila samhället, och
inte offentliga institutioner, bör i ökad utsträckning ägna sig åt planverksamhet. En professionell planerares uppgift bör vara att göra dessa grupper hörda
och mobilisera deras intressen (Sandercock 1998a: 97ff).
Sandercock hänvisar till Iris Marion Youngs (1990) arbete om skillnadens
politik – ”the politics of difference” – och tar sin utgångspunkt i den stora
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variationen i kulturellt ursprung bland människor i dagens städer (Sandercock 1998a: 124f). Med den utgångspunkten blir det omöjligt att tala om
något kollektivt gott för samtliga medborgare. I stället för universalism när
det gäller värden och lösningar måste utgångspunkten vara intressekonflikter
mellan olika grupperingar. Föreställningen om ”det allmänna bästa” bör
ersättas med ett antagande om multipla sådana allmänheter – det Sandercock
kallar ”multiple publics” (1998a: 195).
Sandercock beskriver även sin förespråkade planeringspraktik som konfliktfylld politik: ”(P)ostmodern urban politics is perhaps best understood as
a multiplicity of struggles around multiple axes of oppression, in which the
role of the state is not given” (1998a: 102). När föreställningen om något
kollektivt gott ifrågasätts, kritiseras även det grundläggande antagandet om
nödvändigheten av att nå konsensus.
Konfliktperspektivet präglar även synen på kunskap. Vi måste acceptera
motstridiga sätt att nå kunskap och utgå från en mångfaldens epistemologi
(Sandercock 1998a: 58, 76ff). I stället för att förorda instrumentell eller
kommunikativ rationalitet, eller både och, bör all mänsklig kunskap accepteras och erkännas i planeringsprocessen. Erfarenheter, subjektivt tyckande,
känsloutfall och traditioner bör släppas fram, inte bara rationella argument
och vetenskapligt producerad kunskap.
Trots kritiken av modernismen och upplysningen förespråkar Sandercock
uttryckligen en samhällsutopi – Cosmopolis. Det skall vara en mångkulturellt präglad stad i ständig förändring, där skillnader och mångfald ersätter
det som Sandercock ser som modernismens likheter och enhetlighet (1998a:
182f). Liksom i den rationella och kommunikativa diskursen beskrivs måltillståndet som en ständigt pågående process. En slags samhörighet baserad
på erkännandet av olikheter – ”togetherness in difference” – kan nås med
hjälp av direktdemokratiska ideal (1998a: 19).
Det multikulturella samhället kräver, menar Sandercock, en antagonistisk
demokratisk politik (2003: 103f). Hur denna demokratiska process närmare
bestämt skall utformas redovisas inte. Det konstateras bara att konfliktfylld
politik skall samexistera med mångfald och inklusiva demokratiska ideal.
Det är därmed svårt att utläsa hur demokratiska beslut kan och bör fattas i
den kosmopolitiska samhällsgemenskapen.
Frågan är hur pass annorlunda Sandercocks ”planeringsmodell” är i relation till dess föregångare. Kan postmodern planering förstås med utgångspunkt i ett idealtypiskt upplyst planeringstänkande? Exemplifierar inte hållningen en diametral motsats till vår analytiska utgångspunkt? Om vi relaterar
diskursen till den idealtypen framstår den dock inte som så radikal och oppositionell som retoriken gör gällande. Delar av upplysningens grundläggande
antaganden ifrågasätts; samtidigt vårdas och värnas andra upplysta ideal.
Det är tydligt att Sandercock positionerar sig mot det moderna tänkandets
rationalitetsbegrepp. I stället för en kommunikativ eller vetenskaplig prövning av alternativ skall planprocessen präglas av konfliktfylld politik, där
52

alla tänkbara kunskapsbegrepp får konkurrera. Det är inte heller ett till staten
knutet professionellt subjekt som skall planlägga den fysiska miljön. Det
civila samhällets marginaliserade grupper bör, med idealistiska planerares
hjälp, tillskansa sig makt, göra sig hörda och driva egna intressen.
Eftersom det inte är önskvärt att bara använda vetenskaplig kunskap, rationella modeller eller ideala kommunikativa processer, ersätts olika rationalitetsformer i tidigare teorier med konfliktfylld intressekamp. De förtryckta
bör ges makt och sedan bestämma över sina liv själva, utan att staten fullständigt samordnar själva beslutsprocessen. Diskursen bryter därmed med
den upplysta formen av rationalitet som återfinns i idealtypen.
En liknande brytning med upplysningstänkandet står att finna i ifrågasättandet av något kollektivt gott. Enligt idealtypen motiveras planering av att
det gynnar det allmänna bästa och gör världen bättre. Denna universalism
förnekas av Sandercock. Det finns inte något sådant ”allmänna bästa” i det
mångkulturella samhället. Med begreppet multipla allmänheter hänvisas i
stället till förekomsten av partikulära intressen och därmed till universalismen själva motsats. Det är skilda intressen som skall kämpa, inbördes och
mot staten, för att få sina krav tillgodosedda.
Men avskaffandet av upplysningens rationalism och universalism är inte
tillräcklig för att hävda att hållningen är en total motsats till vår upplysta
idealtyp. Det antas fortfarande finnas en viss grad av voluntarism i denna
skolbildning.
Sandercock, och de besläktade konfliktteoretikerna, anser att handlingsutrymmet och möjligheten att välja hur samhället skall utformas bör stå att
finna i en direkt, inklusiv demokratisk beslutsprocess. Konfliktfylld politik
ställs som motsats till det kapitalistiska systemet, dess bundsförvant staten,
och det strukturella förtryck som dessa parter representerar. Motståndet motiverar en radikal planeringsmodell och en viss autonomi att faktiskt välja en
bättre framtid. Tilltron till att med en process skapa en åtminstone begränsad
autonomi påvisar ett påtagligt arv från upplysningen. En demokratisk, om än
obestämd intressekamp bör avgöra valet av framtid.
Sandercock förordar dessutom explicit en utopi – Cosmopolis. Framtidens
städer skall vara mångkulturella och stå i ständig förändring. De skall också
präglas av en samhörighet baserad på rätten att vara olika och rätten att delta
i den inklusiva demokrati som förespråkas. Perspektivet erbjuder därför en
möjlighet att tänka sig en alternativ framtid och att inrätta en sådan; maktkampen reduceras inte till ett ”allas krig mot alla”. Det är dock inte fråga om
att rita Cosmopolis på en karta som sedan förverkligas. Perspektivet avser –
som i den rationella och kommunikativa diskursen – att uppmuntra en process för hur beslut om förändring skall fattas. Perspektivet avfärdar att marknaden, eller andra övergripande samhällsstrukturer, skall bestämma samhällets utveckling. Framtidens öde läggs i den kosmopolitiska demokratins händer.
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I planering som postmodernism kombineras därför ett tydligt uppbrott
från vissa upplysta ideal med ett vurmande för andra sådana värden. Självbestämmandet genom demokratisk samverkan, tilltron till att konstruera en
bättre framtid och kampen mot de strukturella krafterna tyder på att upplysningstänkandet inte helt lämnats därhän.
Slutsatserna visar på fruktbarheten av de idealtypiska resonemangen.
Trots att företrädare för postmodernismen har hävdat att perspektivet står för
något annat än upplysta ideal kan ett visst släktskap påvisas. Samtidigt
åskådliggörs vad ett upplyst planeringstänkande inte är; diskursen exemplifierar den motsatta ändpunkten till idealtypens rationella antagande och till
dess föreställningar om något kollektivt gott.

Planering som libertarianism
Finns det något sätt att tala om planering representerat i den planteoretiska
debatten som på fullt allvar kan sägas vara direkt oppositionellt till vår idealtyp?
Det torde vara svårt att identifiera en diskurs som totalt ifrågasätter möjligheten till rationell planläggning; gör sig av med de voluntaristiska antagandena; vägrar att hänge sig åt utopiska drömmar om en alternativ framtid;
och som slutligen argumenterar för att partikulära värden, i stället för universella, skall ligga till grund för samhällsbyggandet. En sådan diskurs kan dock
identifieras hos dem som vill att vi skall ägna oss åt mindre planering i alla
dess former. Paradoxalt nog får vi återvända till upplysningstänkandet, men
då till den engelska/skotska grenen, för att finna en sådan hållning. Lika väl
som plantänkandets grundläggande antaganden står att finna i upplysningen
bygger modern planeringskritik på tänkare förankrade i den upplysta traditionen.
Som Patsy Healey påpekat finns det ett perspektiv som hävdar att intentionell styrning av samhällsutvecklingen är av ondo i sig: den neoklassiska
ekonomiska teorin. Där hävdas att samhället bör växa fram spontant, som
resultat av en frivillig överenskommelse mellan producenter och konsumenter (jfr Healey 1997: 42). Hållningen kan sägas ha sin grund i bland annat
Adam Smiths samhällsanalyser från 1700-talet.
En förgrundsgestalt från 1900-talet som representerar hållningen, och då i
dess mest renodlade form, är Friedrich Hayek, nobelpristagare i ekonomi
1974. Denne hävdar, med explicit hänvisning till stadsplanering som verksamhetsform, att planerade städer är föga effektiva om de jämförs med spontant framväxande samhällsformer:
Vi får inte bortse från det faktum att marknaden på det hela taget har styrt utvecklingen av städerna mer framgångsrikt, om än ofullständigt, än vad man i
allmänhet inser och att de flesta av förslagen till förbättringar, inte genom att
få marknaden att fungera bättre utan genom att underordna den under ett cen-
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tralstyrt system, visar att man inte är särskilt medveten om vad ett sådant system måste åstadkomma för att ens kunna jämställas med marknaden i effektivitet (Hayek 1983: 319).

Förutom effektivitetsargumentet hävdar Hayek att ett offentligt planläggande
av markanvändningen är moraliskt oförsvarbar. Om det skall vara möjligt att
bevara frihet för den enskilde är skyddandet av äganderätten statens främsta
skyldighet. Politiska aktörer bör överlåta makten över samhällsutvecklingen
åt enskilda individer och den ”spontana ordning” som aggregerar de enskildas val.
Hayek förnekar därmed berättigandet av rationell politik, lika väl som vetenskaplig analys, som grund för samhällsbyggandet. Det enda målmedvetna
handlandet som förordas är understödjandet av den evolutionära process som
leder fram till den spontana ordningen (se Lundström 1993: kap. 5).20 Den
kanske främsta beståndsdelen i en sådan ordning är marknadens principer,
vilka vi människor enligt Hayek bör underordna oss. Applicerat på bebyggelseplanering innebär detta att utbyggandet av samhället skall styras av
marknadskrafter och inte av staten och professionella planerare (Taylor
1998a: 134).
Det är föga förvånande att få företrädare för en sådan hållning står att finna i den planteoretiska debatten. Perspektivet är ju ett grundläggande argument mot hela det fält som planteoretisk debatt utgör. Men i den högervåg
som tog fart i västvärlden i slutet av 1970- och framförallt på 1980-talet återfinner vi ett par libertarianer.21
I denna diskurs vänds den gängse problemformuleringen i plandebatten i
sin motsats. Samtliga tidigare formulerade sociala utopier ifrågasätts. Utgångspunkten är att människors intressen är disparata och att det är egenintresset som styr sociala relationer (Sorensen 2003: 5). I stället för att formulera och sträva efter sociala utopier bör de marknader som samordnar utformningen av den fysiska miljön regleras. Egenintresset, inte allmänintresset, bör utgöra grund för samhällsbygget.
Pionjärerna för en sådan hållning torde förutom Hayek vara Anthony Sorensen och Richard Day. Med hänvisning till just Hayek hävdar de redan
1981 – i artikeln Libertarian planning – att marknadsmekanismer är mer
effektiva för att uppnå välstånd och tillgodose personliga behov än planerare.
Men detta är inte ett argument för ett totalt tillbakadragande av all planverksamhet så att ”marknaden” lämnas åt sig själv: ”Untrammelled laissez-faire
cannot work”, skriver Sorensen och Day (1981: 391). ”(P)lanning represents
20
Jag avstår från att här utförligt gå in på den dubbelhet som finns i Hayeks politiska filosofi.
I sin grundläggande teori kan han anses vara en vetenskaplig rationalist som gör påståenden
om samhällets funktionssätt och förordar vissa handlingar för att skapa det goda samhället –
marknadssamhället. Men som Mats Lundström påpekar består hans instrumentella teori, som
framförallt står i centrum här, i ett förespråkande av antirationellt handlande (1993: 205).
21
För en översikt se Sorensen (2003).
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an attempt to improve the effectiveness of market mechanisms” (1981:
392).22
Enligt ett sådant perspektiv bör planeringen av den byggda miljön framförallt gå ut på att korrigera marknadsmisslyckanden och underlätta marknadsprocesser. Offentliga ingripanden är endast berättigade för att komma
till rätta med de ”negativa externaliteter” som spontant kan komma till stånd
– såsom slumområden och skador på annans egendom. ”In all these statements of urban planning goals”, sammanfattar Sorensen och Day, ”it is clear
that the planners’ function is either to correct malfunctions in the market
place or to facilitate market processes” (1981: 393).
Vad är det då som skall ersätta tidigare planeringsvisioner? För att åstadkomma planering som libertarianism krävs framförallt ”rule of law”. Det
måste finnas regler som styr marknadens funktionssätt och som tillämpas av
myndigheter när exempelvis fastighetsägare hamnar i konflikt (Sorensen &
Day 1981: 393). Förutom en sådan tillämpning bör fastighetsägare i stort sett
själva få bestämma hur de skall använda marken och hur de skall bygga. Det
är marknaden, privata exploateringsintressen, som bäst kan avgöra vad
”samhället” vill ha. I stället för stora offentliga insatser, professionella standardlösningar och statligt tvång skall konsumtionsval ge signaler om vad
som bör byggas eller bevaras (Sorensen & Day 1981: 396, 399f).
Kan denna hållning förstås med hjälp av den idealtyp som renodlades inledningsvis? Jo, den kan förstås som extremtypens konkreta motsats. Den
preciserar konträra skillnader till den renodlade rationalismen, voluntarismen, utopismen och det kollektiva goda. Den utgör även den mest påtagliga
avvikelsen till övrig plandebatt under 1900-talet. Det finns dock anledning
att ange tydliga nyanser.
Till att börja med bör det medges att de teoretiker som fått representera
förhållningssättet i fråga till viss del är rationalister. De hävdar att verkligheten kan undersökas vetenskapligt och att kunskapen kan användas för att
sätta upp mål för hur samhället skall styras. På en sådan grundläggande nivå
är även Hayek rationalist (jfr Lundström 1993: 206f).
De mål som sätts upp, och den instrumentella teori som förespråkas, gör
dock upp med den kontinentala upplysningens rationalism. Människans begränsade kapacitet, och det informationsproblem som uppstår till följd därav,
gör att vi inte bör överlåta åt ett vetenskapligt eller politiskt subjekt att planlägga samhällsobjektet. Som Mats Lundström har påtalat förordar Hayek
rent anti-rationella föreställningar om hur samhället skall styras (1993: 207).
Spontana marknadsprocesser, och inte mänsklig rationalitet, skall avgöra det
aggregerade utfallet av enskilda bebyggelseprojekt. Enskilda markägare bör
helst planera sin egendom utan inblandning från offentlig planläggning. Om
22

Efterföljaren Lawrence Wai-Chung Lai visar även han att libertarianer, trots uttalade intentioner, inte har lyckats att fullständigt utradera statliga ingripanden när det gäller markanvändningen i samhället (2002: 30f).
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aktörer hamnar i konflikt kan tänkas att fattade lagar angående ägande- och
besittningsrätt används för att avgöra tvister.
Likaså kan vi se hur den tilltänkta planerarens voluntarism omintetgörs i
diskursen. Det bör inte finnas någon autonom ställning för en enskild planerarprofession eller politisk institution som möjliggör val av styrande planalternativ. Inte heller en heteronom institution, där planerare tvingas samverka
med politiker och medborgare, bör avgöra hur det aggregerade samhällsbyggandet bör arta sig. Besluten bör läggas i händerna på marknaden, på summan av enskilda individers konsumtions- och investeringsbeslut. Det är endast på individuell nivå som autonoma beslut bör fattas. Själva aggregeringen av val, vilket är det moment som vi främst intresserar oss för här, bör
överlåtas till marknadsstrukturerna.
Är inte en sådan tilltro till ett renodlat marknadssamhälle utopiskt? Är inte
Hayeks dröm om den spontana ordningen egentligen en föreställning om hur
samhället kan göras radikalt annorlunda i relation till nuet?
Jo, visst är den utopisk i den bemärkelsen att andra samhällsideal förespråkas. Vi har dock också sett hur det i perspektivet förekommer positioneringar mot alla slags sociala utopier. I stället för att ersätta det befintliga
samhällsbyggandet med en ny modell skall vi acceptera det som växer fram
spontant inom ramen för de spelregler som ägande- och besittningsrätten
bygger på. Det är det tillstånd som skulle ha existerat utan offentlig planläggning som förordas. Att på detta sätt hylla det spontana, det av marknadens strukturer determinerade, anser jag utgöra en motpol till den utopism
som idealtypen representerar.
En liknande slutsats kan dras av det fullständiga avvisandet av något kollektivt gott. Förvisso argumenterar såväl Hayek som Sorensen och Day för
att universella rättsregler och marknadsmekanismer skall gälla alla människor, just för att det generar goda resultat för samhället som helhet. Det innebär dock inte att alla skall underordna sig en kollektiv arkitektonisk smak
eller att staten skall ansvara för att definiera vad som är eftersträvansvärt för
samhället som helhet. Det universella värde som förespråkas är partikularism. Individer skall själva få definiera vad som anses eftersträvansvärt och
själv ansvara för att förverkliga detta, i konkurrens med andra. Hur bebyggelsen därefter utformas följer av det spontant framväxta resultatet av en
ekonomisk intressekamp. Sorensen och Day liknar systemet vid en ekonomisk darwinism (1981: 398).
Med utgångspunkt i denna diskussion blir planering definierad som libertarianism det perspektiv som tydligast motsätter sig det upplysta planeringstänkandet, så som det konstruerades inledningsvis i detta kapitel. Paradoxalt nog är det samtidigt det perspektiv som, tillsammans med diskursen
planering som fysisk design, direkt kan sägas spegla de samhällsidéer som
fanns företrädda i upplysningstänkandet. Libertarianismen anknyter till den
engelska/skotska upplysningen som tog sin utgångspunkt i antirationalistiska antaganden om samhällslivet (se Eriksson 1988: 287, 301).
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Att idealtypen renodlar ett planeringstänkande inom en kontinental upplysningstradition möjliggör därmed en diskussion av fundamentala avvikelser. Det stärker intrycket att analysredskapet är fruktbart för att förstå olika
tankar om planering och i förlängningen planeringstänkandets förändring.

Idealtypisk summering
Vad karaktäriserar då förändringen av planeringstänkandet i akademisk
plandebatt? Först och främst kan konstateras att tänkandet sedan efterkrigstiden har rört sig en betydande sträcka från den renodlade extremtypens position. Endast planering som fysisk design relaterar direkt till typens renodlade
begrepp.
I de tre dagsaktuella perspektiven – planering som kommunikation, planering som postmodernism och planering som libertarianism – är rationalismen
i varierad grad omdefinierad, eller till och med frånvarande. Samhällets fysiska miljö bör inte utformas genom beslut av en upplyst och allvetande profession, utan genom kommunikation mellan berörda parter, alternativt genom politisk intressekamp eller som ett resultat av marknadens mekanismer.
Likaså är voluntarismen – planerarens autonomi – begränsad. Den mängd
aktörer som antas delta minskar handlingsutrymmet och valmöjligheterna.
Verksamheten bör enligt rådande perspektiv vara heteronom, om vi överhuvudtaget skall anse oss ha rätten att kollektivt välja de värden som skall
prägla bebyggelsens utformning.
Den utopism som trots allt kvarstår i plantänkandet präglas framförallt av
ett processperspektiv. Vi kan successivt närma oss en bättre framtid genom
att skapa specifika sätt att fatta beslut på. Den reella utvecklingen antas samtidigt effektivt begränsa möjligheten att inrätta ett alternativt samhällsbyggande. Det är med andra ord inte slutmålet som tecknas i utopin, utan den
väg – process – som vi kontinuerligt bör färdas på. Utopismens motsats preciseras dock inom libertarianismen. I stället för processutopism förordas en
spontan utveckling. Marknadsstrukturerna bör ersätta offentlig planläggning.
Intressant att notera är att det representativa demokratiska synsättet är
tämligen marginaliserat. Antingen förespråkas en kommunikativ, deliberativ
eller direkt demokrati i planfrågor – som hos Healey och Sandercock – eller
också bör det kollektiva beslutsfattandet ersättas av ett marknadssystem. Få
är de debattinlägg som vill värna och utveckla det representativa styrelseskicket i planfrågor. Det är betydligt vanligare att kritisera Faludis argument
för ett sådant beslutsfattande.23

23
För ett intressant undantag se Fischler (2000). Med utgångspunkt i det som här kallas det
postmoderna perspektivet argumenterar han för att endast ett representativt beslutsfattande i
planfrågor kan skydda de utsatta och marginaliserade gruppernas perspektiv. I öppen intressekamp eller i frihetlig deliberation tenderar endast de starkaste intressena att gynnas.
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En anledning till att representativa demokratiska processer i planfrågor
har kommit i skymundan kan vara att tilltron till att identifiera något kollektivt gott har försvagats. Denna tilltro lever dock kvar i planering som kommunikation. Där förväntas planprocesser leda fram till ett samförstånd om
vad som är bäst för kollektivet. I de två andra rådande plandiskurserna avvisas däremot den moderna universalismen, med hänvisning till att mer partikulära intressen bör främjas.
I figur två sammanfattas skillnader och likheter mellan de fem diskurserna
i relation till de idealtypiska begreppen. Raderna sammanfattar hur planeringstänkandet har förändrats. Kolumnerna sammanfattar innehållet i de
skilda planeringsdiskurserna.24
Sammanfattningsvis kan därför konstateras att tilltron till möjligheten att
styra framtiden med planering delvis har avtagit, men att den i reviderad
form fortfarande lever i den kommunikativa planeringsteorin och i planering
som postmodernism.
Vad säger oss denna summerande analys om idealtypens användbarhet? I
stort sett har idealtypen fungerat bra för att fånga in likheter och skillnader i
den akademiska plandebatten, samt för att identifiera en övergripande förändringsprocess i plantänkandet.

24

Figuren åskådliggör samtidigt det utfallsrum vari plantänkandet kan placera sig i relation
till det analytiska instrument som har använts (se nedan under rubriken ”En teoretisk förförståelse”).
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Figur 2. Idealtypisk summering av fem diskurser i akademisk plandebatt. Om raderna studeras synliggörs förändringen i akademisk plandebatt. Kolumnerna sammanfattar de olika planeringsdiskursernas innehåll.
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Det bör dock noteras att det även finns andra planteoretiska förhållningssätt, än de fem som diskuterats, för vilka analysinstrumentet kan tänkas fungera sämre. Det gäller framförallt perspektiv som inte på samma explicita
sätt anknyter till hur planprocessen bör organiseras, vilket handlingsutrymme
och vilken intellektuell kapacitet det planerande subjektet bör ha och hur
formbart det planerande objektet faktiskt är. Ett exempel på sådana plandiskurser är den marxistiska kritik som under 1960- och 1970-talen riktades
mot västerländsk planering, både mot dess former och mot det fördelningspolitiska resultatet (se Taylor 1998a: 104ff; Friedmann 1987: 244ff; Allmendinger 2002: kap. 4). Vid studiet av en sådan diskurs torde det vara mindre
fruktbart, men för den skull inte helt meningslöst, att ta sin utgångspunkt i
upplysningsprojektets grundläggande strävan.25

Slutsats – en evolutionär process
En insikt från studiet av den akademiska planeringsteorin är således att den
upplysta idealtypen fungerar relativt väl för att beskriva likheter och skillnader mellan de fem analyserade diskurserna. I övrigt bidrar genomgången till
att nyansera bilden av den planteoretiska utvecklingen som bestående av ett
antal paradigmskiften.
Jag finner inga belägg för den revolutionära tolkning som talet om paradigm antyder. Enligt Thomas Kuhn (1981) kännetecknas sådana skiften av
att ett diametralt annorlunda sätt att betrakta världen ersätter tidigare perspektiv. Synsätten är då inkommensurabla – de kan inte förstås utifrån varandras grundläggande utgångspunkter. Kuhn hävdar dessutom att sådana
vetenskapliga revolutioner endast kan iakttas inom naturvetenskapen. Inom
planteoretisk debatt existerar de analyserade diskurserna dels parallellt (jfr
Sandercock 1998a: 103), dels kan de förstås utifrån varandras grundantaganden.
Även om vi accepterar en mjukare variant av paradigmbegreppet, som
delvis accepterar att det inom samhällsvetenskapen finns flera paradigm
parallellt, ställer jag mig i detta sammanhang frågande inför dess användande. Ett sådant förhållningssätt tenderar att blåsa upp skillnader, marginalisera
likheter och missa liknande grundantaganden. Trots påståenden om det motsatta har den rationella och den kommunikativa skolbildningen en liknande
processuell och kommunikativ utgångspunkt samtidigt som de präglas av ett
25

Ett annat exempel på en plandiskurs som kan vara svår att analysera med hjälp av idealtypen är den så kallade pragmatiska planeringsteorin som i större utsträckning fokuserar konkret
problemlösning (se Allmendinger 2002: kap. 6). Detta gäller även traditionen ”planners as
advocates” som går ut på att planerare explicit skall redogöra för sina värderingar och samverka med organisationer och utsatta grupper för att nå social rättvisa (Allmendinger 2002:
kap. 7).
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snarlikt upplyst arv. Likaså har jag visat hur postmodern planeringsteori
också har ett processuellt angreppssätt och förordar demokratiska beslutsprocesser. Skolbildningen kritiserar kategoriskt upplysningstänkandet men
omhuldar ändå upplysta ideal som utopism och voluntarism.
Finns det då inga avgörande skiften som vi kan ta fasta på i planteoretisk
debatt? Det kan förvisso vara berättigat att tala om ett sådant när planering
som rationell beslutsprocess ersatte planering som fysisk design. Betydelsen
av vad planering var förändrades på ett omvälvande sätt, från att ha handlat
om substans till att handla om hur beslutsprocesser skulle organiseras. Med
utgångspunkt i extremtypen skulle även ett radikalt skifte ha inträffat om
diskursen planering som libertarianism dominerat plandebatten under 1980eller 1990-talen. Om så vore fallet skulle den upplysta planeringen ha vänts i
sin inneboende motsats och knutit an till de anglosaxiska upplysningsidéerna, till de idéer som värjer sig emot en stark offentlig planering. Så har dock
inte varit fallet. Snarare har diskursen i fråga varit marginaliserad. Det finns
inget fundamentalt skifte eller planeringsparadigm att ta fasta på under de
senaste 15 åren. Det är i stället ett antal diskurser som konkurrerar.
I stället för att tala om paradigm, och därmed underförstått om radikala
skiften, föreslår jag att vi talar om skillnaderna mellan diskurserna som
gradvisa förskjutningar från de upplysta idealen. Med det upplysta planeringstänkandet som grundfundament är min tolkning evolutionär och inte
revolutionär. Vi bör se förändringen som en långsam omprövning av de upplysta idealen.

En teoretisk förförståelse
Den teoretiska analysen och de diskurser som har identifierats ger en förförståelse, eller förväntan, på hur ett mer tillämpat planeringstänkande kan ha
utvecklats. Det främsta empiriska syftet för avhandlingen är ju att undersöka
hur sättet att tala om och tänka planering har förändrats i Sverige från 1945
och fram till idag.
En möjlig tänkbar variation har identifierats genom beskrivningen av den
akademiska plandebattens utveckling. Denna variation kan i sin tur användas
som relief i studiet av svensk planpolitik. Återkommer någon av diskurserna
i politiken eller avviker svenskt plantänkande från den utveckling som kan
iakttas i akademisk debatt?
Ofta spiller akademisk debatt över i den politiska diskussionen och färgar
reformförslag och ny lagstiftning.26 Lika ofta kan vi dock iaktta en diskrepans mellan de två aktivitetsfälten. Poängen här är att möjliga diskurser som
kan förekomma i den svenska politiska diskussionen har utmejslats, vilket i
26
Ett lika påtagligt fenomen är att politisk debatt och politiska beslut har inflytande på akademisk debatt och på den forskning som bedrivs.
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sin tur underlättar tolkningen och analysen av det mer svårtolkade politiska
materialet.
Med oss till den empiriska analysen av svenskt plantänkande har vi således två jämförelsepunkter: de teoretiska diskurserna och idealtypen. De fem
teoretiska diskurserna kan användas kontrafaktiskt i studiet av den svenska
utvecklingen. Med hjälp av de idealtypiska resonemangen kan vi diskutera
eventuella förändringar i plantänkandet i relation till ett upplyst ideal. På så
vis lyfter vi in ett i relation till plandebatten externt instrument för att avgöra
förändringens art och karaktär. Användandet av idealtypen möjliggör en
diskussion av svensk bebyggelseplanering som just ett fall av upplyst
plantänkande satt i förändring.
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3. Design och metod – argumentativ
diskursanalys

De föregående kapitlen har ringat in det som skall studeras och de teoretiska
utgångspunkter som undersökningen bygger på. Innan den empiriska undersökningen tar vid återstår att tydligare precisera hur vi faktisk bör gå tillväga
när vi studerar det valda forskningsobjektet: planeringstänkandet. Jag börjar
med att argumentera för varför undersökningen är upplagd som den är – det
vill säga för dess undersökningsdesign. Därefter följer en argumentation för
varför diskursanalys – och mer specifikt en argumentativ diskursanalys –
lämpar sig väl att använda när förändringar i föreställningar och tankesystem
skall undersökas.

Undersökningens design
I det inledande kapitlet argumenterade jag för att det är lämpligt att undersöka planeringstänkandets förändring i just Sverige. Vårt land präglas av en
politisk modell – den demokratiska reformismen – som har sitt ursprung i
upplysningens idékomplex (Hermansson 2003). Dessutom har Sverige varit
något av ett föregångsland i utvecklandet av bebyggelseplanering (Ward
2002). Det har även påståtts i tidigare forskning att det har skett en intressant
förändring av plantänkandet som delvis kan förstås med hjälp av de teoretiska diskurser som presenterades i det föregående kapitlet (Granberg & von
Sydow 1998; jfr Christoferson & Öhman 1998). Det som skiljer min undersökning från denna tidigare forskning är bland annat valet av analysarena.

Arenan – politiskt beslutsfattande
Jag definierar ett planeringstänkande som ett kollektivt system av sammanhängande föreställningar gällande viljan och möjligheten att styra utformningen av framtiden. I inledningskapitlet nämns som hastigast att ett sådant
system med fördel kan studeras i politisk debatt och närmare bestämt i de
beslutsprocesser som föregår förändringar av svensk planlagstiftning. Det
finns anledning att i relation till tidigare forskning – med fokus på andra
arenor – ytterligare argumentera för varför det är särskilt lämpligt att studera
svensk planpolitik.
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Tidigare forskning har framförallt undersökt akademisk plandebatt och
kommunal planeringspraxis. Därtill baseras slutsatserna om en betydande
förändring i stor utsträckning på studier av forskarnas samtid. Utgångspunkten för förändringen – hur det var tidigare – studeras inte, utan tas mer eller
mindre för given. Hur en rationell och byråkratisk planering kom att etablera
sig i lagstiftning och i kommunernas verksamhet beskrivs således inte.
När Mikael Granberg och Åsa von Sydow frågar sig vad som har hänt
med det rationella planeringstänkandet undersöks dels artiklar i tidskriften
PLAN, dels en utvärdering av den kommunala planeringsverksamheten under 1970-, 1980- och 1990-talen. Det finns förvisso något av tillbakablick i
studien, men inte längre än till den tidpunkt då förändringen påbörjades. Hur
en rationell, byråkratisk och proaktiv planering etablerades som avsåg att
ombesörja medborgarnas behov, klarläggs inte. I stället beskrivs hur en mer
reaktiv, inkrementell och kommunikativ planering, inriktad på förhandling
mellan offentliga och privata parter, har växt fram (Granberg & von Sydow
1998: 5f, 59f).
I tidskrifter som PLAN och Arkitektur debatteras förvisso vad planering
bör vara och vilka planeringsteorier som skall anses vara fruktbara. När ett
sådant material studeras rör vi oss dock i relativt snäva kretsar av akademiker och praktiserande yrkesutövare. Vi undersöker vilka föreställningar om
planeringens nytta och villkor som omhuldas inom en profession eller en
viss krets av yrkesmän och -kvinnor. Det går inte att hävda att samhällets
föreställningar om planering har förändrats bara för att tänkandet utvecklats
påtagligt i en sådan snäv debatt.
Inger Christoferson och Jan Öhman iakttar under 1990-talet en postmodern inriktning på planverksamheten. Till skillnad från Granberg och von
Sydow studerar de framförallt kommunal planeringspraxis och konstaterar
att den offentliga samhällsplaneringens legitimitet alltmer har kommit att
ifrågasättas. Generella lösningar har ersatts av lokalt anpassade sådana, där
medborgargrupper och näringsliv konkurrerar med stat och kommun om
makten att definiera planeringens syfte och nytta (Christoferson & Öhman
1998: 11f, 125f). Dessa författares studie av kommunal planeringspraxis gör
inte anspråk på att uttala sig om hur ett mer kollektivt tänkande har utvecklats. De anser sig, trots detta, kunna iaktta en postmodern vändning i hur
planeringsredskapet har kommit att användas.
På liknande sätt uppmärksammar Göran Cars det han kallar ”förhandlingsplanering” i kommunala planeringsprojekt. Det är i studier av enskilda
fall som han konstaterar att fysisk planering allt mer har kommit att handla
om förhandlingar i det fördolda mellan kommuner, näringsliv och intressegrupperingar (Cars 1991).
Vi står både hos Cars och hos Christoferson och Öhman inför ett inferensproblem om vi avser att använda studierna för att säga något om ett förändrat
planeringstänkande. Hur en kommun väljer att tillämpa lagstiftningen skiljer
sig förmodligen både från andra kommuners tolkningar och från den ideala
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planprocess som regleras i lag. Hur bra eller hur representativa fall vi än
studerar kan vi inte utge oss för att ha identifierat ett i hela det svenska samhället gällande förhållningssätt till planering.
Till skillnad från den ovan beskrivna planeringsforskningens lokala fokus
har Katarina Nylund försökt beskriva en mer övergripande förändring i planeringstänkandet. Nyströms avhandling tar dock inte bara tillståndet före
förändringen av tänkandet för givet, utan även själva förändringen i sig.
Hennes tes är att modernismens och rationalismens doktrinkonsensus har
ifrågasatts och att ett doktrinvakuum uppstått. Denna förgivettagna utveckling förklaras därefter med hjälp av externa, teoretiska faktorer såsom ekonomiska rambetingelser och filosofisk kritik av moderniteten (Nylund 1995:
1ff). Det är därmed inte själva planeringstänkandets förändring som sådan
som undersöks, utan de faktorer som, enligt Nylund, förklarar planeringsverksamhetens kris.
De nämnda studierna lämnar viktiga och intressanta bidrag till diskussionen om en förändrad syn på fysisk planering. Det går dock inte att med dem
som utgångspunkt besvara frågan om hur planeringstänkandet har utvecklats. Jag vill hävda att vi måste undersöka en arena som är mer auktoritativ
för att förstå och uttala oss om en sådan förändring.
Vad finns det då för alternativ? Som statsvetare vill jag hävda att institutioner och framförallt regelverk är särskilt viktiga att studera. Till skillnad
från nyinstitutionalister som James March och Johan Olsen (1989) avser jag
dock inte att studera ”institutioner” för att säga något om hur individer – här
planerare ute i kommunerna – handlar. I stället menar jag att den politiska
policyprocessen och regelverken bör undersökas om målet är att förstå just
samhällets övergripande föreställningar. Här utvecklas nämligen förhållningssätt som gör anspråk på en hög grad av legitimitet.
Den lag som reglerar plan- och byggverksamhet i Sverige är ett resultat av
ett komplicerat politiskt spel inom ramen för den parlamentariska processen.
Detta spel styrs av procedurer som bland annat har till syfte att skapa något
av ett kollektivt förhållningssätt i politiskt laddade frågor. Det svenska
kommittéväsendet och den beslutsförberedande process som föregår varje
lagändring har nämligen utformats för att möjliggöra samförstånd och samsyn (Bäck & Möller 2001: 36f; jfr Nyman 1999: 36f).
Samsynen produceras genom en särskilt utformad beredningsprocess. I
offentliga utredningar diskuteras olika alternativ och synsätt, ibland av representanter för både regering och opposition. Betänkanden skickas ut på
remiss. Därefter arbetar regeringen fram en proposition som i sin tur bearbetas i riksdagens utskott. Samtidigt behandlar utskottet de motioner som övriga partier och enskilda riksdagsledamöter anför i frågan. I utskotten finns
återigen utrymme för att arbeta fram kompromisser och nå en samsyn mellan
de olika politiska partierna. Slutligen tar riksdagen ställning till förslaget (se
även Jacobsson 1997: 324f).
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Den hållning som formuleras i samband med lagstiftning avser att representera de synsätt som återspeglas i riksdagens styrkeförhållanden. Och dessa styrkeförhållanden gör i sin tur anspråk på att vara representativa för
samtliga röstberättigade medborgares intressen och perspektiv. De föreställningar och de synsätt som återkommer i det förslag som vinner laga kraft
utgör därmed en auktoritativ utsaga, ett officiellt svenskt förhållningssätt
som samhällets aktörer tvingas att förhålla sig till (Mörkenstam 1999: 61f).
Om vi i detta politiska material finner att en majoritet av de valda i riksdagen ställer sig bakom ett visst sätt att tala om planering kan vi också normalt förvänta oss att det är ett synsätt med starkare samhällelig räckvidd än
diskurser i enskilda tidskrifter eller enskilda kommuner. Enligt min mening
kan vi identifiera en mer auktoritativ syn på planering om den parlamentariska arenan studeras.
Det politiska beslutsfattandet utgör även något av ett ”hårt test” när diskursiva förändringar undersöks. Som Kerstin Jacobsson påpekar präglas
kommittéväsendet, den parlamentariska processen och det riksdagstryck som
den genererar av kontinuitet, ritualer och upprepningar. Formuleringarna
som återkommer är väl genomtänkta, i avsikt att de skall kunna passera alla
instanser som krävs för beslut. Trots trögrörligheten och den rigida samtalsordning som existerar är det som sägs också det som anses vara socialt sanktionerat att säga från ett samhälleligt perspektiv. De förhållningssätt som
förekommer på den parlamentariska arenan kan antas vara mer eller mindre
vedertagna perspektiv. Om en övergripande förändring har skett i samhällets
förhållningssätt till en viss politisk fråga bör det vara synligt på denna arena.
”Förändringar i riksdagstryck blir särskilt intressanta och indikatorer på att
en förändring i den vedertagna synen har skett”, skriver Jacobsson (1997:
325).
Argumenten för att studera offentlig planpolitik för att förstå planeringstänkandets förändring är således många. Detta till trots finns det ett
antal problem som måste beaktas när just den politiska processen studeras.
När vi undersöker akademisk debatt och planeringsverksamhet kan vi i stort
sett anta att utsagorna som vi analyserar är uppriktigt menade. I det politiska
spelet är denna utgångspunkt inte lika självklar.
I motioner, utskottsbetänkanden, propositioner och riksdagsdebatt växer
förvisso auktoritativa utsagor fram. Dessa viljeyttringar är dock ofta uttryck
för kompromisser och ett politiskt spel. De utsagor som formuleras behöver
inte stå i direkt korrespondens med hur aktörerna faktiskt tänker om en sakfråga. Påståenden kan tvärtom vara uttryck för en ej uttalad strategi. I det
politiska spelet måste vi på ett helt annat sätt än i akademisk plandebatt och i
kommunal planeringspraxis förhålla oss till det strategiska handlandet i de
utsagor som undersöks.
Trots denna svårighet vill jag ändå vidhålla att det är just politisk plandebatt som bör studeras om vi skall kunna lämna ett viktigt bidrag till diskussionen om planeringstänkandets förändring. Endast genom att studera den
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process som föregått lagreglering av planverksamheten kan vi både komma
åt auktoritativa föreställningar och pröva om dessa förändrats.

Fyra beslutsprocesser
Vilken period bör då studeras? I det inledande kapitlet argumenterade jag för
att 1940-talet bör tas som utgångspunkt för avhandlingens empiriska bidrag.
Då renodlades och stärktes föreställningen att det framförallt var det offentliga, och närmare bestämt kommunerna, som borde ha rätten att planlägga
bebyggelsen. Efter byggnadslagens tillkomst 1947 fick markägaren endast
behålla rätten att bygga i enlighet med plan. Det offentliga stärkte därmed
påtagligt sin möjlighet att med planering styra utformningen av den framtida
bebyggelsestrukturen.
Efterkrigstiden präglades av stor planoptimism. Den upplevda framgången med krigsplanering och reglering användes som argument för att planlägga samhället även under fredstid. De eviga marknadsmisslyckanden som
skådats i samband med 1930-talets kriser skulle tämjas med offentlig planering och samordning. Den socialdemokratiska visionen var att skapa en
”planmässig hushållning” med ett näringsliv och ett samhällsliv som gick
”för full maskin” (Lewin 1967: 217ff). Om det svenska planeringstänkandet
präglades av en proaktiv, hierarkisk, rationell och modernistisk planering
under efterkrigstiden, som tidigare forskning hävdat, torde en sådan etablera
sig och vara synlig i 1940-talets politiska debatt.
Avhandlingens empiriska bidrag tar därför sitt avstamp just i 1940-talets
planeringsoptimism, så som den präglade bebyggelseplaneringen och den
lagstiftningsreform som genomfördes. Startpunkten för studien är den process som ledde fram till antagandet av byggnadslagen 1947. Därefter har jag
studerat beslutsprocesser och perioder där lagstiftningen och planeringssystemet omprövats. Den grundläggande tanke som har väglett valet av beslut
är att när regelverk ses över torde även möjliga förändringar i planeringstänkandet komma till uttryck.
En sådan första omprövning står att finna i 1960-talets utvärdering av bostadstillgången och plansystemets effekter på samhällsbyggandet (SOU
1965:32). Efter utredningsfasen kom omfattande reformer av plansystemet
att genomföras. En fysisk riksplanering, ett planverk och en ökad ambition
att planlägga glesbebyggda områden inrättades. Ambitionen var att skapa en
plan för hela Sveriges yta. Det är också under perioden 1965–1974 som miljonprogrammet genomfördes och en miljon nya bostäder kom att byggas.
Plansystemets funktion debatterades flitigt under dessa år i utredningar och
riksdagstryck.
Den andra omprövningen är tillkomsten av ett nytt regelverk: Plan- och
bygglagen 1987. Den första utredningen i frågan tillsattes redan 1967. Först
nitton år och sju regeringsbildningar senare stod lagreformen färdig. Under
den långa utrednings- och beslutsprocessen stormade det dels kring miljon69

programmets effekter, dels kring den brist på demokrati som ansågs prägla
den planprocess som föregick byggandet. Plan- och bygglagen reglerar fortfarande planverksamheten i Sverige. Frågan är om ett nytt planeringstänkande kom att sätta sin prägel på lagstiftningen.
Det sker ingen tredje fullständig omprövning av plansystemet åren efter
plan- och bygglagens tillkomst. I den sista empiriska utblicken i svensk
plandebatt undersöks i stället ett antal partiella omprövningar. Ett antal intressanta delreformer har nämligen initierats och genomförts under den senaste femtonårsperioden. Till att börja med kom det borgerliga maktövertagandet 1991 att möjliggöra en alternativ planpolitik. Ett antal utredningar
och reformer påbörjades. 1994 återtog socialdemokraterna regeringsmakten
och därmed initiativet i planpolitiken. Reformarbetet fortsatte dock i ny regi.
Senast tillsattes en parlamentarisk utredning 2002 för att göra en bred översyn av plan- och bygglagstiftningen (SOU 2005:77).
Det är sammanfattningsvis fyra tidsperioder som skall studeras, vilka alla
präglas av att hela eller delar av plansystemet omprövas.

Figur 3. De fyra beslutsprocesser eller tidsperioder som studeras.

Sammantaget undersöks perioden mellan 1945 och 2005 i de fyra nedslagen.
Som framgår av figur 3 överlappar vissa beslutsprocesser varandra tidsmässigt. Utvecklandet av en fysisk riksplanering sker parallellt med att en reformering av hela plansystemet initieras. Beslutsprocesserna hör samman
och avlöser varandra. I analysen separeras de dock som olika beslutsprocesser.
De fyra tidsperioderna och beslutsprocesserna som studeras täcker in ungefär samma tidsperioder som analysen av den planteoretiska debatten i kapitel 2 (se figur 1). Det finns därför förutsättningar för fruktbara jämförelser.
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Material – de olika dokumenten
Med valet av arena följer även vilket material som analyseras. Inom ramen
för kommittéväsendet och den parlamentariska processen produceras offentliga utredningar och det som kallas riksdagstrycket. I mitt sökande efter planeringstänkandets förändring analyseras direktiv till utredningar, utredningsbetänkanden, propositioner, relevanta motioner, utskottsbetänkanden och
protokoll från riksdagsdebatten.
Jag har däremot inte undersökt remissinstansernas åsikter på ett uttömmande och systematiskt sätt. I utredningar och i propositioner återges dock
ofta synpunkter från remissinstanser, särskilt när de haft avgörande inverkan
på reformens utformning. I anslutning till plan- och bygglagreformen sammanställdes även remissutlåtandena och gavs ut i SOU-serien. Via sådana
redovisningar har jag i vissa fall indirekt tagit hänsyn till synpunkterna. På
grund av tidsskäl och bristande tillgång på material har en fullständig och
likvärdig genomgång av remissvaren inte genomförts för samtliga analyserade reformer. Jag finner det inte heller troligt att en sådan genomgång skulle
påverka studiens resultat på ett avgörande sätt.
De ärenden som analyseras följs från initiering/utredning till faktiska beslut. Ett sådant processperspektiv är av yttersta vikt om vi vill identifiera
förändringar i de föreställningar som finns representerade i materialet. Som
Bo Rothstein påpekat i debatt med historikern Yvonne Hirdman, är det helt
avgörande att följa beslut från utredningar till proposition för att se vilka
föreställningar och synsätt, av många möjliga, som har legat till grund för en
viss lagstiftning (Rothstein 1994: 208f).
Studiet av motioner, utskottsbetänkanden och riksdagsdebatt ger därtill
goda möjligheter att identifiera konkurrerande föreställningar. För att avgöra
om ett specifikt förhållningssätt har institutionaliserats och fått auktoritativ
status bör det dock relateras till propositioner, kommittébetänkanden och
resultat av omröstningar (jfr Mörkenstam 1999: 62).

Några avgränsningar
Det är viktigt att påpeka att undersökningen inte gör anspråk på att presentera en fullständig genomgång av de valda beslutsprocesserna och de dokument som producerats inom ramen för dessa. Om man i detalj vill studera
hur plansystemet växt fram och förändrats skulle ett sådant heltäckande tillvägagångssätt vara nödvändigt. Om det däremot är det planeringstänkande
som ligger till grund för planpolitiken som skall undersökas bör ett strategiskt urval göras; alla diskussioner om plansystemets beståndsdelar är ju inte
relevanta för att förstå hur tilltron till att styra framtiden med planering har
förändrats.
Plan- och bygglagen är ett gigantiskt och svåröverskådligt lagsystem, ett
lappverk enligt vissa bedömare (se Vedung 1998). Lagen reglerar allt från
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planprocessens utformning till hur grusgropar får grävas och hur hus bör
rivas. Lagkomplexet kopplas även på ett intrikat sätt samman med övergripande miljölagstiftning, väg- och vattenlagar samt med lagar som reglerar
äganderätt och expropriering. Vad bör vi då se närmare på i detta svåröverskådliga system?
Jag har först och främst fördjupat mig i diskussionerna om plansystemets
utformning. I argumenten för varför systemet skall innehålla vissa bestämda
planinstitut, som förhåller sig till varandra på ett bestämt sätt, kan tilltron till
plansystemets styrförmåga utläsas. Det svenska plansystemet har från 1947
och framåt bestått av framförallt en översiktlig plannivå, gällande kommunens långsiktiga utveckling, och en detaljerad plannivå som reglerar specifika bebyggelseprojekt. Det är i argumentationer kring relationen mellan dessa
båda planverktyg som föreställningar om möjligheten att styra framtiden
med planering framträder.
När jag har gått igenom planutredningar och riksdagstryck har det visat
sig vara särskilt relevant att undersöka motiven för utformandet av den översiktliga planeringen. I detaljplaner och bygglovsprövningar tar kommunen
ställning till framförallt enskilda, ibland sammanhängande, projekt. Planen
skall direkt föregå och ge tillåtelse till ett förverkligande av planerad bebyggelse. Det är i relation till den översiktliga nivån som en diskussion har förts
om hur hela samhällen kan och bör planeras. Där uttrycks t.ex. åsikter om
huruvida översiktsplanen skall binda, vägleda eller endast summera och
sammanställa det aggregerade resultatet av mark- och vattenanvändning. När
översiktsplanen diskuteras kan vi därför få svar på i vilken utsträckning och
på vilket sätt det offentliga anser sig ha möjlighet att välja framtid och att
forma den enligt upprättad plan.
Ett annat sakområde som särskilt studeras i texterna är hur planeringsprocessen bör regleras. I dessa diskussioner kan vi utläsa hur goda beslut bör
fattas, vilka som bör vara aktiva i planverksamheten, och när dessa har rätt
att delta. Det är framförallt i anslutning till regleringen av planprocesserna
som planeringstänkandets rationalitetsdimension framträder.
Jag har även valt att särskilt analysera de motiveringar som läggs fram för
de reformer av plansystemet som föreslås. Ofta positionerar sig ett reformförslag både mot brister i det befintliga systemet och mot brister i alternativa
förslag. I själva beskrivningen av reformbehovet återfinns föreställningar
dels kring vad planering är och bör vara, dels beskrivs olika värden och mål
som motiverar de planeringsinstrument som förespråkas.
Det tål att upprepas att undersökningen inte gör anspråk på att beskriva
hela innehållet i besluten om planlagstiftningen och plansystemets utformning, inte heller på att förklara varför lagen och plansystemet ser ut som de
gör. För att studera möjliga förändringar, framförallt i planeringstänkandets
inslag av rationalism, voluntarism och utopism samt synen på det kollektiva
goda, har jag funnit det tillräckligt att i texterna framförallt lyfta fram argumentationer kring de beskrivna sakområdena.
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Argumentativ diskursanalys
I diskussionen ovan kring valet av arena, nedslag, material och sakområden
har inget sagts om hur vi faktiskt bör gå tillväga när vi studerar föreställningar. En helt avgörande fråga som måste besvaras innan själva analysen
tar vid är hur ett tankesystem skall kunna undersökas då vi inte kan ta oss
innanför skallbenen på dem som står för själva tänkandet. I det följande argumenterar jag för att tankesystem och föreställningar med fördel kan studeras i texter och med hjälp av diskursanalytisk metod.

Att studera föreställningar genom att studera språk
Det är inte enkelt att förstå vad planering är. Begreppet är i sig mångtydigt.
Det intressanta med mångtydiga begrepp är att de kan dra till sig olikartade
betydelser beroende på hur och var de används. Planering är en sådan semantisk magnet (se Lundquist 1976: 124). I det teoretiska kapitlet visades
hur det har talats om planering som fysisk design och arkitektur; som ordnandet av rationella beslutsprocesser; som kommunikativt handlande; som
social konflikt; och som något ineffektivt som bör ersättas av marknadsprocesser. Alla dessa talesätt ger sin speciella betydelse åt planeringsbegreppet.
Jag vill alltså hävda att det går att undersöka hur planering har tänkts genom att studera hur det har talats om planering. Aaron Wildavsky formulerar
det som följer:
Men [sic!] think through language. They can hardly conceive of phenomena
their words cannot express. The ways in which men think about planning affect how they act just as their attempts to plan affect how they think about it.
The problems they have with the word mirror their problems with the world
(Wildavsky 1973: 127–128).

Även om Wildavsky inte använder sig av diskursanalysens typiska vokabulär lyckas han i det citerade textavsnittet formulera något av ansatsens grundläggande filosofiska antagande. Sättet att tala om planering visar enligt Wildavsky på ett specifikt förhållningssätt till verkligheten. Begreppsanvändningen speglar aktörers sätt att tänka och förhålla sig till omgivningen.
Mänskligt tänkande är av tolkande karaktär. Vi står inte i en direkt förbindelse med den yttre världen och dess mening. I stället måste vi använda
oss av symboler för att ”representera” de objekt, erfarenheter eller idéer som
omger oss. Även om fenomen finns i denna verklighet får de reell mening
för oss först när vi talar om dem. Genom att undersöka detta tal kan vi förstå
hur vi föreställer oss och förhåller oss till ”det verkliga”.
Perspektivet följer av vad som brukar beskrivas som en lingvistisk vändning inom filosofin (se Carver 2002). De objekt som omger oss antas inte ha
en inneboende mening som korresponderar med de ord som vi använder som
beteckning på dem. Som Richard Rorty (1997) har påpekat kan vi inte – om
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vi inte tror på en allsmäktig gud – utgå från antagandet att universum bär på
en given mening och innebörd som vi bara kan komma åt genom att använda
neutrala språkliga verktyg. I stället tillskriver vi mening och betydelse till
objekt och erfarenheter – som fortfarande existerar i en slags yttre verklighet
– med hjälp av språkliga praktiker. Ett sådant ontologiskt antagande om
mänskliga aktörer, språk och verklighet sammanfattas i figur 4.

Figur 4. Relationen mellan aktörer, språkanvändning och verklighet.

I figuren visas hur aktörer, språkanvändning och verklighet interagerar i en
meningsskapande process. Det centrala i modellen är att språket utgör en
meningsskapande arena mellan verkligheten och samtalande aktörer. Jag gör
även antagandet att enskilda subjekt tänker i språktermer. Om vi avser att
undersöka tänkande kan vi studera den diskursiva nivån.
För att markera dynamiken i relationen är pilen mellan aktörsarenan och
den språkliga arenan dubbelriktad. Å ena sidan lär vi oss ett språk som ett
givet system. När vi lär oss tala om verkligheten på ett visst sätt skapas gränser för vad som är möjligt att tänka och vad som kan göras. Vi anammar en
uppsättning konventioner. Å andra sidan förändras språket. När vi talar om
verkligheten skapas nya begrepp, nya betydelser och innebörder. Vi kan som
aktörer använda språket mer eller mindre intentionellt som ett verktyg för att
uppnå strategiska mål (jfr Bacchi 2000: 51; Fairclough 1992: 64).
Det finns, som Carol Bacchi påpekar, en dual funktion i vår diskursanvändning (2004: 143). Språkanvändningen kan både utgöra en begränsning
på vårt tänkande och agerande, men språket kan också användas strategiskt
av handlande aktörer. Detta duala förhållningssätt är särskilt centralt när vi
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studerar den politiska processen. Även om vi aldrig fullt ut kan avgöra om
en aktör använder och formulerar en diskurs strategiskt, eller om den verkligen ger uttryck för vad han/hon tänker, bör vi vara medvetna om och förhålla oss till denna dualism när vi tolkar texter.
Även relationen mellan den ”yttre” verkligheten och den språkliga nivån
är ömsesidig. Språkanvändningen tillskriver mening åt de skillnader som
existerar i verkligheten. Färgen röd får en specifik betydelse för oss genom
att den språkligt relateras till kontrasterande färger i färgskalan; likafullt
existerar dessa färgskillnader i en slags oberoende verklighet. Språkanvändningen markerar endast de inneboende skillnaderna och gör dem förståeliga
för oss. Samtidigt läser vi av innebörden i dessa skillnader som om den alltid
existerat i det objekt, i den erfarenhet eller idé, som beskrivs (se Carver
2002: 50). Det betyder inte att jag antar att skillnader är något som bara konstruerats språkligt och att verkligheten endast existerar i det mänskliga medvetandet. Antagandet går tvärtom ut på att verkligheten innehåller mängder
av skillnader som vi tillskriver mening genom språkligt konstruerade distinktioner.
Med en sådan ontologisk utgångspunkt kan två olika vetenskapsteoretiska
förhållningssätt till den språkliga arenan preciseras. Det klassiska perspektivet försöker jämföra, diskutera och besluta sig för den rätta benämningen –
eller det rätta begreppet – att använda för ett specifikt objekt eller för en
särskild händelse eller erfarenhet. Exempelvis ägnar sig statsvetare åt att
diskutera vad som är demokrati eller inte, eller att förklara varför ett land är
att betrakta som mer demokratiskt än ett annat. En sådan strävan efter ”rationella” benämningar, och i förlängningen vetenskapliga förklaringar, är absolut nödvändig i vår strävan efter att förstå vår värld och möjliggöra fruktbara
samtal.
Det diskursanalytiska perspektivet som presenteras här använder dock
inte språket endast som ett verktyg för att beskriva verkligheten. Språkanvändningen som sådan utgör den arena som analyseras. Utgångspunkten är
att det existerar en kamp om den mening och betydelse som tillskrivs verkligheten. Mönster av förhållningssätt och tankesätt kan identifieras genom att
vi analyserar den diskursiva arenan och de meningsskapande system som
utkristalliserar sig mellan aktörer i interaktion och det som antas vara verkligheten.
Om det finns ett ofta återkommande sätt att tala om ett specifikt fenomen
– exempelvis planering – som i sin tur skapar en viss mening och betydelse,
som skiljer sig från alternativen, kan vi också anta att detta sätt att tala strukturerar vårt sätt att tänka kring fenomenet. Språkanvändningen utgör förhållningssätt, ramar eller synsätt genom vilka vi upplever fenomenet i fråga (se
Bacchi 1999: 40). Förändringar av föreställningar och tankestrukturer kan
blottläggas genom att vi analyserar språkanvändningen och konstruktionen
av mening, så som den framträder mellan interagerande aktörer och det vi
antar vara verkligheten utanför aktören i fråga (jfr Farr 1989: 33). Vi behö75

ver därmed inte penetrera medvetandet hos de aktörer som står för tänkandet.
Av det sagda torde det stå klart att jag med diskurs menar ett specifikt sätt
att tala om verkligheten som bygger på vissa idéer, begrepp och kategorier
vilka i sin tur tillskriver mening åt objekt och fenomen (Hajer 2002: 63). Ett
sådant sätt att tala måste dock utgöra ett slags mönster och återkomma i flera
texter eller i flera utsagor för att det skall vara fruktbart att urskilja det som
en specifik diskurs.
Utgångspunkten gör gällande att vi inte kan förstå, tänka eller handla på
ett meningsfullt sätt oberoende av sådana mönster. Diskurser föregår våra
uppfattningar, tankar och handlingar och tillskriver mening till dessa. Jacob
Torfing har formulerat detta diskursanalytiska antagande som följer: ”(O)ur
cognitions and speech-acts only become meaningful within certain preestablished discourses, which have different structurations that change over
time” (Torfing 1999: 84f).
Att hävda att vårt sätt att uppfatta och förstå verkligheten är strukturerad
genom diskurser innebär dock inte, vilket torde stå klart efter den ontologiska diskussionen, att de är strukturer som determinerar innebörd, mening och
handlande. Utgångspunkten är i stället att det råder en kamp om hur vi tillskriver mening och innebörd åt det som vi upplever som verklighet. Olika
diskurser formuleras och tävlar om att tillskriva mening åt det ”verkliga”
(Torfing 1999: 86). Hur vi talar om och förstår ett visst fenomen – som exempelvis planering – struktureras endast tillfälligt av en viss betydelse.
Som vi har sett i teorikapitlet existerar det en sådan kamp om vad planering är och vad det bör vara. Innebörden av planeringsbegreppet struktureras
tillfälligt till sammanhängande diskurser i en pågående tävlan mellan alternativ. Analysen av den meningsskapande processen bör därför gå ut på att analysera positioner i denna kamp (jfr Hajer 2002: 62f).
Av en sådan ontologisk utgångspunkt följer nästa fråga: hur kan vi mer
konkret analysera den meningsskapande process som utgör vårt analysobjekt?

Att identifiera diskurser
Hur man väljer att identifiera diskurser avgörs förutom av studiens syfte av
vilken arena och vilket material som studeras. Den politiska policyprocessen
är en specifik arena för diskursiv produktion och sättet att undersöka den bör
anpassas till dess karaktärsdrag.
Policyanalyser har ofta handlat om hur beslutsprocesser kan förbättras för
att lösa samhälleliga problem. Studierna har direkt eller indirekt diskuterat
hur politisk problemlösning bör gå till; antingen hur problem kan identifieras
och hur den bästa lösningen metodiskt kan eller bör sökas eller hur problem
bör definieras så att en reell lösning kan formuleras (se Bacchi 1999: 19f).
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Om vi i stället anlägger ett diskursivt perspektiv på policyprocessen följer ett
annat betraktelsesätt.
Som Carol Bacchi (1999) påpekat bör inte den process som leder fram till
ett offentligt handlingsprogram studeras med syftet att avgöra om det är den
bästa lösningen på ett mer eller mindre objektivt problem. I stället kan problem representeras på olika sätt i olika diskurser och därmed generera olika
lösningar. Det innebär inte att vi förnekar att sociala problem existerar. Vi
konstaterar endast att problem representeras olika. Bacchi skriver:
The premise behind a policy-as-discourse approach is that it is inappropriate
to see governments as responding to ‘problems’ that exist ‘out there’ in the
community. Rather ‘problems’ are ‘created’ or ‘given shape’ in the very policy proposals that are offered as ‘responses’ (Bacchi 2000: 48).

För att exemplifiera med bebyggelseplanering kan vi tänka oss att en ”spontant utspridd bebyggelse” politiskt uppmärksammas som fenomen. Beroende
på vilken planeringsdiskurs som används genereras olika problemrepresentationer av fenomenet. Om spontaniteten uttrycks som ett problem, som leder
till ineffektivitet och oordning och som orsakas av en oreglerad fastighetsoch byggmarknad, kan professionell offentlig planläggning av mark formuleras som lösning. Om i stället spontaniteten ses som ett effektivt resultat av
bostadsmarknadens funktionssätt – som en komplex ordning för att tala med
Jane Jacobs (1961) – kan politiska planeringsåtgärder pekas ut som ett
grundläggande problem. Ett och samma fenomen kan därmed representeras
olika i policyprocessen och därmed generera olika lösningsförslag.
I enlighet med Carol Bacchis ”What´s the problem?-approach” bör vi inte
se handlingsprogram som lösningar på faktiska problem utan som varierande
representationer av problem: ”(W)e need to shift our analysis from policies
as attempted ’solutions’ to ’problems’, to policies as constituting competing
interpretations or representations of political issues” (Bacchi 1999: 2). På
detta sätt konstrueras vissa problem som politiska sådana – de kräver politiska lösningar – medan andra utdefinieras från den politiska arenan; allt beroende på hur fenomenet i fråga representeras diskursivt.
Traditionellt har diskursanalysen antingen varit lingvistisk eller teoretisk
till sin karaktär. I det första fallet har meningssammansättningar analyserats
och själva användningen av ord stått i centrum (se Fairclough 1992). I den
senare varianten har övergripande kunskapsmönster utgjort analysenhet eller
så har diskursanalysen byggts upp som ett teoretiskt verktyg för att förstå
sociala fenomen (Foucault 1993; Laclau & Mouffe 2001). I den mer statsvetenskapliga analysen av politiska beslutsprocesser som här skall genomföras
står i stället studiet av politisk argumentation i fokus. På den politiska arenan
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identifieras diskurser lämpligtvis genom att man identifierar konkurrerande
politiska problemrepresentationer.27
Maarten Hajer har utvecklat vad han kallar argumentativ diskursanalys
(1993; 1997; 2002). Likt Bacchi studerar Hajer policyprocessen under antagandet att policyformuleringen konstruerar de problem till vilka politiska
lösningar söks. Det som Bacchi kallar för problemrepresentationer benämner
Hajer ”story-lines”. I båda fallen går diskursanalysen ut på att identifiera
problem som tillskrivs både olika orsaker och olika lösningar (Hajer 1997:
63ff; jfr Bacchi 2000: 48). I enlighet med dessa studier identifierar jag separata diskurser genom att söka efter skilda problemrepresentationer i materialet. Jag urskiljer olika diskurser, och därmed olika sätt att tänka, genom att
rekonstruera de argumentativa kedjor som länkar samman problem, orsaker
och lösningar i den politiska beslutsprocessen (jfr Mörkenstam 1999: 57).
Tillvägagångssättet har delvis redan tillämpats i teorikapitlet. Där separeras olika sätt att tala om planering genom att teoriernas problemrepresentationer lyfts fram. Vad anser de vara det grundläggande problemet för verksamheten, vad har orsakat dessa problem och vilken lösning förespråkas?
En kartläggning av vilka diskurser, i form av problemrepresentationer,
som förekommer i offentliga utredningar och riksdagstryck är bara ett första
steg i analysen. Med detta tillvägagångssätt går det på sin höjd att identifiera
några konkurrerande diskurser. För att vi skall förstå utveckling måste analysen uttala sig om vilken diskurs som har institutionaliserats och därmed gjort
anspråk på att faktiskt reglera sociala relationer.
Ett vanligt förekommande sätt att avgöra om en diskurs har satt sin prägel
på tänkande och handlande är att undersöka om den förekommer frekvent i
en viss diskussion eller om den tas för given av de samtalande parterna. Ofta
betecknas en sådan diskurs som dominerande eller hegemonisk. Den uppfattas som en informell institution som reglerar vad som är möjligt att säga,
tänka och göra.
Det är ofta svårt, dock inte alltid omöjligt, att påvisa ett sådant förgivettagande, framförallt därför att en på detta sätt ”dominerande” diskurs sällan
behöver uttalas (se Huckin 2002). Likaså är det ofta svårt att visa att ett specifikt sätt att tala om exempelvis planering förekommer mer frekvent än ett
annat. För att göra det senare bör flera sakfrågor på den arena som studeras
undersökas under en längre tidsperiod och då kan en kvantitativ textanalys
möjligtvis avgöra med vilken frekvens ett visst förhållningssätt återkommer i
materialet. Om en begränsad beslutsprocess och avgränsad tidsperiod studeras är det särskilt svårt att åskådliggöra ett i den meningen dominerande be-
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I stället för att bygga upp metodologiska verktyg utifrån Foucaults, Laclau & Mouffes och
Faircloughs klassiska texter har jag valt att hämta inspiration från mer statsvetenskapligt
orienterade tillämpningar av diskursanalys (se Bacchi 1999; Hajer 1997; Mörkenstam 1999;
Jacobsson 1997). I dessa tillämpningar finns det nämligen mer utvecklade metodologiska
redskap som lämpar sig väl för denna undersökning.
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traktelsesätt. Jag undviker därför att tala om en diskurs som dominerande
eller som en informell institution i de empiriska kapitlen.
Jag väljer i stället att följa Hajers definition på institutionaliserad diskurs:
”We will speak of discourse institutionalization if a given discourse is translated into institutional arrangement” (Hajer 1997: 61; jfr Mörkenstam 1999:
62).28 I enlighet med denna definition får ett förhållningssätt institutionell
status om dess grundläggande problemformulering förvandlas till riktlinjer,
lag och regelverk. Om så är fallet har dess grundläggande logik godkänts av
en majoritet av de politiska representanterna och på så sätt fått en auktoritativ status. Diskursen har därmed åtminstone tillfälligt fixerats, och aktörerna
tvingas mer eller mindre att förhålla sig till den.29
Om det mot förmodan visar sig att en diskurs om planering gång på gång
institutionaliseras i olika beslutsprocesser, avseende skilda sakfrågor om
planering och under skilda tidsperioder, då kan det vara korrekt att tala om
en dominerande diskurs i svensk plandebatt. Om så är fallet har ett betraktelsesätt på ett effektivt sätt verkligen trängt ut andra alternativ under en längre
tidsperiod. En fråga som diskuteras i avhandlingens avslutande kapitel är
därför om det har funnits någon sådan dominerande diskurs i det svenska
planeringstänkandet.
Från statsvetaren Bo Rothsteins diskussion med historikern Yvonne Hirdman kan ytterligare argument hämtas för att den formella institutionaliseringsprocessen bör undersökas om vi vill uttala oss om vilket förhållningssätt som präglar ett visst politikområde. Hirdman (1989) har hävdat att den
svenska socialpolitiken, från 1930-talet och fram till 1960-talet, har präglats
av en stark paternalism och en vilja att ”att lägga livet till rätta”. Slutsatsen
28

Hajer talar förvisso om den institutionaliserade diskursen som en ”hegemonisk” sådan om
den samtidigt fullständigt strukturerar samtalet på den arena som studeras, det vill säga om
aktörer tvingas att använda sig av den för att göra sig förstådda och hörda. I de enskilda empiriska kapitlen i denna avhandling är det dock svårt att tala om en hegemonisk diskurs i den
bemärkelsen att den fullständigt strukturerar samtalet. I enlighet med vårt dualistiska synsätt,
tillämpat på den politiska arenan, måste vi hålla öppet för en dynamisk förändring av diskursanvändningen även under de olika studerade perioderna.
29
Inferensproblemet som här uppstår kan med fördel diskuteras i termer av reliabilitet och
validitet och den motsättning som ofta finns mellan dessa begrepp. Om vi undersöker vilken
diskurs som präglar ett tänkande eller handlingar i ett visst socialt sammanhang genom att
visa att den dominerar i termer av att den tas för given och determinerar utsagor på en arena,
då vinner vi i validitet. Vi uttalar oss verkligen om det ”dominerande” eller ”hegemoniska”
tänkande som vi vill undersöka. Men eftersom det är svårt att påvisa hegemoni, att ett perspektiv är allenarådande i människors medvetande, brister ofta sådana studier i reliabilitet; det
är svårt att kontrollera hur forskaren har kommit fram till vilken diskurs som är dominerande.
Om vi däremot avgör vilken diskurs som präglar ett tänkande och begränsar/möjliggör ett
visst handlande genom att titta på institutionaliseringen vinner vi i reliabilitet; det är förhållandevis enkelt att leda i bevis att en eller flera diskurser går igen i lagstiftningsförslag. Vi kan
däremot inte på ett fullständigt övertygande sätt hävda att det förhållningssätt som står att
finna i t.ex. en politisk kompromiss är det som faktiskt präglar tänkandet hos de aktiva subjekten. Om vi avser att uttala oss om hur ett svenskt förhållningssätt till planering – ett officiellt
planeringstänkande – har utvecklats är det dock rimligt att använda sig av institutionalisering i
formell mening som indikator på att ett förhållningssätt präglar tänkandet i fråga.
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dras på basis av en studie av socialpolitiska utredningar. Hirdman finner
dessa texter vara präglade av ett paternalistiskt socialpolitiskt perspektiv och
hävdar att detta fått reella effekter för medborgarna.
Rothstein har emellertid kritiserat studien just för att den inte skiljer mellan vad som sades och skrevs och vad som slutligen kom att formeras till
gällande lagtexter för det socialpolitiska området. Enligt Rothstein fanns det
inte bara en linje eller idé om hur socialpolitiken skulle se ut. Det existerade
konkurrerande föreställningar. För att avgöra vilken som segrade måste propositioner, utskottsbetänkanden och slutligen omröstningsprocessen studeras. Rothstein konstaterar att om man på detta sätt undersöker socialpolitiken
som politisk process tydliggörs hur den paternalistiska linjen fick lämna
företräde för ett mer generellt socialpolitiskt perspektiv (1994: 208f; 1995:
96f).
För att undersöka hur planeringstänkandet har förändrats är det i enlighet
med detta källkritiska resonemang inte bara centralt att avgöra vilka diskurser som förekommit i utredningsarbetet. På den nivån kan det ju finnas flera
vedertagna förhållningssätt. Och med vedertaget menar jag då att diskurserna är legitima och rumsrena synsätt i samhället i stort. Att ett perspektiv
överhuvudtaget utreds är ju ett första erkännande; det i sig ger förhållningssättet viss legitimitet. Förekommande diskurser i utredningar och politisk
debatt bör dock jämföras med det segrande perspektivet i propositioner, utskottsbetänkanden och ytterst i omröstningsförfarandet i riksdagen. När den
politiska policyprocessen studeras är det rimligt att tala om en institutionaliserad diskurs först om den på ett avgörande sätt återkommer i beslutade
riktlinjer, lagar och regelverk.
En sådan legalistisk definition av vad som är en institutionaliserad diskurs
ger en trygghet när vi studerar diskursiv produktion på den politiska arenan.
Som nämnts kan vi aldrig vara säkra på att enskilda uttalanden följer av ett
visst tänkande eller förhållningssätt; de kan också vara uttryck för en ej uttalad politisk strategi. När väl ett lagstiftningsförslag har institutionaliserats i
en demokratisk politisk process gör det dock anspråk på att vara ett legitimt
förhållningssätt för en majoritet av riksdagens representanter. Förhållningssättet har prövats och övervägts och de politiska representanterna har funnit
det rimligt i jämförelse med alternativ. Vi närmar oss därmed en mer eller
mindre bred samsyn i frågan och har därmed rört oss bortom den enskildes
strategiska utsaga.

Diskursiva koalitioner och politiska kompromisser
En vanlig kritik som riktas mot det diskursanalytiska tillvägagångssättet är
att handlande aktörer utelämnas från analysen. Kritiken har ofta fog för sig.
Det förekommer att studier av utredningar och riksdagstryck konstaterar att
ett förhållningssätt eller en diskurs är dominerande, utan att författaren tydligt redogör för hur detta kan avgöras och hur alternativa synsätt trängts un80

dan. Fokus ligger så till den grad på ett dominerande perspektiv att kampen
om mening mellan politiska aktörer kommer i skymundan (se Mörkenstam
1999). Ett problem med sådana undersökningar är att dynamik och förändring inte synliggörs; den kamp om mening som diskursanalytikern utger sig
för att undersöka lyser med sin frånvaro.
Utgångspunkten måste vara en annan i denna avhandling eftersom det är
en potentiell förändring som undersöks. Inom ramen för en argumentativ
diskursanalys är det varken nödvändigt eller önskvärt att de politiska aktörerna utelämnas. Tillvägagångssättet kan med fördel betraktas som en tredje
väg mellan aktörslös diskursanalys, med fokus på språkliga begrepp, och en
mer traditionell politisk idéanalys som ofta antar att aktörer handlar rationellt
och granskar idéer som förutsätts vara logiskt sammanhängande.
En ontologisk utgångspunkt för min undersökning är att diskursanvändningen tenderar att ha en dual funktion. Den sätter gränser för vad som kan
tänkas och sägas, men den kan även förändras och utvecklas av talande och
skrivande aktörer. Eftersom syftet med den här studien är att undersöka förändring bör aktörers diskursanvändning fångas in. En sådan utgångspunkt
blir särskilt central när den politiska policyprocessen studeras; som tidigare
nämnts kan vi anta att just politiska utsagor innehåller ett visst mått av strategiskt handlande.
Ett första verktyg i analysen är att relatera olika diskurser till varandra.
Om det talas om planering på ett specifikt sätt utesluts andra alternativ. Likaså tenderar det att finnas positioneringar inom diskurser där andra förhållningssätt kritiseras. I det argumentativa perspektiv som Hajer förespråkar
bör därför politik analyseras som ett spel mellan positioner på en specifik
arena. ”It is (…) about analysing politics as a play of ’positioning’ at particular ’sites’ of discursive production” (2002: 62). Diskurser skall inte bara
identifieras som skilda problemformuleringar, utan även analyseras som
positioneringar mot alternativ. ”Without knowing these counter-positions,
the argumentative meaning will be lost” (Michael Billig citerad i Hajer 2002:
62). Det är kampen om problemformuleringen som bör undersökas.
Som tidigare nämnts korresponderar inte politiska uttalanden nödvändigtvis med ett överordnat förhållningssätt hos den individ som talar. De bör ofta
i stället betraktas som strategiska handlingar. Om argument och motargument undersöks, om utsagor relateras till alternativ, blir det emellertid ofta
möjligt att identifiera ett mönster i diskussionen. Analysen förs då bortom
den enskildes strategiska utsaga och närmar sig gemensamt omfattade förhållningssätt.
Konkurrerande positioner och mönster kan med fördel studeras genom att
identifierade diskurser relateras till en diskursordning (se Fairclough 1992:
97, 219; Jørgensen & Phillips 2000: 134ff). En sådan diskursordning utgörs
av konkurrerande diskurser på en specifik arena. Alla de sätt att tala om planering som finns representerade i den svenska politiska debatten om bebyggelseplanering utgör en sådan ordning.
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På samma sätt kan det teoretiska kapitlet sägas beskriva den diskursiva
ordningen i akademisk plandebatt. Planering som fysisk design, rationell
beslutsprocess, kommunikation, postmodernism och libertarianism är konkurrerande alternativ som strider om att tillskriva planeringsbegreppet dess
betydelse. Möjlig dynamik och förändring i diskursanvändningen kan beskrivas och förstås genom att identifierade diskurser kontrafaktiskt relateras
till alternativ.
Ett andra instrument för att fånga in de aktörer som faktiskt producerar
diskurser är att i analysen inkludera vad Hajer kallar diskursiva koalitioner
(1997: 58). I kampen om att tillskriva mening åt objekt och fenomen håller
olika aktörer fast vid olika problemrepresentationer. Det är dock möjligt att
även identifiera diskursiv samhörighet mellan aktiva aktörer på en given
arena (se Hajer 1997: 65). När den svenska parlamentariska arenan analyseras är naturligtvis politiska partier centrala aktörer. Som vi kommer att se
kan dessa skapa mer eller mindre tillfälliga koalitioner, där olika parter talar
om ett upplevt problem och föreslagna reformlösningar på ett likartat sätt.
För att förstå varför en specifik diskurs kommer till uttryck i anslutning
till en politisk reform är det nödvändigt att identifiera eventuella koalitioner
bland de politiska partierna. Ett diskursivt samförstånd kan även finnas mellan politiska partier och aktörer utanför den parlamentariska arenan. Riksdagspartierna kan exempelvis torgföra perspektiv på bebyggelseplanering
som stämmer väl överens med diskurser som förts fram av en sakkunnig
profession eller av andra intressegrupperingar. Poängen är att vad som framstår som plantänkandets förändring eller stabilitet i själva verket kan ha sin
grund i sådana diskursiva koalitioner. För att vi skall kunna beskriva och
förstå dynamiken i planeringstänkandet korrekt bör relationerna mellan aktörerna lyftas fram.
Om vi skall ta den politiska arenan, och det strategiska spel som föregår
uttalandena, på allvar måste vi kunna skilja den diskursiva koalitionen från
den politiska kompromissen. Två aktörer som talar och tänker om planering
på olika sätt kan ju trots detta enas om en lagreform och strategiskt justera
sina respektive förhållningssätt för att komma överens och få saker gjorda –
eller bara som ett led i en kohandel innefattande även andra frågor. Om vi
skall kunna tolka planeringstänkandets förändring är det därför nödvändigt
att skilja mellan två slags kompromisser.
För det första kan en politisk kompromiss innehålla och tillgodose två eller flera olika diskursiva positioner. Om så är fallet bygger inte överenskommelsen på ett liknande sätt att tala om problem, orsaker och lösningar
inom ett politikområde; en diskursiv koalition är varken förutsättning för
eller resultat av en sådan kompromiss. Om en lag som reglerar bebyggelseplaneringen i Sverige bygger på två separata och konkurrerande förhållningssätt har inget diskursivt samförstånd uppstått. Däremot har en acceptabel lösning som inkorporerar delar av de båda synsätten formulerats. En
sådan kompromiss kan vara både stabil och instabil, beroende på hur aktö82

rerna agerar. Att det trots en lagreform med bred förankring inte finns ett
samförstånd kring problem, orsaker och lösningar kan i sig vara ett uttryck
för att planeringstänkandet står under förändringstryck.
För det andra kan en politisk kompromiss på sikt leda fram till en gemensam diskursiv position; i dess förlängning kan en ny diskursiv koalition
komma till som ett resultat av den formella institutionaliseringen. Parterna
kanske samtalar sig fram till ett för dem nytt förhållningssätt. Om så är fallet
har parterna delibererat och i grunden ändrat sina ståndpunkter. En sådan
kompromiss kan då betraktas som ett uttryck för att en förändring i tänkandet har skett. Vi kan naturligtvis tänka oss fler varianter av politiska kompromisser, men i den aktuella empirin har det visat sig vara särskilt centralt
att skilja mellan dessa två.
Innan vi går vidare kan det vara relevant att precisera varför det är så viktigt att förhålla sig till de politiska aktörernas strategiska uttalanden på ovan
nämnda sätt.
En vanlig strategi i samhällsvetenskaplig forskning och i svensk idéanalys
är att försöka kartlägga de politiska aktörernas motiv i avsikt att förklara
politiskt utfall (se Hadenius 1984). Det bör poängteras att denna argumentativa diskursanalys inte syftar till sådana motivförklaringar till varför plansystemet eller planeringstänkandet ser ut som det gör. Undersökningen har
dock gemensamt med den idéanalytiska traditionen att det är politisk argumentation, artikulerade motiv och ståndpunkter som står i fokus, vilket skiljer den påtagligt från lingvistiskt orienterad diskursanalys.
Förvisso kan noggranna beskrivningar av diskursordningen på arenan,
koalitionerna och de politiska kompromisserna även i ett diskursperspektiv
bidra med partiella förklaringar till en specifik reform. Syftet med dessa
delförklaringar är dock bara att förstå förändringens karaktär genom att avgöra vilken diskurs som har institutionaliserats. Först då vi har undersökt det
strategiska spelet kring institutionaliseringen kan vi avgöra om och hur planeringstänkandet har förändrats.
Med en argumentativ inriktning på diskursanalysen har vi således möjlighet att förhålla oss till det strategiska utrymme som diskursanvändningen
medger. Identifierade diskurser bör relateras till en omgivande diskursordning, samt till diskursiva koalitioner och politiska kompromisser. Detta kan
och bör göras utan att för den skull förklara vilken inverkan aktörers strategier har haft på plansystemets utformning.

Diskurser, institutioner och social produktion
En annan typ av kritik som riktats mot diskursanalysen är att dess fokus på
språket och antagandet att innebörd konstrueras socialt öppnar upp för relativism och fatalism. Om allt endast är konstruktioner spelar det ju ingen roll
hur vi talar om verkligheten; inget förhållningssätt kan göra anspråk på att
vara bättre eller mer sant än ett annat (se Jørgensen & Phillips 2000: 149f).
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Det ovan redovisade ontologiska ställningstagandet torde klargöra att ett
intresse för den argumentativa nivån inte behöver betyda att man tänker bort
den materiella verkligheten. Jag antar att det finns materia och handlingar
som är icke-diskursiva; de existerar oberoende av att vi talar om dem. Den
diskursiva verksamheten tar sin plats och sin utgångspunkt i reella sociala
och materiella tillstånd (jfr Fairclough 1992: 66, 73).
Det finns även en tröghet i vår förståelse av verkligheten. Sätt att tala kan
inte bara hux flux bytas ut mot alternativ. Om en person som alltid, av sig
själv och av sin omgivning, betraktats och benämnts som kvinna säger sig
vara av det manliga könet, skulle nog få direkt acceptera utsagan. Om personen i fråga däremot under en längre period diskuterar saken med sin omgivning kan tidigare uppfattningar om kön utmanas; det som anses vara typiskt
manligt och kvinnligt kan ifrågasättas och personens självpåtagna könstillhörighet accepteras (Jørgensen & Phillips 2000: 150f).
Detta exempel antyder att vi inte kan tala om verkligheten hur som helst.
Vi måste förhålla oss till informella intersubjektivt överenskomna mönster.
Dessa mönster kan dock ändras och det är då återigen en intersubjektiv överenskommelse som möjliggör detta. Vårt sätt att tala måste vara förståeligt för
andra och vara meningsfullt i ett visst socialt sammanhang.
Diskurser kan även föra med sig effekter, vilket också bestrider anklagelsen om total relativism. I den ontologiska diskussionen konstaterades att vi
tenderar att läsa av den mening som vi tillskriver verkligheten som om den
alltid existerat i den, oberoende av språkets konstituerande kraft. Den trögrörliga betydelsen skapar ett förväntat handlingsutrymme för handlande subjekt; vissa sociala relationer förespråkas. Diskurser reglerar på det viset vissa
så kallades subjektspositioner (Fairclough 1992: 64; Bergström & Boréus
2000: 226; Jørgensen & Phillips 2000: 48).
Om vi exempelvis jämför diskurserna planering som fysisk design och
planering som kommunikation, så som de presenterades i teorikapitlet, kan
vi konstatera att de tillskriver olika handlingsutrymmen åt planerare, politiker och medborgare. Planering som fysisk design definierar planläggningen
som en professionell verksamhet. Om en sådan diskurs ligger fast förankrad
i planlagstiftningen impliceras ett antagande att vetenskapligt eller konstnärligt initierade personer kan avgöra vad samhället och dess befolkning behöver. Om diskursen planering som kommunikation i stället institutionaliseras
skapas andra subjektspositioner. En offentlig planerare måste samverka med
politiker och berörda medborgare och samtala sig fram till lösningar på uppfattade problem.
Med hjälp av begreppet subjektsposition kan vi således diskutera vilket
handlingsutrymme olika diskurser tillskriver handlande subjekt. Det är viktigt att påpeka att en sådan analys inte kartlägger hur de faktiska relationerna
ter sig när en viss diskurs är förhärskande, utan endast vilka relationer som
impliceras.

84

Maarten Hajer har konstaterat att även om en diskurs har institutionaliserats till lag och regelverk betyder det inte att den verkligen reglerar handlingar och relationer. För att så skall ske måste den även tillskrivas auktoritet
på tillämpningsnivå (Hajer 1997: 51). Om plan- och bygglagen förordar en
viss relation mellan planerare, markägare och medborgare är det inte säkert
att kommunal planering till punkt och pricka följer modellen. Om vi kan
iaktta att en viss diskurs om planering återfinns i en lagreform kan vi dock
åtminstone konstatera att den gör anspråk på att reglera relationen mellan
handlande subjekt.
Följande figur sammanfattar vårt perspektiv på diskursanvändning, institutioner och diskursiva effekter:

Figur 5. Relationer mellan diskursanvändning, institutioner och handlingsutrymme

I utredningar och riksdagstryck är det möjligt att studera diskursanvändningen under en viss period. Vi kan även undersöka hur institutionaliserade diskurser – de som återkommer i lagar, regelverk och riktlinjer – gör anspråk på
att reglera sociala relationer. Vi beskriver då diskursens subjektspositioner.
Anledningen till att handlingsutrymmet i figuren markeras med skuggade
linjer är att vi, utifrån denna studie, inte har möjlighet att uttala oss om det
faktiska utrymmet för handlande subjekt. Studien syftar inte till att beskriva
eller förklara vilka faktiska möjligheter planerare, politiker, medborgare och
markägare har att delta i planprocessen i svenska kommuner. Jag kan däremot ange de ramar (den skuggade boxen i figuren) som anges i den diskurs
som gör anspråk på att reglera planeringens sociala relationer.
I anslutning till figuren finns det anledning att återkoppla till studiens syfte och avgränsning. Det som studeras är diskursanvändningen på den politiska arenan (den heldragna pilen i figuren). Genom att relatera den till stiftade
lagar, riktlinjer och formella beslut kan vi uttala oss om hur samhällets officiella planeringstänkande har förändrats. Vi kan inte uttala oss om det handlingsutrymme eller den praxis som faktiskt uppstår i kommunerna när regelverken tolkas och tillämpas. Det är inte heller möjligt att uttala sig om hur
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sättet att tala och tänka planering utanför den parlamentariska arenan påverkar handlingsutrymme och praxis på verksamhetsområdet (den prickade
pilen).
Det är mycket troligt att det finns diskurser som är dominerande – även
kallade informella institutioner – och som i stor utsträckning förklarar och
reglerar själva planeringsverksamheten ute i kommunerna. Tidigare forskning har antytt att så är fallet (se Cars 1991; Christoferson & Öhman 1998).
Om vi avser att förklara varför kommuner planerar och bygger som de gör
krävs studier av praxis och diskurser som förekommer bland aktiva planerare
och kommunala politiker.
Den här studien syftar till att förstå hur samhällets officiella planeringstänkande har förändrats. Därför studerar och uttalar jag mig om framförallt relationen mellan å ena sidan politiska plandiskurser, å andra sidan de
regelverk vars funktion är att styra planeringsverksamheten. Ett viktigt led i
att blottlägga eventuella förändringar i tänkandet, och även diskutera vilka
möjliga effekter dessa förändringar kan komma att få, är att diskutera vilka
sociala relationer som institutionaliserade diskurser implicerar.

Att tolka diskurser
En tredje vanlig kritik mot diskursanalysen går ut på att forskaren bokstavstolkar den språkliga användningen. Samtidigt som metoden hävdar att
språket är ett dynamiskt, om än trögrörligt system, gör forskaren anspråk på
att identifiera en fast mening när diskurser analyseras. Utan att undersöka
eller bekanta sig med författarens intentioner tillskrivs texten i fråga en viss
mening; den ses som representant för en viss diskurs (se Burman & Parker
1993: 157).
Denna kritik bör tas på allvar. Det är samtidigt centralt att hålla fast vid
att diskursanalysen framförallt tolkar texter just som text, och inte genom att
fastlägga intentioner eller motiv bakom dess produktion. Till skillnad från
exempelvis den hermeneutiska tolkningen försöker inte metoden fastlägga
en harmonisk och enhetlig mening bakom en utsaga eller text (jfr Fahlgren
1999: 73ff). I stället analyseras hur en – ofta motsägelsefull – mening skapas
i texter genom att utsagor jämförs med och relateras till andra texter och
utsagor.
Tillskrivelsen av diskurser till det material som analyseras är dock inte
godtycklig. I undersökningen tolkas utredningar och riksdagstryck på ett
bestämt sätt. Kapitlen speglar analysgången och är upplagda så att läsaren
kan följa med i undersökningen. Ambitionen är att läsaren skall kunna följa
stegen och inte bara ställas inför en färdig tolkning.
Varje kapitel inleds med en kort introduktion av den tidsperiod och det
material som skall undersökas. Därefter påbörjas analysen med att problemrepresentationer identifieras. Om det existerar övergripande mönster i sättet
att tala om bebyggelseplanering, vilka också strukturerar problem, orsaker
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och lösningar på ett visst sätt, då betraktas detta som en diskurs. Källor citeras och refereras kontinuerligt så att läsaren kan följa med och göra en egen
bedömning av om den diskursiva indelningen är rimlig och fruktbar.
En identifierad diskurs ställs därefter i relation till konkurrerande alternativ; den utkristalliseras genom sin positionering. De olika förhållningssätten
länkas dessutom till politiska aktörer. Slutliga lagförslag jämförs med de
ståndpunkter som återfinns i politisk debatt och med den diskursordning som
identifierats i akademisk plandebatt. När förekommande planeringsdiskurser
jämförs med propositioner, utskottsbetänkanden och riksdagsbeslut beskrivs
kampen om mening, och en eventuell förändring av planeringstänkandet
tolkas fram. Efter att det klargjorts vilken diskurs som institutionaliserats
följer en diskussion av de subjektspositioner som den implicerar.
Graden av föränderlighet i planeringstänkandet uttolkas dock inte bara i
den diskursiva analysen. När jag väl har påvisat ett institutionaliserat perspektiv jämförs detta dels med utvecklingen inom akademisk plandebatt,
dels med den extremtyp av upplyst planeringstänkande som också presenterades i kapitel 2. Ett i förhållande till materialet externt instrument används
därmed för att förstå föränderlighetens karaktär.
För att åter anknyta till den kritik som riktats mot diskursanalytisk metod
går analysen inte ut på att identifiera diskurser som existerar som ”objektiva”
storheter i den textmassa som analyseras. Som all forskning är diskursanalys
en tolkande och reflexiv verksamhet. Den verklighet som analyseras – textmassan i riksdagstryck och utredningar – klassificeras och kategoriseras
utifrån en presenterad tolkningsram. Undersökningen tillskriver materialet
vissa diskurser, men det görs inte godtyckligt. Resultatet bör därmed bedömas med utgångspunkt i hur väl den diskursiva tolkningen får stöd av den
empiri som anförs, samt av hur fruktbara de teoretiska och metodologiska
utgångspunkterna kan anses vara.

87

4. Från stadsplanering till samhällsplanering

Planoptimismen var stor i Sverige vid slutet av det andra världskriget. Krigsregleringen betraktades som en framgång, och en planläggning av samhällets
resursanvändning kom att ses som mer eller mindre nödvändig även i fredstid. Inom ramen för denna planoptimism väcktes krav på en ny lagstiftning
för planering och byggande.
I den byggnadslag som infördes 1947 ingick paragrafen att det allmänna
skulle avgöra var och när tätbebyggelse fick komma till stånd. Markägarna
förlorade därmed rätten att planlägga den egna marken; exploateringsrätten
överfördes till viss del till de svenska kommunerna. För markägarna återstod
att i tätbebyggt område bygga enligt plan. Kommunernas rätt att planlägga
marken har därefter gått under benämningen det kommunala planmonopolet.
Inom ramen för byggnadslagen skapades även en översiktlig planering –
region- och generalplanen – med syfte att på lång sikt bestämma bebyggelsens utveckling och markens användning. Problemet med en utspridd och
okontrollerad tätbebyggelse förväntades få sin lösning med en offentlig rätt
att planlägga och mer övergripande planinstitut. En mer omfattande samhällsplanering skulle sätta stopp för den planlöshet som följt av den bristande styrningen i stadsplaneringen.
Tiden för beslutet om ny byggnadslag präglades av politiska motsättningar. Lagen kom till mitt under pågående planhushållningsdebatt. Även om
enigheten var påfallande kring inrättandet av en ny byggnadslag, fanns påtagliga motsättningarna om nyttan av bebyggelseplanering och om vilka
syften den skulle ha. Det går att identifiera intressanta spänningar och konkurrerande diskurser.
Den under kriget sittande samlingsregeringen tillsatte 1942 en stadsplaneutredning med syfte att lägga fram förslag till ny byggnadslag (SOU
1945:15). Det intressanta med utredningen är att den inte innehöll något
förslag till stärkt kommunalt planmonopol. I utredningen användes inte heller begreppet samhällsplanering om den planverksamhet som förespråkades.
Det konstaterades att rådande plansystem, med vissa föreslagna ändringar,
fungerade tämligen väl. Något måste således ha hänt mellan utredningsbetänkandet och 1947 års byggnadslagsreform.
Från flera håll framfördes kritik mot stadsplaneutredningens förslag. Redan i utredningsbetänkandet vädrade två sakkunniga arkitekter sitt missnöje i
ett särskilt yttrande. Likaså skrev den välkände arkitekten Uno Åhrén en
bilaga till den bostadssociala utredningen, med titeln Ett planmässigt sam89

hällsbyggande (SOU 1945:63).30 I dessa debattinlägg framställdes stadsplaneutredningens reformförslag som otillräckliga.
Även i riksdagen pågick en debatt mellan stadsplaneutredningens anhängare och dess kritiker. Det går att iaktta dels två skilda diskursiva positioner
om bebyggelseplaneringens nytta och framtida utformning, dels en begreppslig förändring. Det blir under perioden allt vanligare att tala om samhälls- i stället för stadsplanering. Det tycks vara så att arkitekternas kritik
och nya planvisioner hade ett avgörande inflytande på den offentliga plandebatten.
I den socialdemokratiska propositionen till ny byggnadslag (P 1947:131)
ingick det ovan refererade kommunala planmonopolet. I propositionen framhölls även nödvändigheten av mer översiktlig planering, ytterst över landet i
dess helhet. Även om inrättandet av en sådan riksplanering sköts på framtiden avsåg man alltså att ersätta den begränsade stadsplaneringen med ett mer
föregripande översiktligt plansystem. Det är den förändringen som detta
kapitel avser att skildra.
Kapitlet syftar till att karaktärisera plantänkandets utveckling under 1940talet genom studiet av stadsplaneutredningens betänkande, särskilda yttranden, Åhréns bilaga, samt riksdagstrycket och den socialdemokratiska propositionen. Vi börjar med att undersöka hur problemet med planlöshet beskrevs.

Planlösheten och bebyggelsens utspridning
I de utredningstexter och den debatt som studerats finns en tämligen entydig
problemformulering. Tidigare lagstiftning och stadsplanering har inte i tillräckligt stor utsträckning förhindrat uppkomsten och spridningen av olämplig bebyggelse.
Den stadsplaneutredning som levererade sitt betänkande 1945 tecknar två
grundläggande problem med bebyggelsens utspridning. De separata detaljplanerna för olika bebyggda områden har inte förts ”i samklang med varandra” i tillräckligt stor utsträckning. Vid upprättandet av plan har endast
hänsyn tagits till ett visst samhälle eller annat begränsat område. En ”vidare
synvinkel, ytterst omfattande landet i dess helhet” har saknats (SOU
1945:15: 161). Detta problem sätts i sin tur i relation till uppkomsten av
olämplig bebyggelse. ”För det andra erinras att uppkomsten av okontrollerad
och olämplig bebyggelse icke genom gällande lagstiftning förhindras i den
omfattning, som ur allmänna synpunkter är påkallad” (s: 161).

30

Den text som jag använder i analysen är ett särtryck ur bostadssociala utredningen som gavs
ut 1949. När jag citerar och refererar Åhrén 1949 åberopas särtrycket som har en annan sidnumrering än den bilaga som ingick i bostadssociala utredningens slutbetänkande 1945.

90

I de studerade texterna konstrueras en spontan bebyggelseutveckling som
det grundläggande problemet. Den bristande översikten i den rådande planeringsverksamheten, med fokus på detaljplanering, ställs som förklaring till
framväxten av den okontrollerade bebyggelsen. Sakernas tillstånd påpekas
än starkare i Uno Åhréns utredningsbilaga Ett planmässigt samhällsbyggande (1949: 19).
Åhrén beskriver explicit det planlösa tillståndet som stadsplaneutredningen utgår från. I de större städerna har ”ansvällningar” skapats medan ett större antal ”småorter” har spridit ut sig (Åhrén 1949: 12). Framförallt identifieras den stora andel bebyggelse som varken utgör tätort eller landsbygd som
ett särskilt stort och tilltagande problem: ”Det är de husklungor eller enstaka
hus, som ligger utspridda på en slump runtom tätorterna eller utmed de stora
vägarna”, skriver Åhrén (s: 20). ”Att många av dessa agglomerationer, genom att det icke funnits någon reglerande myndighet till hands, växt upp till
veritabla kåksamlingar, avskräckande fula och trista, gör inte saken bättre”,
avslutar han (s: 24).
Det intressanta med Åhréns bilaga, vilken påtagligt skiljer sig från stadsplaneutredningen, är att bebyggelsens planlöshet inte endast utgör ett problem för den byggda miljöns ordnande. Den ses som ett dilemma för hela
vårt kulturliv. Den spontant lokaliserade bebyggelsen samexisterar med en
spontant lokaliserad befolkning. Det har exempelvis uppstått en skev könsfördelning med för få kvinnor på vissa orter, vilket beskrivs som störande för
befolkningens utveckling på det känslomässiga, kulturella och politiska planet (Åhrén 1949: 8f) Den skeva könsfördelningen ”innebär ju helt enkelt en
grov misshushållning med folkmaterialet”, menar Åhrén (s: 8).
En utspridd bebyggelse är inte endast ett problem för den byggda miljön.
Planlösheten är ett störande moment för hela samhälls- och kulturlivet. Att
individer har klumpats samman i städer, med ”rotlöshet” och ”desorientering” som följd, beskrivs som ett hot mot det demokratiska systemet. ”I storstaden ’drunknar’ individen i människohavet”, skriver Åhrén (1949: 18).
Dessa människohav dödar även intresset för gemensamma angelägenheter.
Sammantaget beskrivs samhällsbyggandet som ”efterblivet” om jämförelser
görs med vad den ”allmänna kulturnivån borde göra det möjligt att det stode” (s: 6).
Det gemensamma problemet, som de flesta texter under perioden riktar
sitt intresse mot, är därmed att bebyggelsen präglas av planlöshet. Bostäder
uppstår utan att planläggning först sker, och kontroll saknas över hur den
byggda miljön sprider ut sig. Tillståndet beskrivs som okontrollerat. Vad
som är tillståndets yttersta orsak och vilken lösning som förespråkas skiljer
sig däremot åt mellan två diskursiva positioner.
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En bättre stadsplanering och en vägledande översiktsplanering
En av de främsta orsakerna till bebyggelsens spontana utspridning har angetts vara att tidigare stadsplanering endast planlagt avgränsade och ofta
tätbebyggda områden. Utanför dessa områden har bebyggelsen utvecklats
ohejdat. Bebyggelseplaneringen har enligt problemformuleringen arbetat
med för dålig överblick, det är därför olämplig randbebyggelse uppstått.
En ytterligare förklaring som ofta anges är att främst enskilda bedömningar lagts till grund för bebyggelsens uppförande. Stadsplaneutredningen
skriver:
Jämväl för den enskilde måste det i längden vara fördelaktigare, att bebyggelsen begränsas till områden, som ur allmänt ekonomiska, sociala och hygieniska synpunkter lämpar sig för ändamålet, än att den får ohämmad breda ut
sig utan hänsyn till andra intressen än de för ögonblicket rådande rent privatekonomiska och utan beaktande av huruvida bebyggelsen, sedd i ett större
sammanhang och på längre sikt, är önskvärd eller icke (SOU 1945:15: 217).

Utredningen anger kortsiktiga privatekonomiska överväganden som en orsak
till den spontant utspridda bebyggelsen. Citatet präglas av en problemrepresentation som vi har anledning att återkomma till. Det är enskilda markägares kortsiktiga överväganden i bebyggelsefrågan som leder till kaos, misshushållning och ineffektivitet, medan staten och kommunerna – i materialet
likställt med ”det allmänna” – antas stå för allmänna intressen och en långsiktigt rationell planläggning.
Denna bild nyanseras dock något av stadsplaneutredningen. Även de offentliga planläggarnas bristande kompetens får klä skott för sakernas tillstånd. Den allmänna bedömning som föregått bebyggelse inom tätbebyggt
område har varit bristfällig. Skolning, erfarenhet och ansvarskänsla betraktas
som en bristvara hos de planerare som reglerat bebyggelsen med stadsplan.
Otillräckliga utredningar anses även ha föregått planläggningen (SOU
1945:15: 259).
Hur konstrueras då lösningen på planlöshetens problem? Det är framförallt på denna punkt som stadsplaneutredningens hållning skiljer sig från utmanande alternativ. Liksom i konkurrerande alternativ förespråkas bättre och
mer omfattande planarbete. En planering med ”vidgad synvinkel” skall ersätta privatekonomiska kalkyler. Tillgång till vatten, avlopp, kommunikationer, kraftförsörjning, skolor och belysning skall avgöra om tätbebyggelse får
uppkomma eller inte (SOU 1945:15: 218). Planering i offentlighetens tjänst
konstrueras som lösning på problemet med bebyggelsens spontana utspridning.
Stadsplaneutredningen anser dock att det rådande plansystemet är tillräckligt för att komma till rätta med den oreglerade tätbebyggelsen; det är framförallt den bristande tillämpningen som förklarar bristerna. Det är kommunerna som är släpphänta. Utredningen medger samtidigt att det krävs ytterli92

gare planambitioner, av framförallt översiktlig karaktär, för att förhindra
tätbebyggelse på olämpliga platser. En vägledande översiktlig planering
med, hjälp av regionplan och generalplan, bör läggas till grund för den bindande detaljplaneringen (SOU 1945:15: 166f).
Vidare efterfrågas en professionalisering av verksamhetsområdet. Betänkandet föreslår särskild utbildning för planerare, särskilda kompetenskrav för
verksamhetsutövare och en professur i stadsbyggnad. ”Skall en ändring till
det bättre åstadkommas, bör detta i främsta rummet ske genom förbud för
inkompetenta personer att åtaga sig upprättande av stadsplaneförslag”, hävdar stadsplaneutredningen (SOU 1945:15: 260).31
Stadsplaneutredningens förslag präglas dock av försiktighet jämfört med
samtida alternativ. Enligt förslag från Svenska Arkitekters Riksförbund kan
den oreglerade bebyggelsen endast hindras med en obligatorisk och bindande översiktlig planering på lokal och regional nivå. Planerna bör fastställas
av ett statligt organ och få civilrättslig verkan; målen med planerna kan på så
vis med säkerhet förverkligas (SOU 1945:15: 180ff). Enligt förbundets
ståndpunkt bör region- och generalplan binda markens användning.
Stadsplaneutredningen avfärdar en sådan lösning. Den översiktliga planeringen bör inte vara bindande och teckna ett framtida måltillstånd, utan vara
vägledande för de detaljerade och bindande stadsplanerna. Avvikelser från
en regional plan måste kunna ske på detaljerad nivå; regionala målsättningar
måste kunna justeras om bindande stadsplaner är avvikande i syfte och inriktning. Regionplanen skall bearbetas successivt ”så att planen ej stannar
efter utvecklingen” (SOU 1945:15: 176).
Det planeringsbegrepp som används relateras inte till en ambition att styra
utvecklingen planenligt, utan till att vägleda den med ett kunskapsunderlag
som i sin tur är anpassningsbart till de utvecklingstendenser som inte kan
styras. En regional översiktsplan skall vara av ”utredande” karaktär.
Det torde härvid merendels bli fråga icke om planreglering i egentlig mening
utan huvudsakligen om en för regionplaneområdet gemensam utredning
rörande möjligheterna och lämpligaste sättet att tillgodose områdets behov i
berörda hänseenden (SOU 1945:15: 169).

Stadsplaneutredningen tvekar alltså att tala om regional planläggning som
planering eftersom den inte är bindande. Den liknas vid en utredande, kunskapsinhämtande verksamhet. Samma betraktelsesätt återkommer i diskussioner kring den kommunövergripande generalplanen. Stadsplaneutredningen värjer sig mot förslaget från Svenska Arkitekters Riksförbund om att skapa en civilrättsligt reglerad och obligatorisk plan för städer och stadsliknande
samhällen. I stället efterfrågas en generalplan som ”(t)ydligt angiver den
tänkta utvecklingen i stort inom staden eller samhället.” (SOU 1945:15:
31
Sakkunnig personal kan enligt betänkandet leda till ”en lycklig lösning av planproblemet”
(SOU 1945:15: 261).
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181). Det skall framförallt röra sig om en ”dispositionsplan; den skall tjäna
till ledning för detaljplanerandet men skall icke i och för sig vara förenad
med civilrättslig verkan”. Den skall ”klarlägga grunddragen” för ordnandet
och byggandet av ett samhälle utan att vara av ”tvingande natur”. Det bör
inte vara obligatoriskt för kommuner att upprätta en generalplan. Och om en
kommun vill frångå planen bör det stå kommunen fritt att göra så (s: 181).
Problemet med planlöshet och bebyggelsens utspridning skall således lösas med en översiktlig planering som utreder tillståndet och utgör beslutsunderlag vid bindande detaljplanläggning. Utvecklingen skall inte bindas vid
ett måltillstånd. Planeringen bör vara frivillig, vägledande och anpassningsbar till samhällsutvecklingen. Det är framförallt en kommunal angelägenhet
att anta en översiktlig plan. Utredningen hävdar att endast i särskilda fall och
för ett begränsat område bör specifika ”markreservat” inrättas och civilrättsligt skyddas från bebyggelse genom statlig fastställelse (SOU 1945:15:
184).32
Den detaljerade stadsplanenivån skall utifrån de översiktliga planerna
binda markanvändningen inom tätbebyggt område, men då endast för ett
begränsat område som kan tänkas bli bebyggt inom en snar framtid. Inom en
stad skall därefter lov från byggnadsnämnd erfordras för nybyggnation (SOU
1945:15: 190f). Det är därmed först på detaljerad nivå, för begränsade områden och inför konkreta bebyggelseprojekt som ett framtida tillstånd skall
bindas enligt plan.
Den diskurs som kan identifieras i stadsplaneutredningen präglas därmed
av en återhållsam planoptimism. Visst skall planlösheten och bebyggelsens
utspridning lösas med mer och bättre planering på översiktliga nivåer. Men
denna planläggning skall endast vägleda samhällsutvecklingen och utreda
möjliga handlingsalternativ, inte binda och fixera ett måltillstånd.
Positionen blir än tydligare när ett förslag till landsplanering och ett centralt planinstitut diskuteras (SOU 1945:15: 162ff). Det förslag till riksomfattande och bindande planering, som lagts som förslag av ”vissa arkitekturkretsar”, kan enligt utredningen orsaka omfattande problem.
Det låter väl säga sig, att en dylik plan skulle medföra fördelar ur rationaliseringssynpunkt. Men detta bleve fallet allenast i den mån planen grundades på
fullt säkra utredningar och överväganden. Det måste emellertid starkt ifrågasättas, huruvida en hållbar plan för ett helt land med den ytvidd och struktur,
som Sverige har, är möjlig att upprätta (SOU 1945:15: 163).

32

En möjlig statlig fastställelse av den kommunala planen bör endast gälla dessa reservat. I
övrigt bör planen antas av kommunfullmäktige och inte fastställas och ges rättsverkan av
statlig myndighet. ”Att fordra fastställelse skulle endast i onödan tynga planarbetet och medföra praktiska olägenheter med hänsyn till de ändringar, som en generalplan på grund av sin
natur måste undergå mer än andra planer” (SOU 1945:15: 184).

94

Samhällsutvecklingen anses vara för osäker och dynamisk för att täckas in i
en riksomfattande plan. Utredningen utgår helt enkelt från att det inte finns
tillräcklig kontroll över samhällsutvecklingen och tillräckligt omfattande
kunskap för att göra en sådan planering effektiv. I betänkandet står att läsa:
”I varje fall torde det vara att befara, att arbetet med planens uppgörande
skulle taga så lång tid, att planen vore föråldrad innan den hunnit färdigställas” (SOU 1945:15: 163–164).
I materialet går det därför att identifiera en diskurs som tillskriver den
översiktliga planeringen framförallt vägledande och anpassningsbara drag.
Det finns en tydlig ambivalens till planeringsverktyget. En bättre och mer
omfattande planverksamhet kan lösa problemet med bebyggelsens utspridning. Men en bindande översiktlig planering, som tecknar ett måltillstånd för
en kommun, region eller ett helt land, utgör ett möjligt problemskapande
element. Dess fasthet och fixerande funktioner är helt enkelt inte anpassade
till det dynamiska objekt som skall regleras. Endast så länge översiktlig planering betyder anpassningsbar, vägledande och professionell utredning kan
verksamheten bistå med lösningen på bebyggelsens planlösa utbredning.

En bindande planering och en samhällsmässig bebyggelse
Reaktionerna mot stadsplaneutredningens betänkande lät inte vänta på sig.
De ”arkitekturkretsar” vars remissförslag utredningen positionerade sig mot
kom till tals på annat håll i det offentliga samtalet. I direkt anslutning till
betänkandet reserverade sig arkitekterna Häggbom och Lindström, som medverkade som sakkunniga i utredningen. Och i en bilaga till Bostadssociala
utredningen argumenterade arkitekten Uno Åhrén för en föregripande ”samhällsplanering”. Problembilden beskrivs på ett liknande sätt som i utredningen: planlösheten och bebyggelsens spontana utspridning måste hejdas. Orsakerna till sakernas tillstånd formuleras däremot på ett annat sätt, liksom förslagen till lösningar.
I arkitekterna Häggbom och Lindströms sakkunnigyttrande kritiseras
framförallt förslaget till en vägledande generalplan. I yttrandet framställs de
”markreservat” som skulle förhindra bebyggelse inom avgränsat område
som otillräckliga för att hejda planlöshetens utspridning. I arkitekternas text
står att läsa att en sådan reglering endast får karaktär av förbud i vissa fall.
Den reglerande myndigheten kommer endast i efterhand med förbudsåtgärder, när olämplig bebyggelse redan uppstått. De hävdar att ”förhållandet
rätteligen borde vara omvänt och innebära, att det allmänna lämnar tillstånd
till samhällsmässig bebyggelse, där detta är lämpligt” (SOU 1945:15: 648).
I yttrandet presenteras förslaget om ett stärkt planmonopol, dock utan att
begreppet används. ”Det allmänna” – i det här fallet kommunerna – bör ha
rätten att avgöra var och när tätbebyggelse får komma till stånd. Enligt denna
position bör all tätbebyggelse prövas innan den uppförs. ”Samhällsmässig
bebyggelse bör, till skillnad mot den enstaka, icke få tillkomma fritt” (SOU
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1945:15: 649). Samhällsmässig bebyggelse definieras i texten som sådan
bebyggelse som kräver åtaganden från offentliga institutioner. Det samhällsmässiga kräver anordningar för kommunikation, ”oskadliggörandet av
orenligheter” samt skolor och detta bör ”det allmänna” ansvara för. ”Det är
då rimligt, att det allmänna också äger full möjlighet att avgöra, var och när
sådan bebyggelse får komma till stånd” (SOU 1945:15; 647).
I arkitekternas text är den översiktliga planeringen inte en anpassningsbar,
vägledande och utredande verksamhet. ”Med generalplanen skola riktlinjerna för de flesta samhällens framtida utveckling fixeras” (SOU 1945:15: 650).
Det bör därmed vara obligatoriskt att upprätta sådana planer, och de bör
fastställas av Kungl. Maj:t. Krav ställs således på statlig fastställelse och mer
omfattande rättsverkan av plan.
Reservationen kritiserar uttryckligen stadsplaneutredningens skeptiska
hållning till en mer omfattande översiktlig planering, ytterst en riksplanering.
För ett samhällsmässigt ordnande av bebyggelsen krävs att blicken lyfts från
tekniska lösningar gällande avlopp, vatten och kommunikation. ”Förarbetena
till såväl regionplaner som generalplaner måste därför grundas på antaganden om näringspolitisk, befolkningspolitisk, social och teknisk utveckling
inom landet i dess helhet” (SOU 1945:15: 652). Detta motiverar enligt texten
den riksplanering och det centrala planinstitut som stadsplaneutredningen
vände sig mot (s: 653).
Reaktionen är representativ för den stora tilltro som arkitekturskrået hyste
till planinstrumentet. Den ”stadsplanering” som bedrivits var reaktiv, den
förde in redan uppkommen bebyggelse i plan men föregrep den inte med
rationell planläggning. För att komma till rätta med planlösheten och skapa
en ”samhällsmässig” bebyggelse krävdes en föregripande och bindande
planläggning som lade fast och inte bara följde utvecklingen. Hållningen
finns tydligt representerad även i Uno Åhréns texter.

Ett planmässigt samhällsbyggande
Enligt Uno Åhrén är det ”stadsplaneringens” begränsade ambitioner som
orsakat det planlösa tillståndet. Det är förvisso privatekonomiska kalkyler
hos enskilda markägare som lett fram till en spontan lokalisering av bostäder
och befolkning. Det är dock oviljan – ”låt-gå-systemet” – i den förda stadsplaneringen som ytterst ställs som orsak till den kaotiska summan av enskilda bebyggelseprojekt.
(O)m vi skall lyckas åstadkomma ett ändamålsenligt samhällsbyggande
fordras, att den huvudsakliga passiva, restriktiva planeringsmetod, som vi nu
använder, ersättes med aktiv och konstruktiv planering. ”Stadsplanering” som
den hittills bedrivits är i hög grad en chimär. En ekonomisk planering, som
tar sikte på klart definierade sociala mål, och som i första hand angriper samhällenas struktur, är nödvändig. ”Innehållet” i samhällena är det primära,
planläggningen av de yttre formerna, den yttre miljön, kommer som det se-
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kundära. Problemet om lokaliseringen av arbetsplatser och befolkning är därför grundläggande (Åhrén 1949: 57).

Åhrén positionerar sig explicit mot stadsplaneutredningens betänkande. Utgångspunkterna anses där, som i all tidigare utförd planering, vara hämtad
från ”den restriktiva metodikens ram”. Den kan möjligtvis fördröja, men inte
förhindra, icke önskvärd bebyggelse (Åhrén 1949: 34). ”Stadsplanering”
beskrivs som en verksamhet som bara fört in uppkommen bebyggelse i plan,
och inte föregripit dess uppkomst med konstruktiv planläggning.
Tätorternas tillväxt har i regel fått ske i hög grad slumpmässigt. Stadsplaneringen har vanligtvis begränsats till att man undan för undan skarvat i planstumpar i periferien utan att se till att det samtidigt skapats ett organiskt
sammanhang. Planeringen har arbetat med för dålig överblick, på för kort sikt
och med för lite förutseende. Resultatet har blivit förkastligt ur alla synpunkter (Åhrén 1949: 19).

I Åhréns text konstrueras den slumpmässigt utspridda bebyggelsen som orsakad av en underlåtelse från ”det allmänna” att föregripa utvecklingen med
konstruktiv planläggning. ”Låt-gå-systemet” har tillåtits gestalta den byggda
miljön. Åhrén skriver: ”Estetiskt har skapats de mest vältaliga minnesmärken som vår kultur äger över låt-gå-systemets oförmåga att åstadkomma den
samordning, hyfs och reda, som man har rätt att kräva i ett förnuftigt organiserat samhälle” (Åhrén 1949: 19).33
Ökad offentlig planläggning, på alla samhällsnivåer, är nödvändigt givet
den problemformulering som hävdar att planlösheten har orsakats av bristande offentliga ambitioner. Vi behöver ”ett planmässigt samhällsbyggande”.
En ny planeringsmetodik måste dock komma till för att möjliggöra ett rationellt ordnande av samhället. Det är i det sammanhanget samhällsplanering
som begrepp presenteras. Eftersom tidigare planering, enligt Åhrén, endast
fört in bebyggelse i plan efter eller i anslutning till dess uppkomst, bör en
alternativ metodik föregripa, lokalisera och starkt reglera uppförandet av
framtida samhällsformer. Hela samhällets struktur skall ordnas planmässigt,
inte bara städer eller tätbebyggelse. Den fysiska utformningen av bebyggelsen är i det sammanhanget endast ett sekundärt problem (Åhrén 1949: 33ff).
Planeringens objekt breddas påtagligt i det samhällsplaneringsbegrepp
som presenteras. Planering definieras som en metod att fatta beslut om hur
det framtida samhället skall ordnas rationellt. För att åstadkomma planmässighet räcker det inte att reglera ordnandet av den fysiska miljön. Lokaliseringen av företag och befolkning, ekonomiska förhållanden och den samhälleliga strukturen, måste planläggas. Planläggningen skall gå ut på att skapa

33

Avhandlingens titel är hämtad från detta Åhréncitat.
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den bästa samhällsformen. Texten frågar sig till och med: ”vilken samhällstyp är bäst?” (Åhrén 1949: 41).34
Det kan finnas anledning att här kort redogöra för den sociala vision som
Åhrén avsåg att förverkliga. Ambitionen att samhällsplanera motiveras av
viljan att ”gynna bildandet av en demokratisk människotyp, för vilken friheten och självständigheten kombineras med social ansvarskänsla” (Åhrén
1949: 38).
Ett socialt och politiskt mål bör vara tämligen självfallet, nämligen att sträva
efter att åstadkomma sådana samhällen som, i den mån miljön kan utöva inflytande härpå, gynnar skapandet av människor som är ’social-minded’, som
är aktivt intresserade av gemensamma angelägenheter (Åhrén 1949: 38).

I dagens statsvetenskapliga debatt diskuteras ofta hur ett socialt kapital kan
skapas mellan samhällets invånare (Putnam 1996, 2000). Hur kan ett ömsesidigt förtroende skapas som underlättar och förbättrar demokratins funktionssätt? För Åhrén var svaret enkelt: genom professionell planläggning av
samhällsmiljön.
Åhréns betänkande präglas av ett antagande om fysisk determinism. Genom att utforma miljön på ett visst sätt kan vi åstadkomma vissa specifika
sociala relationer. I stället för storstadskulturens främjande av en passiv och
desorienterad ”massmänniskotyp”35 (Åhrén 1949: 38) kan upprättandet av
grannskapsenheter – det Åhrén kallar ”community centres” – främja demokratiska människotyper (s: 47).
Självständiga och avgränsade enheter bör skapas i eller utanför staden
med hjälp av ”generalplanemässig” behandling. ”Industridistrikt” bör även
decentraliseras så att arbetsplatser förläggs i närhet till dessa enheter. I
grannskapen skall gemensamma centrum och fritidslokaler planeras och
förläggas. ”Lokalfrågan bör sålunda ses ur den för vår kulturs framtid så
väsentliga synpunkten att vi måste söka skapa en sådan miljö i våra samhällen, som gynnar människornas vilja till samarbete och som gör dem till vakna och aktiva medborgare”, skriver Åhrén (1949: 48).36
34

Svaret på frågan följer därefter. Ett samhälle bör ha en minimigräns på ca: 2 000–5 000
invånare och en normal industristad bör vara i storleksordningen 20 000–50 000 invånare.
Vidare bör bebyggelsen vara uppdelad i grannskapsenheter, där befolkningen delar vissa
gemensamhetslokaler och beslutar gemensamt över förvaltningen av området. Enligt Åhrén
skapar sådana grannskap samhörighet och utgör grund för framväxten av en demokratisk
människotyp, vilket i sin tur skyddar mot storstadssamhällets – massamhällets – auktoritära
avarter (Åhrén 1949: 45ff).
35
Distinktionen mellan en demokratisk människotyp och en massmänniskotyp tycks göras
med implicit hänvisning till de fascistiska samhällsbildningarna.
36
Mats Franzén och Eva Sandstedt har i sin avhandling visat att det i mångt och mycket var
liknande avgränsade enheter – grannskap – som kom att byggas under efterkrigstiden. Indelningen byggde på en funktionsuppdelning av staden, med boendet i grannskapsenheten i
stadens ytterkant och arbetsplatserna utanför. Det skapades bostadsenklaver, industriområden
och sjukhusområden, för att ta några exempel, medan handel och administration koncentrerades till de gamla stadskärnorna (Franzén & Sandstedt 1993: 293f).
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För att grannskapets vision skall bli verklighet förespråkas framförallt två
saker för plansystemets ordnande: en professionalisering av samhällsplaneringen och ett stärkande av det allmännas möjlighet att styra markanvändningen.
Vetenskapliga studier av människors liv i samhällsmiljö bör utföras för att
samhället skall kunna ordnas ”planmässigt”. Framförallt krävs fler sociologiska studier för samhällsbyggandets räkning (Åhrén 1949: 35, 40). Med
hjälp av vetenskapliga studier kan de ansvariga exempelvis avgöra vilka
samhällen som är ”livsdugliga” och vilka som ”bör avvecklas” (s: 57). En
hushållning med ”folkmaterialet” kan komma till stånd. Planering är dock
inte en entydigt professionell och vetenskaplig verksamhet. Den bör också
vara progressivt politisk. Sociala och politiska målsättningar måste styra
arbetet (Åhrén 1949: 38). Den totala ”efterblivenheten” i stadsbyggandet gör
att fullständiga utredningar inte kan göras innan åtgärder sätts in.37
Befolkningen däremot – eller folkmaterialet – tillskrivs framförallt en
funktion som undersöknings- och förbättringsobjekt. Demokratiska människor bör skapas. I diskussionen av hur framtidens samhällsplanering bör se
ut diskuteras inte om medborgarna bör ha ett inflytande i själva planeringen;
det är först när grannskapet står färdigt som inflytandet och självbestämmandet tar vid. En demokratisk människotyp förväntas vara ett resultat av en
professionell och politisk planering.
Översiktlig planering är inte endast som hos stadsplaneutredningen att utreda och sammanställa kunskapsunderlag för beslut. Åhréns text positionerar
sig mot ett generalplanebegrepp som med ritningar visar hur man ”tänkt sig”
markens fördelning för olika ändamål. I stället bör planen baseras på utredningar gällande exempelvis näringsliv och befolkning (Åhrén 1949: 20).
Planen i sig skall därefter mer eller mindre lägga fast utvecklingen för framtiden.
För att möjliggöra en sådan föregripande och bindande planering krävs att
samhällets möjligheter att reglera markanvändningen ökar. Återigen anses
stadsplaneutredningens förslag vara otillräckliga.
En effektiv lösning av detta problem kan dock knappast tänkas på annan väg
än att samhället antingen äger marken eller exploateringsrätten till marken,
samt att mark upplåtes för bebyggelse där och när det är lämpligt (Åhrén
1949: 61).

37
”Vi har tyvärr inte tid att vänta på vetenskapens kommande resultat, de får sedan i efterhand
rätta till våra uppfattningar och våra åtgärder” (s: 37). Åhrén talar på detta vis om planering
som en både politisk och vetenskaplig metod att styra samhällets utformning och gestaltning.
Synsättet har ansetts vara ett vanligt kännetecken för den under perioden dominerande funktionalistiska arkitekturrörelsen. ”Det funktionalistiska stadsbyggandet kunde således hämta
legitimitet från två olika håll: det kunde göra anspråk på att vara objektivt, vetenskapligt och
på samma gång politiskt ’progressivt’. Det var en oslagbar kombination”, skriver arkitekten
Johan Rådberg (1997: 18).
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Åhréns konstaterande liknar arkitekterna Häggbom och Lindströms krav på
en möjlighet för det allmänna att bestämma markens användning. Men i
Åhréns text utgör kommunalisering av marken ett väl så effektivt maktmedel
som att endast överföra bestämmandet över markanvändningen till det så
kallade allmänna.
Texten Ett planmässigt samhällsbyggande visar än starkare än Häggbom
Lindströms särskilda yttrande på förekomsten av en oppositionell diskurs i
relation till stadsplaneutredningens vägledande, anpassningsbara och utredande hållning.

Bindande eller anpassningsbar planering?
Det går således att identifiera två övergripande diskursiva positioner i 1940talets utredningstexter. Den ena präglas förvisso av en ökad tilltro till planinstrumentets användning och till en professionalisering av verksamheten.
Men den beskriver den översiktliga planeringen som en framförallt vägledande, anpassningsbar och utredande verksamhet.
Denna position hävdar att general- och regionplan framförallt bör byggas
på undersökningar av markanvändningen och skissera handlingsalternativ,
men inte binda markens användning till olika verksamhetsformer. Likaså bör
den översiktliga planeringen vara anpassningsbar till den reella utvecklingen,
den utveckling som inte kan eller bör styras med planering. Endast i detaljerad planläggning – i stads- och byggnadsplaner som nära i tiden föregår uppförandet av bebyggelse – skall ett fysiskt slutmål med rättslig verkan bindas.
Det befintliga plansystemet, som lades fast i 1931 års reform av stadsplanelagen, betraktas som fullgott, om det bara förses med en fungerande, frivillig
översiktsplan och samtidigt används i avsedd utsträckning.
Om vi jämför med teorikapitlets planering som fysisk design framträder i
denna hållning en mer nyanserad bild av vad planering bör vara. Verksamheten handlar inte om att upprätta ett måltillstånd på karta som därefter förverkligas. Den vägledande, anpassningsbara och utredande diskursen liknar i
större utsträckning planering definierad som rationell beslutsprocess. En
profession skissar och utreder planalternativ medan de förtroendevalda politikerna har att fatta och förverkliga bra och rationella planbeslut. Det sätts
stor tilltro till planprofessionens vetenskapliga utredningar och planalternativ, men det handlar ingalunda om att slaviskt genomföra planerarnas visioner. Diskursen bär i enlighet med planering som rationell beslutsprocess på
en ödmjukhet inför planeringens begränsningar, särskilt om jämförelser görs
med planering som fysisk design. Utvecklingen kan inte bindas till plan, men
väl förbättras med vägledande översiktlig planering som används som beslutsunderlag för detaljerad, bindande planläggning.
Den andra diskursen, som företräds av de tre arkitekternas texter, präglas
också av en stark tilltro till en professionell och stark övergripande planläggning. Men här bör markanvändningen bindas i de översiktliga planerna. Mål100

tillståndet för den fysiska miljöns utformning skall tecknas eller fixeras.
Generalplanen bör på det viset leda utvecklingen mot ett samhällsmässigt
eller planmässigt byggande, och inte vara anpassningsbar till utvecklingstendenserna. Planeringen skall vara föregripande, bindande och vetenskaplig.
Slagordet för denna nya riktning blir under perioden just samhällsplanering
(jfr Clason 1982: 27).
Om jämförelser görs med planering som fysisk design finns påtagliga likheter, men även vissa skillnader. Helt klart återkommer här samma tilltro till
att med professionell planering leda samhällsutvecklingen. Samma fokus på
att upprätta måltillstånd förekommer. Samhället antas vara så pass formbart
att det kan byggas planenligt. Utformningen av den fysiska miljön antas
påverka sociala relationer och lösa socialt identifierade problem. Till skillnad från Lewis Keebles definition av planering som fysisk design ligger
dock fokus på hela samhällsstrukturens möjliga omvandling och inte på den
fysiska miljöns utformning. Befolknings- och företagslokalisering – ekonomisk och social planering – är lika central och hör ihop med samhällets fysiska design. Dessutom beslutar inte planprofessionen själv om utformandet
av plan; politikerna skall åtminstone fastställa slutgiltigt alternativ.
Att en föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskurs får fäste i det
offentliga samtalet kan förstås utifrån framförallt två samtida idéströmningar
och utvecklingstendenser. För det första hänvisade Häggbom och Lindström
(SOU 1945:15: 647), samt Åhrén (1949: 48f, 61f), till utvecklandet av en
föregripande samhällsplanering i England. Där tillsattes under kriget ett antal
planutredningar som kom att förespråka dels en överföring av rätten att exploatera mark till det allmänna, dels ett centralt planinstitut. Likaså diskuterades industrilokaliseringar, regional utjämning och begränsningar av storstädernas tillväxt. Den engelska diskussionen var en tydlig inspirationskälla
vid formulerandet av en svensk samhällsplanering (se även Rudberg 1981:
182; Clason 1982: 12ff).38
Åhrén hämtade både sin sociala vision för samhällsbyggandet och den antiurbana hållningen från England, framförallt från planeringsvisionären Lewis Mumford. Dennes recept för lösning av det urbana problemet var just
skapandet av grannskapsenheter. Staden skulle lösas upp i mindre, organiserade delar. Mumford var den starkaste förespråkaren under perioden för att
storstadslivets problem skulle lösas med ett socialt och organiskt planerat
samhälle som skapade sammanhang, gemenskap och goda förutsättningar för
aktiva medborgare (Rudberg 1981: 168ff; Clason 1982: 10ff).
38

När Åhrén 1945 offentligt presenterade Englands samlade samhällsplaneringsinitiativ
ställde han följande retoriska fråga: ”Är vår demokrati mogen att åstadkomma en verkligt
konstruktiv samhällsplanering i stället för det nuvarande lappverket och låt-gå-systemet?”
(Åhrén citerad i Rudberg 1981: 182). Den ”efterblivna” svenska bebyggelseplaneringen ställdes på så vis mot det progressiva engelska nytänkandet på området. Det är påtagligt hur
svensk bebyggelseplanering under 1940-talet kom att byta föregångsland: från Tyskland till
England.
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Det andra tydliga släktskapet är med den funktionalistiska arkitekturtraditionen. Skriften acceptera (Asplund m.fl. 1931) kom att uppfattas som den
svenska funktionalistiska kampskriften nummer ett. Åhrén var en av medförfattarna. I acceptera fanns samma fokus på den fysiska miljöns funktion och
på samhällenas innehåll och struktur som i diskursen om samhällsplanering.
Det estetiska var endast det sekundära, medan samhällets innehåll var det
primära.
Den funktionalistiska strömningen präglades även av rädslan för kulturell
stagnation. Det gällde att utveckla samhällsbyggandet i enlighet med den
dynamiska samtiden. Det som skulle accepteras var den samhällsutveckling
– ”en föreliggande verklighet” – som krävde ett mer vetenskapligt stadsbyggande. Endast på det viset kunde samhällsutvecklingen behärskas (Asplund
m.fl. 1931). Resonemanget går igen i den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskurs som ovan identifierats i Åhréns text.
Tidigare forskning har även pekat på hur den funktionalistiska rörelsen
avsåg att ersätta subjektiv stadsbyggnadskonst med exakta metoder i samhällsbyggandet (se Hall 1991: 210). Arkitekten Johan Rådberg ser likheter
mellan den funktionalistiska strömningen och den samtida logiska positivismen. Objektivitet, mätbarhet och exakthet var för funktionalisterna ledord
inom arkitektur, stadsbyggnad och samhällsplanering. Icke mätbara begrepp
som skönhet och trivsel rationaliserades bort ur språkbruket (Rådberg 1997:
16ff). Den vetenskapliga hållningen till planverksamheten, i skarp retorisk
kontrast till den estetiska, var således en del av en större vetenskapsteoretisk
och arkitektonisk trend. I denna trend fanns, trots försöken att formulera
stadsbyggnad som vetenskap, påtagliga estetiska värden.
Den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursens starka tilltro till möjligheten att med vetenskapens hjälp leda samhällsutvecklingen i
planenlig riktning utvecklades i nära relation till plandebatten i England och
till den funktionalistiska rörelsen. I jämförelse med detta perspektiv var den
utredande, vägledande och anpassningsbara hållningen betydligt mer återhållsam i sin planoptimism.

Riksdagen – vänster mot höger
En övergripande debatt kring planfrågor bröt ut i riksdagen samma år som
stadsplaneutredningens betänkande och Åhréns bilaga presenterades. Riksdagen debatterade framförallt inrättandet av en riksplanering med tillhörande
centralt planinstitut, samt i vilken utsträckning det allmänna skulle ha bestämmanderätt över markanvändningen. De två diskursiva positionerna finns
i riksdagstrycket tydligt representerade i varsitt läger på den ideologiska
höger-vänsterskalan.
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Vänsterns krav på offentlig exploateringsrätt och riksplanering
Den problemformulering som knöts till Häggbom och Lindströms och till
Uno Åhréns texter finns tydligt representerade i de socialistiska partiernas
inlägg. ”Tillkomsten och utvecklingen av våra städer, köpingar och municipalsamhällen samt av stations- och industriorter och övriga tätbebyggda
samhällen karaktäriseras i sin helhet sett av planlöshet”, hävdar exempelvis
Set Persson och åtta andra kommunister i en enskild motion (M AK
1945:346: 4).
Den anförda orsaken till sakernas tillstånd känns igen från Åhréns sätt att
tala om planlöshet. Det allmänna har inte haft tillräcklig bestämmanderätt
över markens användning. I stället har markägarnas ”oinskränkta äganderätt”
varit gällande. Med en sådan utgångspunkt är det endast en statlig förfoganderätt över marken som kan råda bot på planlösheten.
Staten måste tillförsäkra sig förfoganderätten över all den mark, som är erforderlig för att bereda anläggningsmöjligheter för industri- och bostadsbyggnader i de områden, där samhällsintressena kräva att de förläggs (M AK
1945:346: 4).

En begränsad stadsplanering enligt gällande lagstiftning är otillräcklig; en
landsplanering efterfrågas som lokaliserar industri, arbetskraft och boningshus, samt begränsar storstädernas tillväxt. Och för att en sådan skall komma
till stånd är en statlig förfoganderätt över mark nödvändig. Frågorna bör
enligt motionen utredas (M AK 1945:346: 5f).
Det är inte endast hos den yttersta vänstern som en föregripande och bindande planeringsdiskurs, med krav på riksplanering, finns representerad. En
enskild motion med Torsten Nilsson och elva andra socialdemokrater visar
samma förakt för stadsplaneringen: ”Själva ordet är ju en relik” (M AK
1945:449: 3).
Problemet med stadsplaneringen är, som hos Åhrén, att den arbetar med
för dålig överblick och på för kort sikt genom att lägga ut för små planer
över begränsade samhällsdelar. I motionen beskrivs den som ”en metod som
påminner om att sy ett lapptäcke utan att ens bestämt, om det skall bli runt
eller fyrkantigt” (M AK 1945:449: 3). För att skapa en samordning av denna
verksamhet, och avgöra formen på lapptäcket, för att fortsätta metaforen,
krävs att lokal planering samordnas med en nationell sådan (s: 3f).
Beskrivningen av planlösheten som ett kulturellt och socialt dilemma går
igen i motionen från Nilsson m.fl. Det spontant framväxta stadslivet präglas
av rotlöshet och isolering. Orsaken till detta tecknas som att ”stadsplanelagstiftningen icke genomskurit härvan av ekonomiska intressen, icke minst
markintressen” (M AK 1945:449: 5). Lösningen är att med professionell
planering värna mänskliga värden mot kortsiktiga ekonomiska perspektiv.
”Undersökningar av mänskliga vanor och behov samt prognoser för den
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framtida utvecklingen måste läggas till grund för planerandet. Stadsplanering
blir social planering” (s: 4).
Det är således uppenbart att den föregripande och bindande plandiskursen, som avser att styra samhällsutvecklingen med offentlig och professionell planering, inte bara finns representerad inom arkitekturprofessionen
under perioden. I den enskilda socialdemokratiska motionen finns öppna
hänvisningar till Åhréns arbeten och till de radikala förslag som lagts fram i
England (M AK 1945:449: 7, 11). Även rent begreppsligt finns ett nära
släktskap. Den reaktiva stadsplaneringen bör enligt motionen ersättas av en
mer översiktlig och föregripande social planering. Den förespråkade planformen kallas även för ”samhällsplanering” (s: 9).
En sådan ”samhällelig planering” skall både vara mer föregripande och
mer övergripande. Den skall behandla markens användning, jordbrukets
organisering, industrins lokalisering, hoppgyttringen av bebyggelsen, bostadsfrågans lösande etc. För att möjliggöra arbetet krävs, som i Lindbom
och Häggströms och Åhréns texter, att ”det allmännas” bestämmanderätt
över marken ökar. Antingen måste staten ta till ”jordsocialisering” eller så
måste det offentliga förvärva ”exploateringsrätten” till marken (M AK
1945:449: 14). I motionen föreslås att dessa frågor skall utredas ytterligare.
Stadsplaneutredningens begränsade förslag betraktas som otillräckliga.
Som vi skall se reserverade sig de borgerliga partierna mot sådan ytterligare utredning. Stadsplaneutredningens betänkande och förslag ansågs vara
tillräckliga för att åtgärda det planlösa tillståndet. Vänsterfalangen positionerar sig i sin tur starkt mot en sådan återhållsam hållning. En vägledande
översiktlig planering, som inte binder utvecklingen och som inte möjliggör
ett allmänt bestämmande över markens användning, liknas vid en kapitulation inför de kapitalistiska, spontana och okontrollerbara krafterna. Kommunisten Set Persson uttrycker det som följer:
Högermännen framställa sig ofta gärna som den goda ordningens alldeles
speciella företrädare. Men är det ändock icke så, att när kapitalets intressen
äro betjänta av anarki och kaos försvara de detta tillstånd och kräva dess fortbestånd? (RD AK 1945:27: 75).

Att bara göra anspråk på att vägleda utvecklingen framställs av kommunister, och av socialdemokrater, som just en sådan passiv och restriktiv planeringsmetod som orsakat själva planlösheten. I stället förespråkas en föregripande ”samhällsplanering” med rätt och möjlighet att avgöra var och när
bebyggelse skall få uppstå. Öppna hänvisningar görs till stadsplaneutredningens otillräcklighet och till nödvändigheten av att följa Häggbom och
Lindströms förslag att överföra rätten att exploatera marken till det allmänna
(se Heüman (s) RD FK 1945:31: 81ff).
Det är tydligt att det finns en liknande problemrepresentation bland ledande arkitekter i samhällsdebatten, å ena sidan, och bland kommunister och
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socialdemokrater representerade i riksdagen, å den andra. De politiska representanterna hänvisar öppet till arkitekterna i fråga och sättet att tala om problemet är väl överensstämmande. Förslagen till lösningar är nära besläktade.
Det finns därmed en diskursiv koalition mellan vänsterfalangen på den politiska arenan och arkitekter och planexperter företrädda i utredningsväsendet.
En sådan koppling mellan ledande arkitekter och de socialistiska rörelserna har påpekats i annan historisk forskning. Många arkitekter var eller blev
under perioden socialister. Uno Åhrén själv var välkänd och själv aktiv i
kommunistkretsar (Hatje 1978: 69f; Bohm 1985: 87; Hall 1991: 213; Rudberg 1981: 154ff).
Användningen av begreppet ”samhällsplanering” håller samman gruppen
av radikala arkitekter och socialister. Som Anders Clason har hävdat blev
just ordet ”samhälle” något av ett honnörsord som återkom i olika konstellationer inom denna gruppering. Det fick stå för en mindre ort, hela landet
eller som beteckning på staten när möjliga offentliga ingripanden diskuterades, helt i enlighet med att en planläggning av ett område skulle stå i samstämmighet med en planläggning av hela nationen (se Clason 1982: 27).
Detta kombinerades med en stark tilltro till vad ”det allmänna” skulle kunna
åstadkomma om bara planeringsredskapet stärktes.
I den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen skulle välfärdsstaten – det goda samhället – byggas med en bindande och översiktlig
planering, ytterst omfattande landet i dess helhet.

Högerns ambivalenta planeringsmotstånd
Hur ser då ”planmotståndet” ut i den politiska debatten? Finns det en position representerad i materialet som påtagligt motsätter sig en mer omfattande
samhällsplanering och vilka aktörer står för en sådan hållning?
Inte särskilt förvånande motsätter sig de borgerliga partierna en landsomfattande planering och en mer bindande planläggning av samhällsbygget. I
detta läger vänds problemformuleringen. En mer omfattande samhällsplanering är inte den givna lösningen på bebyggelsens utspridning. Högermannen
Ljungqvist förknippar motioner om företagslokaliseringar, ökat samhälleligt
inflytande över markens användning och en central landsplanering med hotande socialisering. ”Man frestas därför lätt att tänka sig denna motion såsom
ett led i en stor samhällelig socialiseringsplan” (RD AK 1945:27: 85).
Av företrädare för de borgerliga partierna sätts den grundläggande äganderätten i relation till önskvärdheten av ökad planmässighet. Förvisso tillstås
att ökad planmässighet är önskvärd. Det är omfattningen i planläggningen
och de bindande dragen som ifrågasätts:
Jag tror, att man i detta sammanhang bör säga, att vi inte skola blunda för att
detta är en inkörsport för samhällets kontroll över produktionen och näringslivet. (…) Man måste väl i stället säga, att på näringslivets område böra de
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fria krafterna lämnas så stort utrymme som möjligt (Hansson (bf) RD AK
1945:27: 67–68).

På högerkanten återkommer stadsplaneutredningens mer ambivalenta hållning, som står i bjärt kontrast till vänsterns och arkitekternas oreserverade
tilltro till planläggandets möjligheter. Å ena sidan präglas bebyggelsen av
planlöshet och onödig utspridning, vilket bör lösas med översiktlig planering. Å andra sidan skall en sådan planläggning inte binda och direkt reglera
markanvändningen, utan endast vägleda den i önskvärd riktning. Högermannen Ekströmer anser att stadsplaneutredningen står för en ”väl avvägd planering av den samhälleliga bebyggelsen” (RD FK 1945:31; 77). Även av företrädare för bondeförbundet anses stadsplaneutredningens vägledande regionoch generalplan vara fullt tillräcklig för att lösa problemen (Hansson (bf) RD
AK 1945:27: 68f).
I det borgerliga lägret används och upprepas stadsplaneutredningens invändningar mot de planivriga arkitekterna. En av högerpartiets företrädare,
den nämnda Ekströmer, hävdar att dessa arkitekter hyser en ”övertro på möjligheterna att göra prognoser för samhällets framtida utveckling” (RD FK
1945:31: 77). En nationell planering formuleras som omöjlig; ”(h)ur skall
man kunna garantera, att alla dessa undersökningar och prognoser blir riktiga? (…) (M)an får ju ej glömma en sådan irrationell faktor som människan”
(RD FK 1945:31: 78).
I dessa uttalanden är det mänsklighetens begränsningar som omöjliggör
omfattande och bindande planläggning. En mer ödmjuk hållning förespråkas, där vägledande och utredande planering ligger till grund för beslut men
inte styr utvecklingen mot ett upptecknat mål. Det finns dock tendenser,
intressant nog, till att betrakta det planlösa alternativet som väl så attraktivt
om jämförelser görs med det totalt planlagda. Överväganden om bebyggelsens utformning bör göras av ”det praktiska livets män”, särskilt eftersom
inte ens en vetenskapligt initierad planerare kan försäkra en prognos riktighet (Ekströmer (h) RD FK 1945:31: 78).
(V)ore det ändå inte litet säkrare att på vägen till idealsamhället se verkligheten i ögonen, bygga på gammal erfarenhet och tillvarataga vad som genom tiderna under arbete och strider utkristalliserats såsom goda och nyttiga ting till
medborgarnas trivsel och båtnad? (Ekströmer (h) RD FK 1945:31: 80).

Det går därmed att identifiera ett ambivalent planeringsmotstånd i riksdagen,
vars sätt att tala om planering liknar stadsplaneutredningens. En ökad planmässighet i bebyggelsen är förvisso önskvärd. Därför förordas en mer övergripande planläggning i form av vägledande, utredande och anpassningsbara
region- och generalplaner. Det är framförallt de starkt styrande, bindande,
centraliserande och lokaliserande elementen i vänsterns vision som ifråga-
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sätts; inte önskan om ökad planmässighet och ordning i sig. En större tilltro
sätts dock samtidigt till de spontana krafternas ordnande av bebyggelsen.
I det utskottsbetänkande som behandlar förslagen till stärkta planambitioner finns även näringslivets intressenter företrädda. Jag har inte lyckats utläsa varför, eller hur urvalet har skett, men som bilagor till utskottsbetänkandet
finns ett antal utlåtanden från exempelvis Kammarkollegiet, Sveriges industriförbund, Riksförbundet Landsbygdens Folk och Stockholms handelskammare. Utskottet hade tydligen ett begränsat remissförfarande till just
dessa intressen, vilka förmodligen betraktades som särskilt berörda.39 Som
förväntat liknar invändningarna de borgerliga politikernas reservationer.
I sak förhåller sig de utvalda remissinstanserna positiva till ett planmässigt ordnande av bebyggelsen, men ett sådant ordnande bör absolut inte medföra en styrd lokalisering av industrin och en offentlig exploateringsrätt av
mark – eller än värre jordsocialisering. I stället framställs stadsplaneutredningens förslag som fullt tillräckliga (U AK 1945:13:2:10 bilaga 3; 6; 7; 16;
19). Hos dessa intressenter relateras även frågan om bebyggelsens planering
och lokalisering till den ekonomiska debatten om planhushållning.
Av Eric Sverne, representant för Kammarkollegiet, betraktas prognoser
och planering på lokal nivå som något önskvärt som skall stärkas. Men en
nationell planering ”(b)lir i stället en fråga om planhushållning i motsats till
en fri utveckling.” Och visst skulle en sådan kunna vara rationell, om bara
alla prognoser visar sig vara korrekta.
Kollegiet måste dock ställa sig tvivlande till möjligheten, att dessa prognoser
skulle få sådan säkerhetsgrad, att det kunde vara tillrådigt att på den bygga en
planhushållning. Och en planhushållning utan överblick över de avgörande
faktorerna torde vara sämre än ingen plan (Sverne U AK 1945:13:2:10 Bilaga
6: 9).

Även här återkommer den problemrepresentation som ser en vägledande,
utredande och anpassningsbar planering som en möjlig lösning på planlösheten. En bindande planläggning, som ytterst syftar till att upprätta ett måltillstånd för hela riket, betraktas däremot som planhushållning. En sådan planläggning antas vara omöjlig på grund av brister i den mänskliga rationaliteten. Ett mer ”planlöst” tillstånd är därför att föredra före misslyckad planering.
39

Liknande beredningsformer i utskotten har noterats av Evert Vedung i miljö- och energipolitiken. Vid beslut om exempelvis utbyggnad eller skydd av vissa älvar och från utskottsdiskussionen av vissa motioner angående kärnkraftens utbyggnad har särintressen och utomstående berörda fått komma till tals (Vedung & Brandel 2001: 82; Vedung 2005: 51f). I de fallen
har dock utskotten varit måna om att höra olika perspektiv i frågan, exempelvis förespråkare
för och emot kärnkraft. I fallet med de socialistiska motionerna om landsplanering, ett planverk och en radikal markpolitik hördes framförallt kritiska röster. Det är möjligtvis ytterligare
ett tecken på den relativt starka position som markägaren hade i plansystemet fram till och
med 1947 års byggnadslag.
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Vi kan därmed identifiera ytterligare en diskursiv koalition i 1940-talets
plandebatt. I de borgerliga representanternas uttalanden, och då framförallt
hos ledamöter för bondeförbundet och högern, kan en diskurs identifieras
som liknar stadsplaneutredningens position. Ett antal näringslivs- och landsbygdsorganisationer delar problemrepresentationen. Nyttan av en bindande
och alltför över- och föregripande planläggning ifrågasätts. Den noterade
planlösheten bör hanteras med en vägledande, utredande och anpassningsbar
planering.

Ny byggnadslag och nya utredningar
Vilken diskurs kom då att prägla reformeringen av planlagstiftningen? Vilka
positioner finns företrädda i den byggnadslag som kom till 1947? Och vad
hände med kraven på ytterligare utredning av en landsplanering, ett planinstitut och ett offentligt ägande av marken? Endast genom att besvara dessa
frågor kan vi avgöra om någon av diskurserna kom att institutionaliseras
under perioden.

Utredningar om markägande, landsplanering och planinstitut
För det första kan konstateras att de socialistiska motionärerna fick gehör för
kraven på ökade utredningsinsatser. Utskotten hävdade att bestämmandet
över markens användning och frågan om en landsplanering med tillhörande
planinstitut ytterligare borde utredas. I andra kammarens utskott konstaterades att ”allt för ringa uppmärksamhet från samhällets sida ägnats frågan om
markens rationella användning och disponering” (U AK 1945:13:2:10: 5; jfr
U FK 1945:12:2:18: 9). I betänkandet beskrivs även stadsplaneutredningens
förslag som otillräckligt eftersom markens användning ytterst måste ses i ett
nationellt perspektiv: ”Frågan måste ses i sitt sammanhang med utvecklingen
på andra orter och i landet i sin helhet” (U AK 1945:13:2:10: 5). Utskotten
använde sig också konsekvent av begreppet ”samhällsplanering” för att beskriva den verksamhetsform som saken gällde.
Samma år som stadsplaneutredningen presenterade sitt betänkande fattades således beslut om ytterligare utredningar. Dessa hade att ta ställning till
makten över markanvändningen, en landsplanering och ett centralt planinstitut (RD AK 1945:27: 89; RD FK 1945:31: 85; RD skrvl 1945:538: 19f). Av
detta kan konstateras att den diskurs som talade om en mer omfattande bindande och översiktlig planering, och om jordens socialisering eller det allmännas bestämmanderätt över markanvändningen, direkt fick ett erkännande. Diskursen var fortfarande vedertagen eftersom dess problemrepresentation var väl värd en utredningsinsats. Det innebär dock inte, i enlighet med
de distinktioner som görs i kapitel 3, att diskursen institutionaliserades under
perioden.
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Byggnadslagstiftningen – kommunalt planmonopol
Utredningsdirektiv är en sak. För att verkligen avgöra vilken diskurs som
institutionaliserades måste vi noggrant studera socialdemokraternas proposition till ny byggnadslag. Om detta görs framträder en mer mångtydig bild.
Reformen bör förstås som en diskursiv kompromiss mellan de två identifierade positionerna.
En första översiktlig analys skulle kunna leda till slutsatsen att den föregripande och bindande diskursen, där utvecklingen skall styras och bindas
med översiktlig planläggning, finns tydligt representerad i propositionen
1947. Där framgår nämligen: ”För att mark skall få användas till tätbebyggelse förutsättes, att den vid planläggning enligt denna lag prövats från allmän synpunkt lämpad för ändamålet” (P 1947:131: 2). Därefter konstateras
att med tätbebyggelse åsyftas bebyggelse som kräver anordningar för gemensamma behov (s. 2). Någon sådan formulering finns inte i det lagförslag
som stadsplaneutredningen lade fram 1945 (SOU 1945:15).40
Att mark skall prövas lämplig för tätbebyggelse stämmer däremot väl
överens med Häggbom och Lindströms formulering att det allmänna bör
lämna tillstånd till ”samhällelig” bebyggelse. Därtill överensstämmer det
med Åhréns krav på att antingen kommunalisera marken eller att överföra
exploateringsrätten till det allmänna.
Kravet på planläggning, eller prövning i enlighet med plan, vid tätbebyggelse är något av en kärnformulering i 1947 års proposition. Förslaget återkommer ständigt och problemrepresentationen liknar i mångt och mycket
den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen. Det är den fria
exploateringsrätten och markägarens rätt att själv exploatera mark som ses
som orsak till uppkommen planlöshet. Lösningen formuleras som att det
allmänna skall avgöra var och när bebyggelse får komma till stånd (P
1947:131: 75). Samhällsbildningar skall enligt propositionen få uppkomma
där det från allmän synpunkt anses vara lämpligt (s: 155f).
Det bör dock poängteras att det inte är Åhréns och kommunisternas krav
på socialisering eller kommunalisering av marken som får genomslag utan

40

Stadsplaneutredningen föreslog endast att det begränsade stadsplanemonopolet från tidigare
lagstiftning borde kvarstå. Den tidigare skrivningen gick ut på att begränsa stadens eller
kommunens monopolställning. ”Stundom torde det dock förekomma att städerna göra obehörigt bruk av sin monopolställning”, menade utredningen (SOU 1945:15: 296). Staden borde
förvisso ha monopol på att anlägga bindande stadsplan gentemot staten, men om staden eller
kommunen vägrade upprätta sådan skulle det stå markägaren fritt att med byggnadsplan använda den egna marken. Om staden vägrade att ändra stadsplan, när markägare hade stort
ekonomiskt intresse av detta, skulle sådan ändring kunna framtvingas (SOU 1945:15: 296f).
Stadsplaneutredningens förslag präglas på så vis av en vilja att kompromissa mellan markägarens rättigheter och det allmännas rätt att planlägga. Någon sådan kompromisshållning finns
inte i socialdemokraternas proposition till ny byggnadslag 1947. Där formuleras det nya
monopolet i relation till de enskilda markägarna. Det gamla monopolet, som stadsplaneutredningen diskuterade, rörde däremot kommunernas beslutanderätt i relation till staten.
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endast rätten för det offentliga – kommunerna – att avgöra var tätbebyggelse
får uppstå.
Statsvetaren Evert Vedung kallar reformen funktionssocialistisk eftersom
markägarnas besittningsrätt över marken var intakt. Det var endast förfoganderätten och exploateringsrätten som begränsades och överfördes till det
allmänna. Reformen medförde dock att markägarna inte längre hade rätt att
planera hur den egna tätortsmarken skulle användas (Vedung 1993: 66f).
Förutom det stärkta planmonopolet finns även andra element företrädda i
propositionen som är som hämtade från den föregripande och bindande diskursen. En mer riksomfattande planering förordas, som tar hänsyn till den
ekonomiska och sociala utvecklingen i landet i stort. Likaså tas en lokalisering av företag och befolkning upp som en nödvändig åtgärd. Frågan om
markens status måste dock enligt propositionen utredas och lösas innan ytterligare steg tas (P 1947:131: 76).
Det finns därmed en påtaglig likhet mellan socialdemokraternas förslag
till ny byggnadslag och den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen. I båda fallen förordas föregripande planläggning som skall leda
bebyggelseutvecklingen, men också helst lokalisera både befolkning och
industri till önskvärda regioner och områden.
Om förslaget granskas i sin helhet finns dock tydliga spår även av stadsplaneutredningens förslag. I propositionen görs inte region- och generalplan
till obligatoriska och bindande planinstrument. Det finns inget formulerat
krav på att kommuner skall bedriva översiktlig planering över hela kommunens yta. Inte heller återkommer arkitekternas krav på att de översiktliga
planerna bör fastställas av statlig instans, ges rättsverkan och därmed binda
markanvändningen. I propositionen talas det i stället om översiktlig planering som en flexibel och anpassningsbar verksamhet, som måste kunna förändras på grund av samhällsutvecklingen (P 1947:131:97, 110ff). Planformerna skall ”tjäna till ledning” och ”vägleda” efterkommande planläggning,
inte binda utvecklingen genom rättsverkan.
Förslaget bygger således i väsentliga delar på stadsplaneutredningens betänkande. Kommunen kan välja att endast anta generalplan och låta den ”tjäna till ledning” för efterkommande detaljplanering. Kommunen kan även
fastställa generalplan genom statlig prövning för att ge den rättsverkan för
vissa begränsade delar. Viss mark kan på det viset ”reserveras” så att den
inte kan tas i anspråk för bebyggelse eller åtminstone inte tätbebyggas (P
1947:131: 110f).
Det plansystem som tecknas i lagförslaget ser därmed ut som följer: Rätten att avgöra var och när bebyggelse får uppkomma skall vid behov utredas
i region- och generalplan. Detaljplanering – så kallad stadsplanering – bör
därefter inte tillåtas om intentionerna inte stämmer överens med det som
anförts i de översiktliga planinstrumenten. Om detaljplan frångår översiktlig
planform är det dock de översiktliga planerna som skall anpassas. Efter de-
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taljplanläggning skall byggnadslov endast ges till den bebyggelse som uppfattas som önskvärd och överensstämmande med plan.
Styrningen av bebyggelseutvecklingen i systemet bygger därmed på att
bygglov till tätbebyggelse kan förvägras om inte planläggning har skett. Och
detaljplan får inte upprättas för område som inte är lämpat för tätbebyggelse.
Den vägledande översiktliga planeringen – framförallt generalplan – kan
därmed indirekt användas för att reservera mark och kontrollera bebyggelsens uppkomst (P 1947:131: 155f, 264).
Trots att ambitionen och viljan att planlägga förändras påtagligt mellan
utredning och proposition, framförallt med ett förstärkt planmonopol, föreslås inga nya radikala lösningar i plansystemet jämfört med stadsplaneutredningens betänkande. Det allmänna skall förvisso föregripa ny uppkommen
bebyggelse med planläggning, men den översiktliga planeringen skall vara
av vägledande och anpassningsbar art. Det är, precis som i det gamla systemet, endast detaljplanering som skall binda markanvändningen och direkt
styra utvecklingen. Denna planform skall dock enbart reglera begränsade
bebyggelseprojekt och i tid direkt föregå byggandet.
Med utgångspunkt i propositionen drar jag slutsatsen att båda de diskursiva positionerna finns representerade. Beslutet att anta en ny byggnadslag är
uttryck för en kompromiss. Två motstridiga hållningar kombineras, utan att
de parlamentariska aktörerna diskuterat sig fram till en helt ny, tredje diskursiv position som de kan ställa sig bakom. Den påtagliga viljan att föregripa
bebyggelsen med plan och det kommunala planmonopolet är hämtade från
den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen. De anpassningsbara, utredande och vägledande dragen i de översiktliga planinstrumenten indikerar att stadsplaneutredningens och de borgerligas perspektiv också
fått gehör.
Ett tecken på kompromissvilja var även att lagförslaget möttes av bred
enighet. Det mottogs i utskott och kammare utan ifrågasättande av den
grundläggande formuleringen: att det allmänna skulle avgöra var och när
tätbebyggelse fick uppstå. Ett enigt utskott ansåg att det var ett väl avvägt
förslag (LU 1947:9:1:45: 11, 14f).
En enskild motion, undertecknad av Karl Wistrand och fem andra representanter för högerpartiet, ifrågasatte förvisso reformen. Lagförslaget ansågs
vara ett försök att dirigera byggnadsutvecklingen i av samhället önskvärd
riktning, vilket ansågs hota de ekonomiska normer som i stället borde öva
inflytande över fastighetsmarknaden (M FK 1947:248: 3f).
Utskottet tog inte fasta på motionen. Inte heller i riksdagsdebatten ifrågasattes lämpligheten av att det allmänna skulle avgöra markens användning
(RD FK 1947:26: 92; AK 1947: 26: 82). Ett långtgående planregleringsbeslut, som förde över stora delar av exploateringsrätten till det allmänna, an-
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togs nästan helt utan invändningar och utan svåra politiska motsättningar (se
även Uddhammar 1993: 380f; Vedung 1998: 20f).41
De borgerliga partierna och näringslivsorganisationerna befarade jordsocialisering och planhushållning och positionerade sig framförallt mot dessa
element i den konkurrerande diskursen. En överföring av exploateringsrätten
och en ökad rättighet, inte skyldighet, att översiktligt utreda markanvändningen var en tämligen begränsad reform i jämförelse med en total planhushållning av mark och byggande. Arkitekterna och socialisterna fick i sin tur
visst gehör för sina hjärtefrågor – jordsocialisering, landsplanering och planinstitut – genom att frågorna skulle utredas och därmed övervägas. Hoppet
om långtgående reformer för att planmässigt binda bebyggelseutvecklingen
hölls därmed vid liv.
Till saken hör även att samtliga parter i debatten var positivt inställda till
en ökad planmässighet i bebyggelsen och till en mer översiktlig planläggning. Det fanns övergripande konsensus både kring identifieringen av problemet och kring nödvändigheten och nyttan av mer offentlig planering. Det
var gällande formerna, anspråken och viljan att styra utvecklingen som de
två diskurserna skilde sig åt.
Då vi uttalar oss om hur sättet att tala om planering förändrades, bör vi
framförallt ta fasta på att en diskurs om föregripande och bindande samhällsplanering slog sig in i det offentliga samtalet; i och med dess genomslag
i utredningar och lagstiftning kom planeringstänkandet att påverkas i ny
riktning. Frågan är vilket genomslag denna nya diskurs därefter fick. Vad
hände åren efter byggnadslagens tillkomst? Vilken av de två konkurrerande
diskurserna kom att påverka det fortsatta reformarbetet?

Begränsade institutionella förändringar
Om vi följer upp andra beslut åren efter kriget kan vi konstatera att reformer
i enlighet med idén om en mer aktiv samhällsplanering i stor utsträckning
uteblev. Förvisso inrättades en professur i stadsbyggnad, ämnets omfattning
och status höjdes och utbildningsplatserna ökade. Till professor utsågs Uno
Åhrén, författaren till Ett planmässigt samhällsbyggande (Rudberg 1981:
198f). Men förslaget om ökad professionalisering av planeringspraktiken
kom ju från flera håll och kan inte ses som en reform direkt förankrad i den
plandiskurs som förespråkade en mer omfattande samhällsplanering.
Förutom formella beslut kom dock begreppet samhällsplanering att användas flitigt för den kombination av fysisk, social och ekonomisk planering
41
Det bör noteras att Vedung och i viss mån Uddhammar gör den felaktiga iakttagelsen att
ingen invändning restes mot lagreformen. Nämnda motion från Karl Wistrand och fem andra
högerpartister pekar dock på motsatsen. Enigheten kring reformen är trots detta anmärkningsvärt stor, framförallt med tanke på att reformen röstades igenom mitt under pågående planhushållningsdebatt. För ytterligare diskussion kring det anmärkningsvärda i denna enighet, se
Blücher 2006.
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som Åhrén och andra förespråkade. Då det däremot gäller förslagen till jordsocialisering, riksplanering och planinstitut, vilka aktivt drevs av arkitekter
och socialister, finns få belägg för att diskursen om en föregripande och bindande samhällsplanering hade något avgörande inflytande på institutionaliserad politik.
Den lokaliseringsutredning som tillsattes kom endast att förorda en rådgivande och upplysande planering. Förslaget att samhället aktivt skulle styra
lokaliseringen med bindande planering finns inte företrädd i betänkandet. I
proposition och riksdagsbeslut formulerades lokaliseringspolitikens rådgivande och upplysande karaktär än starkare. Frågan kom även att regleras
inom ramen för arbetsmarknadspolitiken och lades således under Arbetsmarknadsstyrelsens domän. Lokaliseringspolitiken utdefinierades från bebyggelseplaneringens fält (Clason 1982: 57f; Elander 1978: 53f; Rudberg
1981: 192f).
Frågorna om riksplanering och ytterligare planinstitut sköts på framtiden.
Utredningen om plansystemets organisation föreslog förvisso ett centralt
planinstitut (SOU 1950:45), men eftersom lokaliseringspolitiken och markpolitiken låg i stöpsleven avvaktade man med att föreslå en riksplanereform.
Ytterligare informationsverksamhet och utbildning förordades i stället (Clason 1982: 58f; Rudberg 1981: 190ff).
Inte heller markpolitiken kom att reformeras påtagligt. I Markutredningens betänkande från 1948 och i riksdagsbeslut 1949 ansågs det vara onödigt
med ett samhälleligt ägande av marken eftersom 1947 års byggnadslag överförde stora delar av exploateringsrätten till det allmänna. Ett stärkt planmonopol ansågs tillräckligt. Resultatet av utredning och riksdagsbehandling av
markfrågan blev endast en något förstärkt expropriationslagstiftning (Clason
1982: 54f; Rudberg 1981: 193ff).42 Den radikala markpolitik som förespråkades i 1945 års riksdagsdebatt och dess motioner, samt i texten Ett planmässigt samhällsbyggande, kom därmed inte att påverka politiken i så stor
utsträckning.
Den institutionella förändring som kan relateras till diskursen om föregripande och bindande samhällsplanering begränsades till förstärkningen av
planmonopolet och professionaliseringen av verksamhetsområdet. Vad säger
oss detta om förändringen av planeringstänkandet under perioden?

Social ingenjörskonst eller anpassningsbar planläggning?
Sammantaget växer en nyanserad bild fram. Visst fanns en påtaglig diskursiv
förnyelse i den offentliga diskussionen. En föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskurs etablerade sig. Den förordade en vetenskaplig över42

Det beslut som togs i markfrågan resulterade i en möjlighet för kommunen eller staten att
lösa in mark i tätbebyggt och framförallt planlagt område till det marknadspris som existerade
innan området planlagts.
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siktlig planläggning som med hjälp av politiska beslut avsåg att binda och
leda utvecklingen.
Det fanns därmed tendenser till en slags social ingenjörskonst, som med
hjälp av planinstrumentet skulle ”lägga livet till rätta” (jfr Hirdman 1989;
Sandström 1989: kap. 9). Tydligast framträder den hållningen i viljan att
lokalisera befolkning och företag och att binda samhällsutvecklingen till
översiktliga planmodeller. Åhréns vision om grannskapsenheten och den
demokratiska människotypen har också fått representera en sådan paternalism.
De genomförda politiska reformerna präglades däremot inte av ett sådant
förhållningssätt. I anslutning till Bo Rothstein finns det anledning att göra en
försiktig invändning mot påståendet att svensk politik – i det här fallet planeringspolitik – kännetecknades av stark paternalism under efterkrigstiden.
Man bör skilja mellan det som sades och skrevs och de lagar som kom att
reglera politikområdet (Rothstein 1994: 207ff; 1995: 96ff).
Riksdagen etablerade inget översiktligt planinstitut som möjliggjorde
upprättandet av bindande planmodeller för hela samhällen. Inte heller togs
beslut om jordsocialisering eller styrande lokaliseringspolitik. Enligt den
föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen var detta nödvändiga reformer för att skapa önskvärd planmässighet och rationalitet i bebyggelsen. Av de genomförda reformerna var det endast stärkandet av det kommunala planmonopolet och den tilltagande professionaliseringen som kan härledas till denna diskurs.
Vad säger de institutionaliserade diskurserna om planeringstänkandets
subjektspositioner under perioden? Hur förändrades de sociala relationer
som föreskrevs av plansystemets regelverk?
Det kan först och främst konstateras att perioden präglades av en ökad
tilltro till professionalisering. Under 1900-talets första hälft hade i princip
vem som helst med intresse för stadsplanering rätt att bedriva verksamheten
(Hall 1991: 186). Med början på 1930-talet och med kulmen på 1940-talet
föreskrevs bebyggelseplanering vara en verksamhet för en vetenskapligt
initierad profession med specifik utbildning och kompetens (jfr Edman
2001).43 Det fanns en stor, dock inte total, enighet om att en ökad professionalisering skulle lösa problemen med växande planlöshet.
Det har inte funnits några indikatorer på att medborgare skulle beredas
plats i planprocessen. Inte heller talades det om att förtroendevalda i kommunerna skulle arbeta med planfrågor på något specifikt sätt, förutom att de
skulle anta utarbetade plandokument. På en diskursiv nivå konstruerades det
planerade subjektet framförallt som ett professionellt sådant. Medborgarna
43
Enligt arkitekten Johan Rådberg var det framförallt de funktionalistiska arkitekterna som
drivit på denna professionalisering. De gjorde anspråk på att ha etablerat en ny professionell
nivå, ”nämligen stadsplanering på objektiva, vetenskapliga grunder” (Rådberg 1997: 18; jfr
Sandström 1989: 267ff).

114

framställdes som undersökningsobjekt, i Åhréns termer ett ”folkmaterial”.
Professionella planer skulle upprättas baserade på vetenskapliga utredningar
om boendeförhållanden och andra förutsättningar. Planerna skulle sedan
antas av förtroendevalda politiker för att sedan reglera bebyggelseutvecklingen.
Planerarna och politikerna tillskrevs även i den institutionaliserade planpolitiken en dominerande roll i relation till markägarna. Före 1947 års planbeslut hade markägarna fortfarande en rätt att planera och exploatera den
egna marken. Med införandet av det nya planmonopolet överfördes exploateringsrätten till ”det allmänna”: professionella planerare och förtroendevalda politiker fick rätten att planlägga marken.
Parallellt med professionaliseringen växte även själva planeringens objekt. Att endast stadsplanera ansågs otillräckligt. Det fanns en avsikt att sätta
in de detaljerade och översiktliga planerna i ett ”större sammanhang”, ytterst
mot bakgrund av situationen och utvecklingen i landet i dess helhet.
Ökad professionalisering och växande planobjekt skapade förutsättningar
för att delvis förverkliga det planmässiga samhällsbyggandet. Även om de
mest verkningsfulla instrumenten uteblev förväntades kommunerna planlägga större områden än tidigare, inklusive all bebyggelse i tätbebyggt område.
Staten gav planerarprofessionen förtroendet att utforma planerna; det ställdes
krav på rätt utbildningsbakgrund och stadsbyggnad blev en akademisk disciplin. Att upprätta planer över framtida bebyggelse blev en högst legitim och
önskvärd verksamhet.

Avslutande diskussion – en begränsad rationalism
Låt oss slutligen försöka ge en sammantagen bild av hur planeringstänkandet
förändrades under 1940-talet. En sådan diskussion tar sin utgångspunkt i den
idealtypiska modell som presenterades i kapitel 2.
Intressant variation kan framförallt identifieras i anslutning till planeringstänkandets rationella dimension. Teorikapitlets extremtyp utgick från
en fullständigt rationell planerare. Den professionelle verksamhetsutövaren
var kapabel att både fastställa vilka mål planeringen borde sträva efter och
vilka medel som krävdes för att uppnå målen. Med hjälp av vetenskapliga
analyser och professionella bedömningar var det möjligt att manipulera den
föreliggande verkligheten med precision och säkerhet. Den enskilde planeraren hade fullständig kunskap om och kontroll över det objekt som skulle
manipuleras.
Förändringen under 1940-talet präglas i första hand av att diskursen om
föregripande och bindande samhällsplanering etablerar sig. Den tycks i
mångt och mycket utgå från extremtypens fullständiga rationalitet. Liksom i
den teoretiska diskursen planering som fysisk design har planeraren möjlighet att med hjälp av vetenskapliga utredningar lägga fast önskvärd utveck115

ling. Både de mål som är eftersträvansvärda och de medel som krävs för att
uppnå målen skall tecknas i en plan över ett framtida samhälle. Med hjälp av
efterfrågade politiska reformer – bindande översiktsplaner, ett offentligt
bestämmande över markanvändningen, en lokalisering av befolkning och
företag och en riksplanering – antas det vara möjligt att med säkerhet nå
planens intentioner.
Det är en sådan föreställning om fullständig rationalitet som den andra
diskursen under perioden ifrågasätter. Enligt den utredande, vägledande och
anpassningsbara hållningen är det inte önskvärt att binda samhällsutvecklingen i enlighet med översiktliga planer eftersom det inte är möjligt att nå
fullständig kunskap om och kontroll över samhället. På grund av ständiga
brister i prognoser och planer bör den översiktliga planeringen vara anpassningsbar till utvecklingen. I de planreformer som ansluter till denna utredande, vägledande och anpassningsbara diskurs finns därför ett påtagligt begränsat rationalitetsantagande, som snarare liknar det rationalitetsbegrepp
som i teorikapitlet återfinns i perspektivet planering som rationell beslutsprocess.
Sammantaget avviker därför planeringstänkandet från extremtypens rationella dimension. Förvisso skall planeraren vara en vetenskapligt initierad,
professionell person. Men ingen absolut kunskap kan nås och inga säkra
prognoser göras. De översiktliga planerna bör därför inte binda utvecklingen,
utan i stället vara anpassningsbara till den utveckling vars riktning inte kan
styras. De bör dessutom antas i demokratiska församlingar på lokal nivå.
Att planprofessionen fick en betydligt mer upphöjd position säger också
något relevant, om än mer obestämt, om plantänkandets voluntaristiska antagande. Den teoretiska utgångspunkten är extremtypens upplysta planerare
som stod autonom i relation till övriga aktörer och själv kunde välja eller
härleda den bästa planen att stöpa samhället efter.
I 1940-talets ena diskurs, den som förespråkar en föregripande och bindande samhällsplanering, bör planerarprofessionen ha en stark autonomi som
liknar den teoretiska diskursen planering som fysisk design. Med hjälp av
centrala politiska reformer skall stadsbyggnadsprofessionen förses med möjligheter att välja och avgöra bebyggelsens utveckling. Föga nämns om nödvändigheten av samordning med politiker och medborgare, förutom att de
förtroendevalda skall anta de professionellt producerade planerna.
I den utredande, vägledande och anpassningsbara diskursen är planerarens
autonoma position däremot mer obestämd. Förvisso bör professionens ställning stärkas, men den skall inte vara allenarådande i bestämningen av markanvändningen. Ett sådant oberoende uppfattas varken som möjligt eller
önskvärt på grund av bristande rationalitet. Hur relationen mellan professionen och övriga aktörer, som markägare, politiker och medborgare, bör se ut
diskuteras och reglerades inte. I relation till idealtypens starka autonomi
präglas 1940-talets institutionaliserade plantänkande av en mer obestämd
voluntarism.
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Vad kan vi då säga om planeringstänkandets utopism? Extremtypens utopiska antagande utgick från möjligheten att föreställa sig en alternativ framtid och att denna framtid var vida överlägsen den som spontant kom till. Med
andra ord antogs samhället vara fullständigt formbart; ett nytt och bättre
samhälle kunde skapas med hjälp av planläggning.
En liknande utopism finns företrädd i 1940-talets föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskurs. Låt-gå-systemets gestaltande av samhället
betraktas som förkastligt. Det planlagda samhällsbyggandet är vida överlägset, och samhället kan göras om i grunden med professionell planläggning.
För Uno Åhrén var det möjligt att bryta upp planlös bebyggelse och etablera
en helt ny struktur baserad på grannskapstanken. Förhållningssättet har återigen påtagliga likheter med den fullständiga omvandlingens utopism i diskursen planering som fysisk design.
I förslag till nytt plansystem finns dock ingen önskan om att skapa en helt
ny bebyggelsestruktur. Den institutionaliserade planeringspraktiken syftar
till att skapa anpassningsbara planer, inte slutliga måltillstånd över framtida
samhällen. Planläggningen bör anpassas till reell utveckling. Liksom i diskursen planering som rationell beslutsprocess bör planerna vara anpassningsbara till de strukturer eller utvecklingstendenser som inte kan styras.
Utvecklingen skall dock vägledas med upprättandet av vetenskapliga utredningar och planförslag. Planeringstänkandet präglas därmed av en viss processutopism. Samhället skall vägledas i önskvärd riktning med hjälp av utredande, vägledande och anpassningsbar planering, men inte bindas fullständigt i planer. Planeraren och planerna bör förhålla sig anpassningsbara till
den utveckling och de strukturer som inte kan styras.
Enligt extremtypens upplysta modell motiverades slutligen planering med
att den gynnade det allmänna bästa – något kollektivt gott. Universalismen
var stark i det renodlade planeringstänkandet. Verksamheten var legitim
eftersom den förbättrade livsvillkoren för alla samhällsmedborgare.
I båda de diskurser som identifierats är en sådan universalism påtaglig. I
den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen anförs betydelsen av kulturella och sociala värden. Det är nödvändigt att strukturera bebyggelsen på ett sätt som gynnar en demokratisk människotyp och som motverkar samtidens sociala och kulturella förfall. Det är framförallt sociala och
kulturella framsteg som motiverar planinsatser.
I den utredande, vägledande och anpassningsbara diskursen konstrueras
”det allmänna bästa” som det främsta motivet till stärkt planering. När motivet definieras är det framförallt rationella lösningar för allmänna behov som
kräver planläggning, såsom skapandet av vägar, belysning, sanitära lösningar, skolor och övrig infrastruktur.
Slutligen är ett genomgående och gemensamt drag i 1940-talets
plantänkande att ökad ”planmässighet” ses som ett värde som plansystemet
avser att främja. Något tautologiskt leder en ökad planeringsinsats till ökad
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planmässighet och rationalitet i ordnandet av bebyggelsen, och detta formuleras som ett särskilt viktigt universellt värde i sig.
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5. En fysisk riksplanering

Viljan att planlägga samhällsbyggandet stärktes påtagligt under svenskt
1940-tal. Många av de mest radikala planreformerna som förespråkades kom
dock aldrig till stånd. Under 1960-talet lades liknande reformförslag fram.
Trots beslutet om ny byggnadslag 1947, med ett stärkt kommunalt planmonopol och en mer övergripande översiktlig planering, identifierades planlöshet och utspridning återigen som centrala problem. Det befintliga plansystemet ansågs lida av påtagliga brister. Krav väcktes på en mer översiktlig och
styrande planering.
I utredningar och internt departementsarbete förbereddes och utvecklades
en fysisk riksplanering. Syftet var att hushålla med mark- och vattenresurser
i hela landet och ytterst att aktivt påverka lokaliseringen av stora, miljökrävande företag. Statens planverk inrättades 1967. En av verkets främsta uppgifter var att ta fram underlag och utveckla metoder för, samt själv ta del i,
framarbetandet av nämnda riksplanering. För att möjliggöra en rikstäckande
plan utvidgades även det kommunala planmonopolet 1971. Det var inte längre bara tätbebyggelse som skulle föregås av planläggning, utan även glesbebyggelse.
Reformerna av plansystemet kom att genomföras i samklang med centrala
reformer inom närliggande politikområden. En aktiv lokaliseringspolitik
kom till inom ramen för den regionala arbetsmarknadspolitiken. Privata företag som flyttade till regioner präglade av utflyttning eller hög arbetslöshet
subventionerades (Elander 1978). För att stärka den kommunala planeringen
fördes även en aktiv markpolitik. Socialdemokraterna kommunaliserade
aldrig marken, men det kommunala markägandet ökade successivt. Med
subventioner och förköpsrätt uppmuntrades kommunerna att göra stora
markförvärv för att på det viset stärka det kommunala inflytandet över bebyggelseutvecklingen (Vedung 1993: 68f).
De reformförslag som förekom inom den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen på 1940-talet tycks ha påverkat reformagendan
långt senare. En riksplanering, en lokaliseringsplanering, ett centralt planinstitut och ett stärkt offentligt ägande av mark ansågs efter kriget vara centrala instrument för att möjliggöra en föregripande och bindande samhällsplanering. Med hjälp av sådana instrument skulle bebyggelseutvecklingen mer
eller mindre bindas till professionellt utformade, vetenskapliga planer. Möjligheten att styra utvecklingen förväntades vara närmast fullständig.
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Frågan är om det är samma planeringstänkande som ligger bakom reformerna på 1960- och i början på 1970-talen? Detta kapitel följer de utredningar och de beslut som föregick inrättandet av en fysisk riksplanering, ett
centralt planverk och ett utvidgat kommunalt planmonopol. De mark- och
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna lämnas i stort därhän. Utvecklingen av
dessa tekniska styrsystem finns väl beskrivna på annat håll (se Vedung 1993;
Holmström 1988; Elander 1978).
Till att börja med studeras de utredningar som på 1960-talet utvärderade
byggnadslagens plansystem (SOU 1964:47; SOU 1965:32). Vidare analyseras det interna utredningsarbete inom kommunikations- och civildepartementet som föregick en fysisk riksplanering (Stencil K 1969:13; 14; 15; C
1972:1; SOU 1971:75). Därefter analyseras den debatt som fördes i riksdagen gällande besluten om en fysisk riksplanering, ett planverk och ett mer
omfattande kommunalt planmonopol. Slutligen diskuteras utformningen av
riksdagsbesluten gällande dessa reformer. Med utgångspunkt i materialet
beskriver kapitlet de diskurser som präglade det svenska plantänkandet under 1960- och början av 1970-talen.

Planlöshet igen – implementeringsproblemet
Med etablerandet av en ny byggnadslag 1947 inrättades ett nytt plansystem.
Systemet präglades som vi sett av två motstridiga diskurser. Å ena sidan
avsåg stärkandet av det kommunala planmonopolet och utvecklingen av en
översiktlig region- och generalplan att föregripa tätbebyggelse med professionell offentlig planläggning. Bebyggelseutvecklingen skulle styras planenligt och därmed skapa rationalitet och planmässighet i samhällsbyggandet. Å
andra sidan skulle den översiktliga planeringen vara endast utredande och
vägledande. Syftet var att inrätta en översiktlig och långsiktig planering som
var anpassningsbar till den utveckling som inte kunde styras. Planerna var
beslutsunderlag och inte bindande modeller.
Hur uppfattades då detta plansystem på 1960-talet när den översiktliga
planläggningen använts under ett antal år? Svaret är förvånansvärt entydigt. I
de utredningar som utvärderade plansystemet betraktas det utförda arbetet
med frivilliga, vägledande och anpassningsbara generalplaner som tämligen
misslyckat.
Två utredningar konstaterar att generalplaner endast upprättats i 270 av
1 029 kommuner. I 126 kommuner hade arbetet påbörjats men inte avslutats.44 Bostadsbyggnadsutredningen och fritidsutredningen hävdar att den

44

Det var naturligtvis framförallt i små kommuner som generalplan inte kommit till, och
förklaringen därtill anges vara att resurserna var för begränsade. Kommande kommunreform
skulle råda bot på detta.
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översiktliga planläggningen som avsåg att skapa önskvärd planmässighet i
stor utsträckning uteblivit (SOU 1965:32: 310; SOU 1964:47: 106ff).
Det konstateras även att av de upprättade generalplanerna var det endast
nio som försetts med en viss rättsverkan genom statlig fastställelse (Civildepartementet 1972:1: 70).45 Tanken i 1940-talets reform var att just en sådan
begränsad fastställelse skulle styra utvecklingen genom att reservera mark
och därmed binda markens användning enligt generalplan.
Enligt många utsagor uteblev den styrning som skulle komma till med en
översiktlig, vägledande planering. Den enskilde utredare som tillsattes inom
civildepartementet för att utveckla en fysisk riksplanering konstaterar följande: ”Generalplaneinstitutet har härigenom bara i begränsad utsträckning
förmått fylla sin funktion som instrument för en väl underbyggd och genomarbetad översiktsplan, avsedd att konsekvent tillämpas som underlag vid
detaljplanering” (Civildepartementet 1972:1: 70).
Eftersom mycket av det tänkta planarbetet inte utförts och många av de
upprättade planerna inte fått den tilltänkta styrförmågan kvarstod problemet
med planlöshet och utspridning av bebyggelsen. Den särskilt tillsatta utredaren inom kommunikationsdepartementet – stadsbyggnadsprofessorn C F
Ahlberg – hävdar att omfördelningen av mark fortfarande på 1960-talet sker
spontant, utan övergripande styrning: ”Mycket av den pågående miljöomdaningen sker ’planlöst’, utan djupare överväganden eller genom tillförandet
av enstaka element utan samordning med andra” (Stencil K 1969:15: 19).
Den otillräckliga styrningen och planlösheten återkommer även som argument för nya åtgärder från den socialdemokratiska regeringen. I förslaget
till nytt planverk motiveras ökade ambitioner på planområdet av att utvecklingen inte styrts i tillräcklig utsträckning. ”De ansvariga planorganen – statliga likväl som kommunala – vilka förutsatts ligga före och leda utvecklingen, har i stället på ett alltmer påtagligt sätt släpat efter i denna utveckling”,
hävdar departementschef Olof Palme (prop 1967:61: 17).
På 1960-talet uppmärksammas således bebyggelsens utspridning och dess
spontana etablering återigen som grundläggande problem.
Men hade inte den planering som trots allt kommit till stånd åtminstone
delvis lett utvecklingen på önskvärt sätt? Inte enligt de utvärderande utredningarna. I bostadsbyggnadsutredningens betänkande Höjd bostadsstandard46 betraktas den faktiskt tillkomna planeringen som ytterst problematisk
i sig. Den har varit för ”omfattande” och med för ”höga kostnader”. Kravet
på fastställelse har av kommunerna ansetts vara krångligt eftersom det hotar
45

Fastställelsen användes för att säkra nya infrastrukturlösningar; motivet var att skydda
vägreservat.
46
Det har hävdats att det var betänkandet Höjd bostadsstandard som utgjorde underlag i de
beslut som initierade miljonprogrammet (Rudberg 1988: 194). Bostadsbyggnadsutredningen
som skrev betänkandet undersökte framförallt hur en höjning av bostadsstandarden skulle
komma till stånd. Inom ramen för det utredningsuppdraget gjordes även en utvärdering av
byggnadslagens plansystem.
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det anpassningstryck som all översiktlig planering ställs inför (SOU
1965:32: 311ff).
Framförallt anses den utförda översiktliga planeringen vara alltför fixerad
och uppbunden vid ett enda utvecklingsalternativ. Generalplanerna har haft
en prognosperiod på 25–35 år och när de färdigställts har de snabbt blivit
förlegade; de ”har snabbt förlorat sitt verklighetsunderlag” (SOU 1965:32:
321). Generalplanerna har baserats på antaganden att tätorters tillväxt kommer att stagnera. Utifrån det jämviktsläge som antagits infinna sig efter denna stagnation har ett bostadsbehov beräknats (s: 319). Utredningen anser att
de generalplaner som upprättats alltför ofta tecknat ett mål baserat på fixa
men ofta felaktiga antaganden; det är därför de har förlorat sin aktualitet.
Trots genomslaget för den utredande, vägledande och anpassningsbara
diskursen i 1940-talets plansystem positionerar sig utredningar på 1960-talet
mot de alltför bindande och fixerande planformerna som följde. De översiktliga planerna skulle ju enligt propositionen till ny byggnadslag vara vägledande och anpassningsbara, med svag rättsverkan och få bindande ambitioner. Detta till trots anses verksamheten ha präglats av alltför långsiktiga och
fasta mål, inflexibilitet och krångel. Den föregripande och bindande diskursens element konstrueras som ett grundläggande problem för plansystemet.
Den utförda planeringen anses ha skapat och inte löst problem.
Är det då inte bättre att avveckla verksamheten om problem inom själva
plansystemet i sig utgör ett hot mot ett ordnat samhällsbyggande? Är inte en
tämligen spontan bebyggelseutveckling att föredra om planeringsambitioner
endast leder fel? I 1960-talets planutredningar övervägs inte ens den möjligheten. I stället fokuseras ett strukturellt problem som i sig kräver mer, bättre
och mer omfattande samhällsplanering.
En tilltagande urbanisering och en ökad konkurrens om mark- och vattentillgångar används som motiv för inrättandet av en bättre fungerande översiktlig planläggning. Den tilltagande konkurrensen beskrivs av fritidsutredningen47 som att stadsbornas efterfrågan på rekreation och framförallt fritidshus är alltmer tilltagande. En långsiktig och genomtänkt planering för fritidsbebyggelsen efterfrågas därför (SOU 1964:47: 6ff).
Riksdagens revisorer för även tidigt in denna strukturella problemformulering i plandebatten. De hävdar att just den tilltagande efterfrågan på rekreation och fritidshus ökar trycket på kust- och vattennära mark. Dessa områden
tenderar samtidigt att utnyttjas för en slumpvis lokaliserad bebyggelse eller
för industrilokaliseringar. Problemet med tilltagande konkurrens om markens användning anses därför kräva en ”översiktlig och mer riksomfattande
planering” (RR 1965:§ 21: 191).
47
Förutom Bostadsbyggnadsutredningen var det framförallt Fritidsutredningen som kritiskt
utvärderade de planeringsinstrument som etablerades på 1940-talet. Det hänvisas ofta till
dessa två utredningar i annat riksdagstryck och andra utredningar under perioden. De är därför
centrala som material i detta kapitel.
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Den expertgrupp i kommunikationsdepartementet som tillsattes för att utreda hur en sådan riksplanering kunde se ut beskriver den tilltagande markkonkurrensen i än starkare ordalag. Det är fråga om ett nollsummespel:
”Ingen ny verksamhet kan alltså ges mark, inget växande företag ges ytterligare mark, utan att den tas från annan användning” (Stencil K 1969:15: 43).
Utgångspunkten är att all mark redan har ett användningsområde. En tilltagande markkonkurrens har därför uppstått, vilken utgör ett grundläggande
motiv för inrättandet av en mer omfattande planering.
Trots kritik av 1940-talets planreformer efterfrågas liknande omfattande
planreformer som i den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen. En riksplanering bör exempelvis planlägga markanvändningen i
landet och hushålla med mark- och vattenresurser.
Frågan är hur problemen för planeringsverksamheten förklaras och hur
lösningen på problemen konstrueras. Är reformförslagen förankrade i 1940talets föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskurs?

En politisk och anpassningsbar planering
De två problemen ökad markkonkurrens och dålig implementering förklaras
på två separata nivåer i utredningsmaterialet. Att planerna fixerats vid ett
måltillstånd, blivit förlegade eller inte ens kommit till stånd anses bero på
professionaliseringen av planverksamheten. Den ökande markkonkurrensen
förklaras däremot strukturellt; en rationalisering av näringslivet har orsakat
urbaniseringen och en ökad efterfrågan på mark.
På 1940-talet var professionaliseringen av planverksamheten en central
lösning på planlöshetens problem. På 1960-talet anses samma professionalism förklara stora delar av planmisslyckandet. Professionen har tagit sig
alltför stora friheter och varit alldeles för fokuserad på att teckna fixerade
måltillstånd. Ofta har ett fåtal konsultfirmor stått för utförandet av generalplanerna. Inget kommunalt definierat mål eller program har varit ledande för
verksamheten (SOU 1965:32: 315f). Trots att översiktsplaneringen konstruerades som en anpassningsbar och vägledande planform i 1947 års byggnadslag anses tillämpningarna ha varit fixerade vid måltillstånd i en alltför avlägsen framtid.
Felet anges inte endast vara professionens. Enligt betänkandet Höjd bostadsstandard har planerarnas dominans i planarbetet hängt samman med att
kommunen, uppdragsgivaren, inte formulerat målen för verksamheten. Planerarna har formulerat dessa själva under arbetets gång: ”Det har sålunda
förekommit, att konsulterna har kritiserats för att ’köra på i invanda rutiner’,
företa omfattande men ointressanta utredningar och framlägga planer som
man har varit föga ’trakterad’ av” (SOU 1965:32: 318). Många kommunala
politiker och tjänstemän har stått utanför själva planprocessen. ”Planarbetet
har betraktats som en ren expertuppgift” hävdas det i betänkandet Höjd bostadsstandard (SOU 1965:32: 325). De förtroendevalda i kommunerna har
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inte gjort klart för planexperterna vad som varit möjligt att utföra eller vad
kommunen velat uppnå med planläggningen. Inte heller har kommunens
styrelse haft en ledande roll i planarbetet; det har planerarna själva haft (s:
351).
En annan avgörande orsak till de felaktigt utformade, förlegade och icke
implementerade planerna anges vara att planerna fixerats vid ett utvecklingsalternativ. Betänkandet Höjd bostadsstandard positionerar sig mot den planering som utförts ”efter i huvudsak konventionella linjer – dvs. utan egentliga alternativ” (SOU 1965:32: 353). Det är just fixeringen vid ett handlingsalternativ som fått effekten att planerna snabbt tappat sin aktualitet. Det är
något som har förhindrat, snarare än främjat, planens användning och förverkligande. Förklaringen till planmisslyckandet ligger på 1960-talet i den
fasthet och den professionalism som förespråkades under 1940-talet, framförallt av socialister och arkitekter.
Det är kombinationen av dels en alltför stark professionalisering och fixering vid ett planalternativ, dels en mer strukturell förändring som sammantaget förklarar den identifierade planlösheten. Det är inte planerarprofessionen
som skapat markkonkurrensen; bakom den ligger i stället urbaniseringen och
rationaliseringen av näringslivet. I de allra flesta dokument som förordar en
mer övergripande riksplanering motiveras förslaget av en tilltagande urbanisering med åtföljande krav på miljöer för rekreation, och därmed ökad efterfrågan på mark.
Eftersom ökade krav på rekreation, framförallt på fritidshus, konkurrerar
om attraktiva marktillgångarna med en rationaliserad industri och offentliga
anläggningar, har ett nollsummespel uppstått. Markutbudet är konstant och
mark för ny användning måste allt oftare tas från annan verksamhet (se prop
1967:61: 17f, 29f; SOU 1964:47; RR 1965:§ 21: 190ff; Stencil K 1969:15:
43). En professionell, fixerande översiktlig planering, utan politisk förankring, anses inte kunna råda bot på denna tilltagande markkonkurrens.
Med utgångspunkt i den problem- och orsaksformuleringen får planbegreppet en delvis ny, men framförallt förtydligad innebörd. För att lösa de
tilltagande markkonflikterna och för att komma ifrån bebyggelsens planlösa
utspridning krävs först och främst en politisk planering.
I betänkandet Höjd bostadsstandard preciseras planbegreppet. Utredningen positionerar sig mot en professionell planläggning med syfte att lägga fast
ett mål – ett enda alternativ – för samhällsutvecklingen som politikerna därefter har att följa. I utredningen hävdas det att översiktlig planering bör vara
framförallt en beslutsförberedande verksamhet. Planerna beskrivs som utredningar med syfte att fokusera och undersöka de stora långsiktiga huvuddragen, medan det är politikerna som har att fatta beslut om att använda planerna och att möjliggöra dess genomförande. Planering definieras på det
viset som ett led i en beslutsprocess och inte som ett sätt att lägga fast ett
framtida mål eller att utforma framtida samhällen (SOU 1965:32: 343).
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För att komma bort från professionens alltför starka position bör planarbetet ständigt relateras till, och avgränsas från, den politiska beslutsprocessen (se SOU 1965:32: 344). ”Det synes oss angeläget att planeringens roll i
den kommunala beslutsprocessen göres fullt klar”, konkluderar utredningen
(s: 351). Planering definieras som ett instrument i politikens och de förtroendevaldas tjänst.
Det är angeläget att betona att planerna är ett instrument, varav beslutsinstanserna – dvs. de organ och personer som har att fatta beslut – skall betjäna sig
för att realisera vissa avsikter. Planeringen har värde enbart som ett sådant instrument. Den har icke något värde vid sidan om beslutsprocessen. Härav följer också att beslutspersonerna har att avgöra vilka utredningar och planer de
vill ha utarbetade (SOU 1965:32: 351).

Det är inte experter som skall styra planarbetet, enligt denna precisering,
utan kommunstyrelsen. Översiktsplanen formuleras som ett strategiskt instrument i kommunala beslutsprocesser. Betänkandet Höjd bostadsstandard
menar att om planen skall gå från att vara utredande till att utgöra handlingsplan, med avsikt att de rekommendationer som ingår verkligen skall genomföras, då bör den antas i kommunfullmäktige och föregås av offentlig debatt
(SOU 1965:32: 357; se även Stencil K 1969:15: 24).
Det centrala i detta sätt att tala om den översiktliga planeringen är att
verksamheten framförallt beskrivs som politisk. I stället för profession, politik! Detta är ganska långt från arkitekternas och vänsterns bindande och professionella plandiskurs på 1940-talet, som ytterst tycks ha syftat till att upprätta och lägga fast måltillstånd över framtida samhällen.
I betänkandet Höjd bostadsstandard definieras översiktlig planering som
ett utredande moment i en politisk beslutsprocess, vars handlingsrekommendationer är beroende av politiska beslut för att förverkligas. Politiskt tillsatta
personer skall sätta upp målen och leda arbetet med planerna. De experter
som fortfarande skall stå för merparten av själva planarbetet skall förses med
ett handlingsprogram som vägleder insatsen. Utredningen konkluderar: ”Om
man så vill, kan man säga, att också planeringen måste planeras” (SOU
1965:32: 351).
Förutom politiseringen är anpassningsbarheten ett tydligt element i 1960talets planeringsdiskurs. En minskad bindning anses vara något absolut
önskvärt eftersom den misslyckade översiktliga planeringen ofta utgjorts av
ett enda planalternativ som ofta baserats på en felaktig prognos. Planerna bör
vara riktlinjer och innehålla alternativa scenarier och breda osäkerhetsmarginaler. ”Anpassbarheten måste för att kunna fungera byggas in i planeringen
som sådan, dvs. översiktsplanen måste räkna med olika utvecklingsmöjligheter och hålla häremot svarande valmöjligheter öppna” (SOU 1965:32: 353).
I stället för att binda upp generalplanen vid en enda lösning anses det
”vara mycket mer rationellt att uppskjuta avgörandet till en senare tidpunkt
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och då tillgodogöra sig de ytterligare erfarenheter som kan ha samlats under
tiden” (SOU 1965:32: 322). Principer i planerna skall därför vara riktlinjer,
kravet på fasthet i planeringen får inte konkurrera med kravet på ”anpassbarhet till olika utvecklingsvägar”. Betänkandet Höjd bostadsstandard konstaterar: ”I en översiktsplan bör antagandena om framtiden icke entydigt fastläggas och därför ej heller rekommendationer och beslut preciseras” (s: 353).
Det går alltså att i centralt utredningsarbete i mitten av 1960-talet utläsa
en skarp kritik mot 1940-talets bindande och professionella plandiskurs. I
stället för fasthet, långsiktiga prognoser och professionalism, skall det översiktliga planarbetet präglas av politisk förankring och anpassningsbarhet. För
att möjliggöra detta krävs flexibla översiktliga planer, som utreder flera
handlingsalternativ, och som lämnar öppet för de politiska beslutsorganen att
fatta beslut om det faktiska handlandet.

En total och rullande planering
Enligt utredningsmaterialet från 1960-talet är planering en verksamhet väl
värd att bevara och utveckla om den definieras som en anpassningsbar verksamhet med stark politisk förankring. För att den flexibla planeringen skall
vara effektiv och styrande bör dock olika plannivåer samverka och samordnas och sammantaget skapa ett totalt plansystem. Denna totala strävan är ett
tredje påtagligt element i den plandiskurs som kan identifieras i materialet.
Även om förslag till en mer omfattande och samordnad planering existerar i betänkandet Höjd bostadsstandard blir ett sådant mål än tydligare inom
ramen för arbetet med en fysisk riksplanering. Inom kommunikationsdepartementet tillsattes ett antal utredare med stadsbyggnadsprofessorn C F Ahlberg i spetsen. Ett nytt plansystem skisserades och utvecklades som skulle
ligga till grund för upprättandet av en framtida riksplan, med syfte att hushålla med mark- och vattenresurser. Inom ramen för detta interna utvecklingsarbete preciserades tankarna på ett totalt plansystem med avsikt att vägleda all samhällelig förändring.
I 1940-talets plandebatt kom begreppet samhällsplanering att användas.
Begreppet refererade till allt från lokaliseringsplanering och ekonomisk planering till just bebyggelseplanering. I 1960-talets interna utredningsarbete
görs däremot en skillnad mellan olika sorters samhällsplanering. ”Samhällsplanering” är allt planarbete som utförs av stat eller kommun och berör
grupper av människor bundna till denna verksamhet. Den ”fysiska” planeringen av miljön är endast en beståndsdel i det stora maskineriet för samhällelig förändring (se Stencil K 1969:15: 15ff; se även P 1972:111: 8f). I en
intern utredningspromemoria tecknas ett ”idealiserat” schema över samhällets utveckling vid ”fullständig planering”, vilket återges i figur 6.
Av bilden framgår att planering är ett mellanled eller ett steg mellan ett
specifikt utgångstillstånd och ett tänkt måltillstånd. Planeringen skiljs samtidigt från den resurstilldelning och den produktion som föregår själva måltill126

ståndets förverkligande. Bilden tecknar ett varv eller en runda i en förändringsprocess. Givet att ett måltillstånd har nåtts sätts maskineriet återigen i
rullning med start i nytt utgångstillstånd.
Det centrala och något storslagna med bilden är att den försöker teckna
samhällets utvecklingsprocess vid just ”fullständig planering”. Den rent fysiska planläggningen är bara en av tre beståndsdelar i denna totala, idealiserade förändringsprocess.
Den ekonomiska planeringen utgör mellanledet i bilden och definieras
som resursfördelningsplanering. Planeringen utgår från givna resurser, och
följs av resurstilldelning och produktion, vilket slutligen leder fram till ett
nytt måltillstånd. Förutom denna verksamhet tecknas en allmän aktivitetsplanering i schemats övre led. Den bör föregå resurstilldelning och produktion inom all aktivitetshantering i stat och kommun, som exempelvis försvar,
skola eller arbetsmarknadspolitik. I schemats nedre del har vi slutligen den
fysiska planeringen. Den utgår från en given miljö, lägger upp en produktionsplan för fysisk miljö och upprättar en procedurplan för miljöförändringen, vilket i sin tur leder fram till en miljöproduktion och därefter ett nytt
måltillstånd/utgångstillstånd.
Vi behöver inte utreda hur schemats olika delar faktiskt hänger ihop, eller
om detta är en rimlig modell för samhällsplaneringssystemet. Det jag är ute
efter att påvisa är närvaron av ett föreställt totalt planeringssystem för all
politiskt styrd förändring. Bilden visar även hur olika politiska verksamhetsfält idealt skall kopplas samman i planeringsskedet. Resursfördelningsplanering, aktivitetsplanering och fysisk planering skall påverka varandra och
samordnas innan resurstilldelning och produktion sker. Planläggandet av
samhället skall idealt sett vara totalt och olika sorters samhällsplanering
kopplas samman till en ständigt pågående rullande process.
Det bör dock återigen påpekas att den totala planeringen inte föreställdes
vara av den bindande och professionella art som 1940-talets radikala arkitekter och vänsterrörelse förespråkade. Det är inom ramen för ett annat planeringstänkande som nya, storslagna visioner presenteras. Det blir särskilt tydligt när förslaget till en fysisk riksplanering presenteras. En sådan riksplan
förknippades på 1940-talet med företags- och befolkningslokalisering och
därmed med centraliserad planhushållning. På 1960-talet liknas planen vid
en organism som är flexibel och som ständigt kan förändras; i själva den
organiska metaforen ligger att den är anpassningsbar till utvecklingen.48

48

Även Åhrén talade om en organisk planering under 1940-talet, men då i meningen att en
mer övergripande och styrande planering skulle forma en ny sammanhängande organisk
helhet.
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Figur 6: ”Idealiserat schema över samhällets utvecklingsprocess vid fullständig planering” (Stencil K 1969:15: 28).

En sådan riksplanering som här avses kommer inte att försiggå på det sättet
att vi skapar en gigantisk plan och sedan låter den gälla för all framtid, utan
det skall vara en levande organism som ständigt kan ändras i takt med utvecklingens krav och ett ständigt löpande uppföljningsarbete (Palme (s) RD
AK 1967:31: 120).

Jag återkommer till själva utformandet av riksplanen. Här uppehåller vi oss
fortfarande vid hur det talas om den översiktliga plannivån på nationell,
kommunal och regional nivå. Inom kommunikationsdepartementet används
begreppet rullande planering för att poängtera dess ständigt pågående och
anpassningsbara karaktär. Den översiktliga planen skall inte lägga fast ett
måltillstånd som med säkerhet skall nås utan generera ett föränderligt riktmärke.
Den långsiktiga planens syfte är mindre att ge en trogen bild av ett framtida
tillstånd än att ange den riktning i vilken man avser att leda utvecklingen och
omforma verkligheten. Den bild som långsiktsplanen ger, kanske därför snarare bör betecknas som ett riktmärke än som ett mål eller en avsedd produktutformning (Stencil K 1969:15: 38).

I det interna utredningsarbetet på kommunikationsdepartementet redogörs på
teoretisk och abstrakt nivå för den önskvärda skillnaden mellan översiktlig
och detaljerad planering. Den rullande, översiktliga och anpassningsbara
planeringen är av ”konditionell” art; den upprättas för att ”möta en eventualitet” och inte för att inrätta en ”villkorslös avsikt”. Den skall dock kombineras med en ”determinativ plan” med korta perspektiv, det vill säga med detaljplanering (Stencil K 1969:15: 38f). Den konditionella, översiktliga planeringen rullas fram och bedrivs kontinuerligt, medan den determinativa detaljplanläggningen förfaller när den uppfyllts (s: 41f).
På det viset kombineras den totala visionen – all offentlig verksamhet
skall vägledas av långsiktig planering – med en påtagligt anpassningsbar
planeringsfilosofi.

En anpassningsbar, politisk och total planeringsdiskurs
Till skillnad från 1940-talets plandebatt går det inte att finna en tydlig diskursiv kamp mellan konkurrerande positioner i 1960-talets planutredningar. I
stället framträder en tämligen enig bild där den föregripande och bindande
samhällsplaneringsdiskursen uttryckligen kritiseras. Den översiktliga planeringen skall vara anpassningsbar, politisk och total.
För att lösa problemet med planlöshet och en utspridd bebyggelse skall
planeringen liksom på 1940-talet vara föregripande och avgöra var, när och
hur bebyggelse skall få komma till stånd. Men en översiktlig planering som
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skall styra eller vägleda utvecklingen måste göras flexibel och anpassningsbar.
Vidare definieras planering som ett politiskt instrument. Den är ett redskap i de förtroendevaldas tjänst snarare än ett vetenskapligt beslutsfattande
som i praktiken delegeras till en profession. Planeringen bör utreda och
teckna ett antal planalternativ som relateras till, styrs av och används i politiska beslutsprocesser och som endast därigenom får bindande och verkande
effekt. Planverksamhetens professionella klang ersätts av en politisk förankring i stat och kommun. Den översiktliga planeringen skall vara en del av en
rationell beslutsprocess som styrs av politiker och som står öppen för politisk
debatt.
En anpassningsbar och politisk planering bör slutligen utgöra grund och
fundament för ett totalt planeringssystem. Trots misslyckanden avtar inte
intentionen att styra bebyggelsens utveckling med planering. Tvärtom bör
den reformeras, stärkas och föras samman med annan samhällsplanering.
Den fysiska planeringen – den etikett som under perioden sätts på bebyggelseplaneringen – är en beståndsdel i ett större system. Ekonomisk och övrig
aktivitetsplanering bör samordnas med den fysiska planeringen för att på en
översiktlig nivå samverka i vägledningen av samhällets utvecklingsprocess.
Det är inom ramen för denna anpassningsbara, politiska och totala planeringsdiskurs som en riksplanering, ett statligt planverk och ett utvidgat
planmonopol efterfrågas. På 1940-talet efterfrågades till namnet liknande
reformer. Men den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen
tillskrev dem ett annat innehåll.
Det går samtidigt att peka på en kontinuitet i förhållande till det
plantänkande som beskrevs i det föregående kapitlet. I det slutliga förslaget
till ny byggnadslagstiftning 1947 poängterades, i enlighet med vad borgerliga politiker och näringslivsintressen förespråkat, att den översiktliga planeringen skulle vara av en vägledande och anpassningsbar karaktär (se P
1947:131: 97). Det är denna vägledande, anpassningsbara och utredande
plandiskurs som renodlas i 1960-talets diskussion, framförallt som en reaktion på den alltför fasta och fixerande planering som bedrivits. De översiktliga planerna bör utreda flera alternativ utan att binda sig vid något och endast
vara beslutsförberedande.
Men om det anpassningsbara och vägledande innehållet slogs fast redan i
1947 års byggnadslag, hur kan det då komma sig att 1960-talets kritik riktar
sig mot fasthet och bindningar i de professionellt utformade planerna? En
inte alltför vågad gissning är att 1940-talets professionalisering skapade ett
möjlighetsrum för radikala arkitekter och planerare. Lagstiftningen förordade en anpassningsbar översiktlig planering. Professionen utformade dock
planer baserade på prognoser som syftade till att lägga fast och fixera samhällets utveckling. Det var inte politikerna som stod bakom dessa planer,
utan den planerarprofession som de förtroendevalda delegerade uppgiften
till.
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Det finns ett tydligt släktskap mellan den anpassningsbara, politiska och
totala plandiskursen och den normativa teorin planering som rationell beslutsprocess. Den diskurs som stod i centrum i akademisk plandebatt under
1960-, 1970- och 1980-talen präglades av en kraftig kritik av en ”blåkopieplanering”. I plandebatten ansågs det förlegat att designa nya städer eller
samhällen på karta för att därefter uppföra dem. En sådan bindande och fixerande planering var oanvändbar när det gällde att styra dynamiskt växande
städer. Planering skulle inte handla om substans och måltillstånd utan vara
en pågående process eller en metod för att fatta goda och rationella beslut.
Med Andreas Faludis termer borde en teori om planering inte vara en substantiv teori om innehåll utan en proceduriell teori om beslutsprocesser och
policyanalys (1973: 3; jfr Taylor 1998a: 66).
Förutom att kritiken av fasthet, tecknandet av måltillstånd och inflexibilitet i svensk plandebatt generellt sett liknar planering som rationell beslutsprocess finns särskilt påtagliga likheter mellan just Faludis förespråkade
planmodell och det svenska plantänkandet under 1960-talet.
För det första överensstämmer själva definitionen av planering; verksamheten bygger på att det ordnas politiska beslutsprocesser som leder till ett
rationellt beslutsfattande om framtiden. För det andra skall planeringen vara
anpassningsbar, utvärdera flera alternativ och förändras med tanke på den
utveckling som inte kan styras. För det tredje definieras planering som en
högst politisk verksamhet. Professionella planerare bör delta i beslutsberedningen genom att upprätta och granska planalternativ. Det är däremot de
förtroendevalda som har monopol på att fatta styrande beslut baserat på dessa utredningar. För det fjärde existerar samma totala vision; givet att verksamheten är utredande, anpassningsbar och politiskt förankrad bör all
mänsklig aktivitet som rör formandet av framtiden vägledas av rationell planering.
Den identifierade planeringsdiskursen bör även relateras till en allmän
trend i svensk politik. Daniel Tarschys och Maud Edwards hävdar exempelvis att perioden mellan 1950 och 1970 präglades av nya idéer om rationalitet
i svensk politik. Ett ”rationalistiskt genombrott” skedde som karaktäriserades
av ett ökat mål-medel tänkande inom hela den svenska förvaltningen (Tarschys & Eduards 1975: 87ff; jfr Amnå 1981: 148ff, 166; Sundström 2003).
Den rationalistiska tankemodellen, där olika medel för att nå ett definierat
mål skulle prövas, användes inom flera politiska verksamheter. Ett uttryck
för detta var införandet av en programbudgetering i stadsförvaltningen.
Statsmakterna skulle sätta upp mål för olika verksamheter och därefter mäta
måluppfyllelse. Det var den enskilda myndighetens sak att välja det medel
som på bästa sätt ledde till målet (Tarschys & Eduards 1975: 89; Sundström
2003: 10ff).
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Björn Wittrock och Stefan Lindström (1984) hävdar till och med att 1960och 1970-talen präglades av en radikal rationalism.49 En planeringsfilosofi
hämtad från Förenta staternas militära ledning etablerade sig på bred front i
statsförvaltningen och utredningsväsendet. Den direkt bindande planeringen
som fastställde ett enda handlingsalternativ lämnades. En ”flervalsplanering”
med ”handlingsfrihet” som överordnat värde kom i stället till. Genom en
”anpassningsbar” och ”flexibel” planering skulle önskad handlingsberedskap
säkras, utan att någon noggrann centraliserad kontroll var nödvändig.
Denna frihetliga planering fick under perioden benämningen ”policyanalys”. Ett givet problem skulle, som Wittrock och Lindström skriver, ”undersökas i sin helhet, och de åtgärder, som slutligen vidtogs, skulle fastställas
först efter en uttömmande genomgång av alla tänkbara alternativa handlingssätt och dessas respektive för- och nackdelar” (1984: 12).50
Det kan således konstateras att renodlingen av en anpassningsbar, politisk
och total plandiskurs i 1960-talets planutredningar med fördel kan ses som
en del av en större rationaliseringstrend i politiskt beslutsfattande.
Frågan är om det rådde fullständig enighet i svensk planpolitik. Förespråkade alla riksdagspartier en sådan anpassningsbar, politisk och total planering?

Riksdagen – konsensus med spänningar
Även under 1960-talet går det att spåra en utbredd plandebatt i riksdagstrycket. Liksom under 1940-talet bedrevs den i relation till reformförslag
angående ökade ambitioner på planområdet, framförallt inrättandet av en
fysisk riksplanering och ett planmonopol även för glesbebyggelse.
Det var socialdemokraterna som satt i regeringsställning och som ledde
utvecklandet av plansystemet under perioden. De planutredningar som tidigare refererats utarbetades i nära relation till den expertgrupp i planeringsfrågor som tillsattes under Olof Palme inom kommunikations- och sedan
civildepartementet (se även Forsberg 1992: 60f, 69).
49

Benämningen radikal rationalism leder dock fel om den används i detta sammanhang. Om
1960-talets planrationalism jämförs med Åhréns rationalism från 1940-talet är den klart begränsad. Den avser ju att etablera en rationell beslutsprocess just eftersom det ”rena” förnuftet, den vetenskapliga analysen, inte kan komma fram till vad som är gott och eftersträvansvärt. Arkitekternas och socialisternas rationalism under 1940-talet är i denna mening mer
radikal än den som förespråkades på 1960-talet.
50
Wittrock och Lindström ser den rationalistiska vändningen i de stora energiforskningsprogram som inrättades på 1970-talet. Även om de påvisar att några rationalistiska målmedelkalkyler aldrig gjordes vid programmens inrättande eller i samband med driften av dem,
visar de hur en rationalistisk retorik motiverade programmens etablering (1984: 15f, 20ff).
Ingen kunde motsätta sig ett systematiskt tillvägagångssätt där handlingsalternativ skulle
utredas. Den systematiska metoden bakom de stora programmen framställdes därmed som
något självklart och baserat på ”sunt förnuft” (1984: 14).
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De sakkunniga experterna som föreslog nya plansystem hämtades från
planerarprofessionen. Carl-Fredrik Ahlberg, professor i stadsbyggnad, ledde
kommunikations- och civildepartementets interna expertgrupp. Lennart
Holm, teknikern, arkitekten och debattören, ledde även bostadsbyggnadsutredningen som lade fram betänkandet Höjd bostadsstandard. Holm blev
därefter generaldirektör för det nyinrättade Planverket 1969. Socialdemokraterna allierade sig på det viset med en generation av planerare som förvisso
varit aktiv redan på 1940-talet, men som tydligt omprövat det planeringstänkande som då genomsyrade kåren. Även under 1960-talet kom därmed arkitekter, tillsammans med socialdemokratiska politiker, att ha ett avgörande
inflytande över svensk planpolitik.
Frågan är om det fanns en bred uppslutning kring användandet av den anpassningsbara, politiska och totala plandiskursen. Återkom enigheten som
förelåg i planutredningarna även i riksdagsdebatten?
Vid en första anblick tycks det som att 1960-talet och början av 1970-talet
präglades av en tämligen homogen problemformulering. Partier på båda
sidor om blockgränsen identifierade planlöshet som ett problem som borde
lösas med mer och bättre översiktlig planering, närmare bestämt med ett
rationellt ordnande av beslutsprocesser för att avgöra framtida markanvändningsfrågor. I riksdagstrycket går det dock att identifiera två oppositionella
hållningar. Det finns även ett antal spänningar av partipolitisk karaktär inom
den anpassningsbara, politiska och totala diskursen. I det följande går jag
igenom de positioner och spänningar som kan iakttas. Själva reformerna och
beslutsprocesserna diskuteras i ett senare avsnitt.

Moderat planmotstånd
Bland representanter för moderaterna finns ett tydligt missnöje med innehållet i vissa planreformer. De ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt och
önskvärt att öka det offentligas möjligheter att planera bebyggelsen. Partiet
står dock inte för någon entydig position.
Vissa moderata talare ställer den gängse problemformuleringen i planutredningarna på huvudet. Ökade insatser inom översiktlig planering är inte en
given lösning på bebyggelsens utspridning. Tvärtom, en ökad planinsats
hotar en sund och god utveckling av den byggda miljön. Vissa centrala företrädare för partiet ifrågasätter på allvar de föregripande och styrande elementen i den fysiska samhällsplaneringen.
Reaktionen riktas framförallt mot förslaget till ett utvidgat planmonopol.
För att möjliggöra en fysisk riksplanering, vars innehåll jag kommer att redogöra för längre fram, krävdes att även glesbebyggelse föregick av planläggning (se P 1971:118). Enligt moderata reservationer skulle en sådan
utvidgning av planmonopolet allvarligt skada samhällsbyggandet. Det leder
till att samhället får ”väsentligt vidgade befogenheter att dirigera och reglera
det svenska samhällets utbyggnad” (RD 1971:143: 92).
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I riksdagsdebatten är det framförallt partiledaren Gösta Bohman som vänder sig mot en sådan utveckling. Den argumentationslinje som han företräder
hävdar att fysisk planering har förstört den byggda miljön i svenska städer.
Han relaterar till upplevda planeringsmisslyckanden som Sergels Torg och
vissa förorter i Stockholm (RD 1971:143: 92ff). Det är inte en spontan bebyggelseutveckling som är det stora problemet, utan att staten och kommunernas vidgade maktbefogenheter över markens användning hotar att förstöra våra samhällen.
Är de nya bostadsområden som utformats under den epok då planerarna förfogat över en vidgad skala av planerings- och verkställighetsmedel mera tillfredsställande än de områden som byggdes under en period av mer ”ödmjuk”
stadsplanering? Har vi fått den ”bättre hushållningen med marktillgångarna”
som regeringen talar om i sina propositioner? (RD 1971:143: 94).

Bohman hänvisar till förorterna Tensta, Rinkeby och Skärholmen, vilka jämförs med Äppelvikens, Brommas och Enskedes trädgårdsstäder. Han drar
slutsatsen: ”De stadsdelar som har präglats av de nära nog obegränsade planeringsmöjligheternas tänkande är omänskligare än de som utformades under den tidigare epoken” (RD 1971:143: 94).51
Det finns således ett påtagligt planmotstånd under perioden och något
som kan betraktas som en alternativ plandiskurs till den anpassningsbara,
politiska och totala. Detta planmotstånd riktas dock inte mot samtliga reformförslag som försöker få till stånd en vidgad anpassningsbar, politisk och
total planering (se RD 1971:143: 94). Reaktionen riktas mot det slutliga förslaget till riksplan. Även om en anpassningsbar och politisk riksplanering
inte ifrågasätts, så kritiseras starkt att en sådan skall lokalisera tung industri
(M 1972:1807: 15). Framförallt betraktas de ersättningsregler som avsåg att
reglera ersättningen till markägaren vid intrång i äganderätten som konfiskatoriska. Med anledning av detta sågs en eventuell utvidgning av planmonopolet och ambitionerna till lokaliseringsplanering som delreformer i en socialiseringsplan (M 1972:1807: 18; Reservation CU 1972:35: 61f).
Däremot var inte moderaterna i sak motståndare till en vidgad samhällsplanering. Partiet ställde sig, som vi skall se, till viss del bakom förslaget till
en fysisk riksplanering och ett planverk. Även Bohman försvarade en mer
”ödmjuk” samhällsplanering och motsatte sig därmed inte per definition
offentliga planinsatser för att styra bebyggelseutvecklingen. Partiets planmotstånd bör därför betraktas som ambivalent.

51

Detta sätt att tala om planering som en orsak till problem, och inte problemens lösning,
återkommer på andra håll, exempelvis hos Adolfsson (m) och även hos Mattsson (c) (RD
1971:144: 127; 128).
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Kommunisternas planhushållning
Ett annat påtagligt ifrågasättande av det i planutredningarna identifierade
plantänkandet finns i debattinlägg från den yttersta vänsterns representanter.
Här ifrågasätts just de flexibla, rullande och anpassningsbara elementen. Den
svenska samhällsplaneringen beskrivs med förakt som en ”anpassningsplanering”. I stället för att leda samhällsomvandlingen följer planeringen bara
privatkapitalismens spontant drivna utveckling och reagerar på den (M
1972:1819). Den riksplanering som socialdemokraterna utvecklar och lägger
fram i början på 1970-talet anses exempelvis av kommunisten Svensson
missbruka planbegreppet. ”Planen är ingen plan i egentlig mening. (…) Den
är egentligen mest ett informationsmaterial utan rättsverkan”, hävdar han
(RD 1972:144: 109).
Kommunisternas reaktion visar i sig att renodlingen av den anpassningsbara planeringen är ett påtagligt nytt element i plandebatten. Representanter
för partiet håller fast vid en definition av planering som avser att binda utvecklingen vid planer. Det som av de övriga partierna formuleras som en
förutsättning för en god och föregripande planläggning, nämligen anpassningsbarheten, betraktas av kommunisterna som det grundläggande felet i
det plansystem som diskuteras. Mot ”anpassningsplanering” ställer vänsterpartiet kommunisterna planhushållning och socialism. Partiledaren C-H
Hermansson hävdar att demokratiskt fastställda centrala planer bör styra
utvecklingen med fasthet (RD 1972:144: 63ff).
Kommunisternas alternativa plandiskurs liknar den som vissa socialister
och radikala arkitekter uttryckte på 1940-talet. I 1960-talets debatt är positionen dock påtagligt marginaliserad. Kommunisterna kan endast skärpa
planambitionerna genom att stödja socialdemokraternas förslag till en ökad,
men anpassningsbar, politisk och total planering, utan att få gehör för kraven
på planhushållning.

Borgerlig planentusiasm
Förutom de nämnda ytterligheterna i riksdagstrycket framträder en bred
enighet kring de ökade anpassningsbara och politiska ambitionerna att planlägga bebyggelsen. Det är vanligt att även de borgerliga mittenpartierna
identifierar ett nollsummespel i markanvändningsfrågor och att de antar att
det krävs höjda offentliga planambitioner för att lösa potentiella konflikter.
Argumentationen för och innehållet i den önskade planläggningen varierar dock något mellan socialdemokraterna å ena sidan, och centern och folkpartiet å den andra. I själva verket initieras idén om en fysisk riksplanering
av enskilda representanter för centern och folkpartiet. Det intressanta med
dessa initiativ är att riksplanen sägs syfta till att skydda enskilda individers
markintressen. Reformen försvaras alltså inte enbart med det i planerings-
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sammanhang vanliga argumentet att planeringen främjar en slags allmän,
offentlig nytta.
Problemdefinitionen bygger på iakttagelsen att starka privata och offentliga intressen konkurrerar med fritidsbebyggelse om attraktiva lägen (RD FK
1964:20: 80). I enskilda motioner återkommer Bo Skårman (fp) och Eric G.
Peterson (c) till problemet. Enskilda individer anses investera tid, känslor
och pengar i fritidsprojekt, vars lokalisering därefter hotas av industrilokaliseringar. Motionerna efterfrågar därför en riksplanering av framförallt landets kuststräckor. Med ett sådant instrument kan vissa områden, centrala för
rekreation, skyddas mot exploatering, samtidigt som den enskildes äganderätt säkras (M FK 1965:111).
Den översiktliga och vägledande riksplaneringen som efterfrågas formuleras därmed som ett skydd mot exploatering och som ett potentiellt skydd
för den enskildes äganderätt. Detta är något av ett alternativt argument för
planläggning. I de utredningar som föreslår en mer övergripande fysisk planering krävs ökade planinsatser för att säkra en samhällsnytta. Ytor för rekreation bör exempelvis skyddas eftersom människor generellt sett behöver
återhämtning för att klara av den ökande pressen i det moderna samhället.
Vid en första anblick kan de olika argumenten för en riksplanering anses
utgöra en grundläggande skiljelinje mellan två plandiskurser, varav den ena
har universella och generella målsättningar och den andra mer partikulära
enskilda sådana. Det bör dock noteras att det är samma planeringstänkande –
samma anpassningsbara, politiska och totala ambitioner – som utgår från två
skilda problembilder. Medan problemidentifieringen delvis skiljer sig åt,
formuleras orsaksförklaringen och lösningarna på ett likartat sätt.
Dessutom uppmärksammas tidigt från borgerligt håll att även centrala
miljöproblem bör lösas med översiktlig planering; de mer universella, kollektiva motiven för en stärkt planering återkommer därmed även hos mittenpartierna. Byggnadslagen från 1947 var framförallt uppbyggd för att möjliggöra en rationell exploatering av mark och ett planenligt samhällsbyggande.
I den borgerliga planivern ingår ett motsatt element: planredskapet bör användas för att bevara värdefulla miljöer.
Först ut, om vi bortser från vänsterns krav på riksplan under 1940-talet, är
folkpartisterna Hans Wachtmeister och David Ollén. Redan 1959 kräver de
”naturskydd” genom ”riksplanering” (Vedung & Brandel 2001: 81). De efterfrågar en riksplan för att skydda vissa vattendrag från exploatering i vattenkraftssyfte. Kraven följs på 1960-talet av flera motioner i ärendet från
folkpartiets och centerns representanter (se Vedung & Brandel 2001: 83f).
Det är därmed från borgerligt håll som miljövärden förs in i plandiskursen. Dessa värden återkommer därefter i 1960-talets planutredningar. Till
skillnad från skyddet av den enskildes äganderätt övertar socialdemokraterna
detta borgerliga initiativ och medföljande problemformulering. En riksplanering lanseras 1966 som en metod att på tillfredsställande sätt lösa de konflik-
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ter och miljöproblem som väntas uppstå på grund av tilltagande markkonkurrens (se Palme RD FK 1966:26: 12).
I de utredningar som därefter presenteras utgör tanken på att skydda miljön ett av de viktigaste argumenten för inrättandet av en fysisk riksplanering.
Det första och internt framarbetade förslaget till en fysisk riksplan motiveras
som följer: ”Huvudprincipen för fysisk riksplanering är att mot varandra
väga skilda anspråk riktade mot viktiga naturresurser” (SOU 1971:75: 26,
kursiv i original).
Ett holistiskt och biologiskt perspektiv finns representerat i detta första
riksplaneförslag. Planeringen har enligt betänkandet tagit vidgad hänsyn till
frågor av ”ekologisk natur”. Vid val av markanvändning inom ett område
måste det tas hänsyn till hur detta påverkar andra områden. ”Planering och
beslut bör grundas på en bedömning av hela det händelseförlopp ett aktuellt
ingrepp i naturen kan förorsaka”, hävdar betänkandet (SOU 1971:75: 41).
Och det är i den översiktliga, totala fysiska planeringen som en sådan ekologisk hänsyn kan tas.
Ett ekologiskt element integreras således i den identifierade anpassningsbara, totala och politiska diskursen. Det intressanta är att problemformuleringen som ser planering som en lösning på tilltagande miljöproblem kommer från borgerligt håll, från centern och folkpartiet. Perspektivet och initiativet övertas därefter av socialdemokraterna.
Efter att socialdemokraterna valt att driva frågan om en bevarandeplanering och en riksplan tycks det finnas något av en diskursiv koalition mellan
socialdemokraterna, centern och folkpartiet. Även om det finns motsättningar i sakfrågor ställer sig partierna bakom inrättandet av en starkare översiktlig planering av anpassningsbar, politisk och total art med syfte att skydda
centrala miljövärden.
Under 1940-talet såg vi hur det fanns en koalition mellan de socialistiska
partierna och den planprofession som gjorde anspråk på att vara vetenskapliga företrädare. Under 1960-talet kritiseras denna professionella koppling och
det talas föga om att stadsbyggnad som akademiskt ämne skall ha en central
position i planarbetet. Däremot ersätts sociologiska undersökningar och
stadsbyggnadsdoktriner av ett nytt vetenskapligt element: biologiskt och
ekologiskt vetande. Ekologiska helhetsbedömningar tycks ersätta stadsbyggnadsprofessurernas prognoser. Och det är framförallt mittenpartierna, centern och folkpartiet, som inleder förnyelsen.

Kravet på plandemokrati
En ytterligare spänning i plandebatten har demokratiska förtecken. Den anpassningsbara, politiska och totala plandiskursen ifrågasätts inte. Däremot
kompletteras diskursen med ett demokratiskt element. Borgerliga politiker
börjar under 1960-talet koppla ihop planbegreppet med demokratifrågor.
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För det första anses det parlamentariska arbetet med ett nytt plansystem
och en fysisk riksplanering präglas av brister. En sådan invändning från oppositionens sida är naturligtvis en del av det politiska spelet. Det intressanta
med kritiken är att oppositionen förknippar dessa brister med en bristande
demokrati i planfrågor. Förarbetena har inte redovisats och någon parlamentarisk kommitté har inte tillsatts för att utreda frågan. Riksplanen anses ha
utvecklats bakom stängda dörrar. De borgerliga initiativtagarna till en fysisk
riksplanering, som folkpartisten Skårman och hans partikollega Tobé, ifrågasätter därför riksplaneringens demokratiska förankring (RD FK 1966:7: 49;
RD AK 1969:9: 136). För att förbättra den demokratiska förankringen efterfrågas ytterst ett parlamentariskt organ för riksplanearbetets utförande, samt
att de lokalt valda landstingen ska överta vissa av de befogenheter som tillskrivs länsstyrelsen i det slutliga riksplaneförslaget (M 1972:1807; 1817;
Reservation CU 1972:35: 58).
Dessutom uppmärksammas bristande inflytande och medbestämmande i
planfrågor i lokal planeringsverksamhet. Representanter för centern driver
frågan om en generell demokratisering av planeringen i ett antal motioner.
”Det torde råda en allmän enighet om kravet på vidgad plandemokrati”, hävdar en av motionärerna (M 1971:1115: 1). Ett ökat allmänt inflytande i själva
planprocessen efterfrågas. ”Allmänhetens berättigade krav på insyn och inflytande på alla nivåer i planeringsprocessen bör snarast tillgodoses genom
att bindande skyldigheter om plandemokrati införs i kommunerna” (M
1971:1115: 3; se även M 1971:1153: 1, 3).
Från borgerligt håll ställs således krav dels på att de förtroendevaldas roll
i planarbetet skall stärkas, dels på ett mer direkt demokratiskt inflytande.
En förbättrad demokrati i planarbetet kan därmed komma till på två sätt:
Den representativa demokratin kan till att börja med utvecklas och stärkas
genom ett brett parlamentariskt samarbete angående riksplanefrågor och
genom en mer central position för förtroendevalda i planarbetet. En sådan
åtgärd avser att fördjupa den representativa demokratins funktionssätt på
området. De lokala planprocessernas demokratiska status kan dessutom fördjupas genom att möjliggöra direkt insyn och inflytande för intresserade och
berörda medborgare. Ett sådant förhållningssätt efterfrågar ett mer direktdemokratiskt inflytande i planprocesser.
Frågan om plandemokrati kom inte att behandlas inom ramen för de här
studerade beslutsprocesserna och reformerna. Den överfördes i stället till
utredningen av en ny byggnadslag, vilken initierades 1968 (se CU
1970:11:67; Tredje LU 1969:9:3:26; CU 1971:23). Nästa kapitel i avhandlingen kommer att undersöka arbetet med den nya planlagstiftningen och hur
demokratifrågan slutligen kom att behandlas. Redan här kan dock konstateras att det först var de borgerliga partierna som ville förstärka den demokratiska aspekten i den för övrigt anpassningsbara, politiska och totala planeringsdiskursen.
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En mittenkoalition i planfrågor?
Sammantaget kan man säga att det i det politiska mittfältet fanns en bred
uppslutning kring planfrågor. Socialdemokraterna, centern och folkpartiet
var alla för utvecklandet av en översiktlig fysisk planering, ytterst en riksplanering. Den skulle vara anpassningsbar, politisk och total och syfta till att
skydda centrala miljöresurser.
De motsättningar som fanns inom denna mittenkoalition rörde framförallt
vilket problem som skulle angripas med en sådan planläggning. Vidare efterfrågade de borgerliga partierna ett ökat medborgerligt inflytande i planprocessen. I övrigt ansågs skyddet av miljövärden och en ökande konkurrens
om marken kräva en starkare planstyrning av bebyggelseutvecklingen. Enigheten stämmer väl överens med statsvetaren Andreas Duits slutsats om den
svenska miljöpolitikens framväxt; under 1960-talet rörde sig partierna i flock
i miljöfrågan (2002: 97). Den gemensamma problemformuleringen skapade
även enighet i planpolitiken.
Endast hos kommunisterna och i någon mån hos moderaterna fanns ett
ifrågasättande av det plantänkande som identifierats i 1960-talets planutredningar. Kommunisterna ansåg att förslagen var att betrakta som en ”anpassningsplanering” som endast gick i privatkapitalismens ledband. En socialistisk planhushållning efterfrågades i stället. Moderaterna befarade däremot en
alltför stark samhällsstyrning, som ansågs följa av en ytterligare stärkt översiktlig planering. Vad partiets representanter framförallt vände sig mot var
dock, som vi skall se, att även glesbebyggelse skulle föregås av planläggning. En ”ödmjuk” stadsplanering var däremot något man stödde; nödvändigheten av en riksplanering eller ett planinstitut ifrågasattes inte på ideologiska grunder.
Det tycks därför ha funnits ganska bred blocköverskridande konsensus
om nödvändigheten av en stärkt översiktlig planering under 1960-talet och
början av 1970-talet (se även Forsberg 1992: 57ff). Det går inte att identifiera någon omfattande kritik av ett anpassningsbart, politiskt och totalt
plantänkande. När Palme offentligt ventilerade planerna på en fysisk riksplanering beskrev han enigheten och försvarade reformen så här:
Planeringen betraktades en gång på sina håll med stor misstänksamhet. I min
gröna ungdom fanns det någonting som kallades för PHM – det s.k. planhushållningsmotståndet. Man hävdade t.o.m. att planeringen för att lyckas skulle
förutsätta en koncentration av opinionsbildningen och en direkt begränsning
av den politiska friheten. Synen i dag är en annan. Planering är närmast ett
honnörsord. Ty planering behöver inte betyda begränsning av friheten. Tvärtom innebär planeringen i sin goda bemärkelse att man gör klart för sig vari
handlingsalternativen består och vad som är deras reella konsekvenser. Frihet
att välja måste ju innebära även ett medvetande om valens innebörd. Och syftet med planeringen är att öka vår förmåga att medvetet påverka utvecklingen
och den tillvaro vi lever i (Palme 1966: 96).
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Ett reformerat plansystem
Den nya planeringsideologi som skissades inom kommunikationsdepartementet kom att utgöra grund för arbetet med en ny plan- och bygglag 1987.
Innan det arbetet påbörjades lades dock ett antal förslag fram för att inleda
en reformering av planväsendet. Ett statens planverk inrättades, det kommunala planmonopolet utvidgades till att omfatta även glesbebyggelse, och
beslut fattades om att påbörja och inrätta en fysisk riksplan.
Frågan är vilket planeringstänkande som slutligen kom att prägla utformandet av de konkreta reformerna? Genomsyrade det anpassningsbara, politiska och totala sättet att tänka om planering även förslagen och besluten?
Genom att följa de tre reformerna från proposition till beslut kan vi, med en
viss risk för upprepning från det föregående avsnittet, avgöra om de noterade
partipolitiska spänningarna hade någon avgörande inverkan på beslutens
utformning.

Statens planverk
I det socialistiska blocket väcktes frågan om ett nytt centralt planinstitut
redan på 1940-talet. Avsikten var att verket skulle styra lokaliseringen av
bebyggelsen och befolkningen. Ett planverk uppfattades som nödvändigt för
att föregripa bebyggelseutvecklingen med en aktiv lokalisering.
Av motståndarna till en sådan bindande och professionell lokaliseringsplanering betraktades planverket som del i en socialistisk planhushållning.
Under 1960-talet framställdes förslaget på ett helt annat sätt; det var inte
ideologiska skäl som motiverade reformen utan organisatoriska spörsmål.
Förarbetet till förslaget om ett planverk utfördes tidsenligt internt inom
kommunikationsdepartementet (Stencil K 1966:3). Propositionen framarbetades under ledning av Olof Palme. Inrättandet av ett planverk motiverades
av att verksamheten i landet krävde en ökad samordning och vägledning.
Den kapacitet som krävdes fanns inte hos den byggnadsstyrelse som tidigare
ansvarat för den fysiska planeringen. I stället för att leda utvecklingen hade
centrala planinstitutioner enligt propositionen endast följt utvecklingen (P
1967:61: 7, 17).52
Motivet till planverksreformen var därmed framförallt administrativt. Det
nya verket skulle förbättra ledningen av den fysiska samhällsplaneringen.
Trots detta kom en specifik plandiskurs till uttryck när reformen diskuterades.
52
Ett planverk efterfrågades av ett antal utredningar och aktörer redan under 1950- och 1960talen. Den fysiska planeringen betraktades som splittrad. Ansvaret var uppdelat på ett antal
ämbetsverk. Verket framställdes som en nödvändig central omorganisation av planväsendet
för att öka samordningen. Det skulle inta en ledande roll när det gällde att informera kommunerna om utvecklingstendenser och ge rekommendationer för planverksamheten (SOU
1950:45; 1952:35; P 1962:98: 79; RR 1960§19; SOU 1965:32: 317, 324).
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Planverket skulle inte vara ett centraliserat verk som styrde lokaliseringar
av företag och bebyggelse, på basis av insamlade data och gjorda utredningar. Det poängterades i stället i propositionen att verket skulle ha en koordinerande funktion. Dess uppgift var att samla information om planfrågor, informera lägre instanser och ge råd och anvisningar (P 1967:61: 18, 33). ”I
högre grad än för ämbetsverk i allmänhet måste det karaktäristiska för detta
verk bli det stora behovet av kontakter med andra myndigheter, organisationer och forskning” (s: 16). Verket fick dock en överordnad roll i utvecklandet av en fysisk riksplanering (s: 18, 30).
Verkets uppgifter låg därmed väl i linje med ett anpassningsbart och flexibelt planeringstänkande. Det var lika centralt som på 1940-talet att inrätta
en styrande översiktlig planering för att komma till rätta med problemen i
den alltför spontana bebyggelseutvecklingen. Men för att lyckas med detta
krävdes inte bindande planläggning och lokalisering, i enlighet med utredningar och beslut från centralt verk. I stället var samordning, information
och utvecklandet av nya planmetoder det som skulle skapa en önskvärd bebyggelseutveckling.
Formulerad inom ramen för en sådan diskurs mötte tanken på ett planverk
föga motstånd i riksdagen. Av de fyra motioner som lämnades var det ingen
som ifrågasatte reformens nödvändighet eller det kommande verkets funktion i plansystemet.53 Inte heller i utskottsarbetet fanns det någon antydning
till motsättningar (SU 1967:8:108).
Ingen uttryckte sitt missnöje med att regeringen avsåg att vitalisera planverksamheten med ett centralt verk. Tvärtom ansågs det vara absolut nödvändigt. Den moderate representanten Thuressons inlägg i debatten är signifikativt för den breda uppslutningen. Ett planverk framställdes av honom
som ett första viktigt steg mot en riksplanering och en sådan var absolut
nödvändig: ”Jag är övertygad om att det utöver en lokal och regional planering är en angelägenhet av hög rang att vi också börjar tänka på en riksplanering” (RD AK 1967:31: 117). Folkpartisten Ståhl hyllade på liknande sätt det
centrala planinstitutet som en början på en ”aktiv samhällsplanering” dock
”utan någon centraldirigering” (RD AK 1967:31: 117).
Beslutet om inrättandet av ett koordinerande, informerande och vägledande planverk togs därmed under bred enighet (SU 1967:8:108; Rskr
1967:268). Inom ramen för en väl förankrad anpassningsbar, politisk och
total plandiskurs var verket inte politiskt ifrågasatt.

53

Följande likalydande motioner i de båda kamrarna har en tydlig teknisk karaktär och ifrågasätter inte existensberättigandet av ett planverk eller dess övergripande funktion: Motion 1967
FK 747; FK 774; FK 773; AK 963.
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En planerad glesbebyggelse
Jag har tidigare konstaterat hur det i 1960-talets planutredningar fanns ett
totalt element. All bebyggelse skulle föregås av planläggning, och den fysiska planeringen skulle samordnas med en ekonomisk och verksamhetsstrategisk planering. I enlighet med den totala visionen var det otillräckligt att
endast föregripa tätbebyggelse med planläggning. Det kommunala planmonopolet borde gälla även glesbebyggelse (P 1967:61: 29f).
En ”hushållning med mark och vatten” var nödvändig för att främja en rationell användning av de begränsade naturresurserna (P 1971:118). För att
möjliggöra hushållningen krävdes ökade offentliga möjligheter att reglera
bebyggelsen. Det hävdades att ”tätbebyggelsebegreppet” i byggnadslagstiftningen, som föreskrev att all tätbebyggelse skulle föregås av planläggning,
borde förses med en mer ”framåtsyftande innebörd”. Även sådan glesbebyggelse som i framtiden skulle komma att kräva särskilda anordningar för gemensamma behov borde föregås av planläggning (P 1971:118: 24f).
I proposition 1971 lade socialdemokraterna fram förslag till ett sådant
”framåtsyftande tätortsbegrepp”. Det hävdades att i stort sett all bebyggelse
skulle kräva byggnadslov (P 1971:118: 1). Med en sådan reform vore det
möjligt att reservera mark i vissa områden. Bebyggelseprojekt skulle inte få
bygglov om de inte överensstämde med intentioner i upprättade planer. På
det viset skulle ”en planmässig ordning och reda i bebyggelsen” skapas och
en ”ändamålsenlig markanvändning” säkras (s: 13f, 22f).
Utskottsbetänkandet gick på propositionens linje. För att möjliggöra den
önskvärda hushållningen med naturresurserna krävdes starkare styrmedel.
”Enligt utskottets mening kan detta ökade behov tillgodoses endast om det i
enlighet med 1947 års principer för tätbebyggelse förutsätter planmässiga
överväganden från samhällets sida och att det sålunda tillkommer samhället
att avgöra var och när även glesbebyggelse får ske” (CU 1971:26: 4). Av ett
sådant beslut skulle följa att markägaren inte ens besatt rätten att bebygga
glesbebyggd mark utan godkännande av det offentliga (s: 5).
Den borgerliga kritiken mot vidgad samhällsplanering riktades framförallt
mot detta reformförslag (se M 1971:1497 (m); 1498 (fp); 1499 (c)). Riksdagen var långt ifrån enig. Samtliga borgerliga partier lämnade reservationer
till utskottets betänkande.
Centerns och folkpartiets kritik riktades inte mot själva innehållet i reformen. I stället kritiserades det faktum att förslaget inte föregåtts av parlamentariskt utredande och vidgat inflytande. För det första ansågs förslaget föregripa den utredning som just tillsatts för att diskutera utformningen av en ny
byggnadslag. För det andra föregrep ett vidgat planmonopol ett kommande
beslut om fysisk riksplanering (CU 1971:26: 14ff).
Det var endast moderaterna som ifrågasatte sakinnehållet och det grundläggande planeringstänkande som hade satt sin prägel på reformförslaget. En
total reglering av markanvändningen var inte önskvärd. Lagförslaget ersatte
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ju det privata initiativet i bebyggelsefrågan med byråkratisk detaljreglering!
(CU 1971:26: 14ff). Det är i just detta sammanhang som något av en motdiskurs till den officiellt rådande kan utläsas. Enligt moderata talare var det
för bebyggelseutvecklingen bättre med mindre planering än med mer planering (se RD 1971:143: 21; RD 1971:144: 117).
Socialdemokraterna fick, med hjälp från kommunisterna samt delvis från
centern och folkpartiet, igenom den nya principen om planläggning av glesbebyggelse (se även Vedung 1998: 43ff). Principen skulle ligga till grund för
den kommande riksplaneringen (Rskr 1971:309). Den totala visionen i det
tidigare identifierade plantänkandet fick genom beslutet en tydlig institutionell grund.

En fysisk riksplanering
När en riksplanering för första gången diskuterades i svensk politik syftade
verksamheten som vi sett till att styra företags- och bebyggelselokaliseringar. Planen skulle vara ett instrument för att ändra samhällets struktur i grunden (se även Forsberg 1992: 150). Idén kritiserades starkt av motståndarna
till en sådan omfattande ”planhushållning”.
På 1960-talet syftade dock den förespråkade riksplaneringen framförallt
till att inventera befintliga markresurser. Planen skulle sedan användas som
ett verktyg i politiskt beslutsfattande om resursanvändningen. Syftet med
planen var en ”hushållning med mark och vatten” (SOU 1971:75). Den riksplan som föreslogs hade föga att göra med den omfattande lokaliseringsplanering som önskades av radikala arkitekter och socialister på 1940-talet.
Planeringen syftade till att skydda natur- och miljöresurser, till att bevara
strategiska resurser. Det var inte fråga om att åstadkomma en stark planstyrning som skulle lägga fast den framtida samhälls- och bebyggelsestrukturen.
Reformförslaget hade en tydlig förankring i den anpassningsbara, politiska och totala planeringsvisionen. Det talades om verksamheten som en ”organisk” planering som var ”rullande” och som stod under ständig förändring.
Den avsåg inte att centralt dirigera lokaliseringsbeslut (se Palme 1967 RD
AK 1967:31: 120). Planen skulle inte teckna ett specifikt samhällsmål som
utvecklingen stegvis skulle närma sig. Den föreslagna riksplanen var ett
instrument för konflikthantering i markanvändningsfrågor; den skulle säkra
ett rationellt resursutnyttjande (se även Forsberg 1992: 150f).
Det finns anledning att kort beskriva hur förslaget till en riksplan växte
fram. Reformen kan nämligen ses som ett resultat av de spänningar som
fanns mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet, som alla efterfrågade en starkare anpassningsbar och politisk översiktlig planering. Den
grundläggande problemformuleringen som ligger bakom reformen växte
fram som ett resultat av en kamp om initieringen.
Som vi redan har sett formulerades, på borgerligt initiativ, en fysisk riksplan som ett instrument för att skydda centrala naturvärden (Vedung &
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Brandel 2001: 81ff). Det var även ett centralt redskap för att skydda den
enskildes äganderätt. En riksplan skulle kunna skydda enskilda personers
investeringar i fritidstomter mot statens och de stora privata företagens exploateringsplaner (M FK 1965:111; AK 1965:137; se även RD FK 1964:20:
80).
Socialdemokraterna motsatte sig under början av 1960-talet en sådan
riksplan. När borgerliga planentusiaster argumenterade för dess nödvändighet svarade den ansvarige ministern Skoglund att fysisk planering var en
kommunal angelägenhet: ”Planering för användningen av marktillgångar är
emellertid i första hand en kommunal angelägenhet enligt gällande lagstiftning” (RD FK 1964:20: 79). När reformen initierades och motiverades av
borgerliga politiker var socialdemokraternas intresse svalt.
När Olof Palme blev statsråd och ansvarig för kommunikationsdepartementet ändrades inställningen. På en öppen fråga i kammaren från folkpartisten Skårman, när en riksplanering skulle inrättas, svarade Palme: ”Vi behöver en sammanfattande fysisk riksplanering” (RD FK 1966:26: 12).54 Inom
departementet tillsattes en expertgrupp för att utreda en ny byggnadslag och
ett nytt plansystem. Gruppen fick även i uppdrag att inleda arbetet med en
riksplan.
När socialdemokraterna nu övertog initiativet fanns en bred enighet om
nödvändigheten av en riksplan. I den riksdagsdebatt som följde på tillkännagivandet av riksplanearbetet avslutade Palme: ”Ja, vi har ju sjungit i kör här”
(RD FK 1966:26: 15).
Samstämmigheten kom dock att prövas vid flera tillfällen. De borgerliga
partierna ville ha ökat inflytande på riksplanens utformande. De efterfrågade
parlamentariska utredningar och ytterst vad som företrädare för centern kallade ”plandemokrati”. Socialdemokraternas interna beredning av frågan ansågs vara symptomatiskt på ett demokratiskt underskott i hela planeringsväsendet (se RD FK 1966:7: 49; RD AK 1969:9: 136; M FK 1970:956; RD FK
1967:31: 92, 117f).
Trots det breda stödet för innehållet i reformen, som kombinerades med
krav på ett ökat parlamentariskt inflytande, valde socialdemokraterna att
arbeta fram förslag till riksplan internt inom kommunikations- och civildepartementet (se Stencil K 1969:13; 14; 15).
I dessa förarbeten presenterades reformen dels som en anpassningsbar
planering som skulle hålla handlingsmöjligheter öppna för olika utvecklingslinjer (Stencil K 1969:14: 17), dels som en del av ett totalt plansystem. Den
fysiska riksplanen kopplades till den statliga planering som skedde inom
andra aktivitetsfält (Stencil K 1969:13: 6). Vidare preciserades att all plane54
Frågan var mycket aktuell p.g.a. ett högt tryck på kustnära mark. Markanvändningskonflikter var under perioden vanliga, exempelvis på västkusten med placeringen av ett kärnkraftverk
och en massafabrik på Väröhalvön. Frågan om Vindelälvens utbyggnad eller ej var en annan
svår fråga under perioden som satte press på statsmakterna (se Forsberg 1992).
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ring krävde politiska beslut för att vägleda praktiskt handlande; planering
borde vara en politiskt förankrad verksamhet (Stencil K 1969:15: 24).
Regeringen presenterade 1971 en första planskiss formulerad i denna anpassningsbara, politiska och totala vokabulär (SOU 1971:75). Titeln på arbetet var passande nog ”Hushållning med mark och vatten”. Att arbetet presenterades som en offentlig utredning stödjer slutsatsen att riksplaneringen
framförallt sågs som en utredande, beslutsförberedande verksamhet. I promemorian är det tydligt hur den tänkta riksplaneringen framförallt konstruerades som en inventering av utbud och efterfrågan på mark. I arbetet berördes ett brett spektrum av verksamhetsområden med anknytning till markoch vattenfrågor, såsom naturmiljöns tillstånd och känslighet, befolkningens
fördelning och regionalpolitiska förutsättningar samt transportnätets utbredning. Även försvarets och jordbrukets markanvändning samt centrala områden för naturvården och kulturminnesvården inventerades. Naturligtvis undersöktes även rekreationsverksamheter som friluftsliv, enskild fritidsbebyggelse och camping. Slutligen inventerades lokaliseringsönskemål för den
tyngre industrin, samt de miljöstörningar som kunde uppkomma vid sådan
lokalisering.
Det är tydligt hur den inledande riksplanestudien ställde mark- och vattentillgångar mot den efterfrågan och de krav som fanns inom områdena
rekreation, miljövård och industrilokalisering. Med ett sådant informationsunderlag skulle framtida markkonflikter kunna lösas på ett bättre sätt. Den
första planutredningen präglades av en tydligt ekologisk vokabulär. Varje
ingrepp i naturen skulle grundas på en bedömning av hur det påverkade övriga händelseförlopp. De ömsesidiga sambanden och beroendeförhållandena
stod i förgrunden (SOU 1971:75: 41).
I den proposition som föreslog en institutionalisering av riksplanepraktiken framhölls helhetstänkandet än tydligare. En ”ekologisk grundsyn” skulle
prägla planeringen. Med det menades att ett överutnyttjande av naturresurser
inte fick ske, som riskerade att begränsa det framtida handlingsutrymmet (P
1972:111:bilaga 2: 131).
Symptomatiskt för periodens plandiskurs var att förslaget till formellt inrättande av en fysisk riksplanering slogs samman med regionalpolitiska målsättningar. Propositionen ”Regional utveckling och hushållning med mark
och vatten” kombinerade reformförslag om översiktlig planering på riksnivå
med nya regionala ambitioner (P 1972:111).55 Ett sådant angreppssätt stämmer väl överens med den totala planvisionen. Den fysiska planeringen skulle
samverka och samordnas med övrig samhällsplanering, i det här fallet med
arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik.
Även den anpassningsbara ambitionen i planeringen präglade tydligt förslaget. Det var nämligen inte något lagförslag i egentlig mening, utan en
55
Propositionen omfattar ca 1 700 sidor. Riksplaneringens centrala position markerades även
av att propositionen inleddes med ett förord av statsminister Palme.
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samling riktlinjer som skulle genomföras med hjälp av redan befintlig lagstiftning, via exempelvis byggnadslagen, miljölagen, naturvårdslagen och
väglagen (P 1972:111: bilaga 2). De utstakade riktlinjerna, som inte var
rättsligt bindande, skulle därmed kunna ändras och omarbetas, något som var
en förutsättning för önskvärd anpassningsbarhet och flexibilitet. Även kulturgeografen Håkan Forsberg har noterat de anpassningsbara dragen i den
fysiska riksplaneringen (FRP) och relaterar dem till de ganska svaga styrambitionerna: ”Man kan säga att FRP mera handlade om att administrera en
spontan utveckling än att styra markanvändningen mot bestämda mål”, skriver han (Forsberg 1992: 92).
Vad gick då den föreslagna riksplaneringen ut på? Jag har tidigare beskrivit det planeringstänkande som präglade förslaget. Frågan är nu i stället vad
som konkret skulle göras.
På ett övergripande plan skulle staten peka ut riksintressen och hushålla
med efterfrågade naturresurser av känslig art. Detta skulle ske genom kartläggning av dels önskemål om markanvändning, dels aktuell tillgång till
mark. Möjliga konflikter mellan olika anspråk skulle även analyseras och
konsekvenser av olika handlingsalternativ klargöras (P 1972:111: bilaga 2:
129).
I förslaget ingick även direkta riktlinjer, baserade på tidigare utredningar,
för områden där olika verksamhetsområden ansågs ha konkurrerande anspråk. Tanken var att kommunerna, med hjälp av det utvidgade planmonopolet gällande även för glesbebyggelse, skulle säkra riksintentionerna. I exempelvis generalplan skulle mark kunna reserveras för den användning som
riksintressena angav. Den samlade kommunala planeringen skulle därefter
återkopplas till och påverka den centrala riksplaneringen. Denna samverkan
var tänkt att ske mellan kommuner och länsstyrelser (P 1972:111: bilaga 2:
176f).
Med förslaget till riksplanering avsåg staten att påtagligt stärka sin position i plansystemet. Men som tidigare noterats handlade det inte om någon
central statlig dirigering av den i övrigt kommunala planläggningen. I propositionen kommenteras maktförskjutningen så här:
Förskjutningen bör emellertid inte ske i riktning mot en stel statlig kontroll
eller styrning utan den bör i stället komma till uttryck i ett mer utvecklat
samarbete mellan stat och kommun – ett samarbete där den primära uppgiften
för staten blir att ge underlagsmaterial för den kommunala planeringen i de
delar denna behandlar frågor av riksintresse (P 1972:111: 16).

Inrättandet av en fysisk riksplanering skulle endast medföra ett fåtal rättsligt
bindande åtgärder. Vissa outbyggda älvar skulle bevaras eftersom de var
riksintressen. Vidare föreslog propositionen att regeringen skulle ha möjlighet att allsidigt pröva tillkomsten och lokaliseringen av starkt miljöpåverkande och särskilt resurskrävande industri (P 1972:111: bilaga 2: 362). I
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propositionen inkluderades även förslaget till ett utvidgat kommunalt planmonopol i enlighet med principbeslutet 1971 (bilaga 2: 321f).56
Kartläggningen, de direkta riktlinjerna och de rättsligt bindande åtgärderna för en fysisk riksplanering presenterades som en parallell reform till en ny
regionalpolitik. Propositionen föreslog ortsklassificeringar och befolkningsramar som skulle utgöra riktlinjer för lokaliseringsstöd, offentliga investeringar och utlokaliseringar av statliga verk (P 1972:111 bilaga 1; se även
Elander 1978: 114). Den fysiska riksplaneringen skulle på detta sätt kombineras med en formaliserad plan för den regionala strukturen, även den flexibel och anpassningsbar till sin karaktär.
Den överordnade målsättning som motiverade den samlade reformen formulerades i universella termer: Alla skulle ha tillgång till yrkesarbete på
hemorten och god samhällsservice och samtidigt leva i en positiv yttre miljö
(P 1972:111: 11).
Hur ställde sig då riksdagen till förslaget om inrättandet av en fysisk riksplanering? Debatten i kammare och utskott kom framförallt att beröra de
regionalpolitiska besluten. Hur orter klassificerades och vilka befolkningsramar som sattes var känsliga politiska frågor. Propositionens förslag gick
dock i stort igenom (InU 1972:28: 1–122; Rskr 1972:347). Besluten rörande
riksplaneringen behandlades i civilutskottet och av betänkandet framgår att
propositionens allmänna riktlinjer godkändes (CU 1972:35: 11). Samtliga
partier hänvisade även i motioner och inlägg till nödvändigheten av en fysisk
riksplanering.
Som vi tidigare sett var det framförallt kommunisterna och moderaterna
som motsatte sig grundprinciperna i förslaget. Kommunisterna ansåg att det
var en ”anpassningsplanering” i negativ bemärkelse, men motsatte sig inte
de ökade planeringsambitionerna. Moderaterna yrkade i sin tur på avslag för
de förslag som avsåg att lokaliseringspröva tung industri och som syftade till
en starkare offentlig planläggning av glesbebyggelsen. Partiet ställde sig
däremot bakom en anpassningsbar och flexibel riksplan. Centern och folkpartiet ifrågasatte framförallt den bristande parlamentariska förankringen i
förarbetet samt ett antal mindre sakfrågor av underordnad betydelse för förslaget. Mittenpartierna var i övrigt eniga med socialdemokraterna om att en
mer anpassningsbar, politisk och total planering var nödvändig för att få till
stånd önskad mark- och vattenanvändning.57

56

I propositionen ingick även en förnyelse av generalplaneinstitutet. Staten skulle ha möjlighet att ålägga kommun att upprätta och anta generalplan som därefter skulle fastställas av
länsstyrelsen. Markreservationer för att säkra riksplaneintentionerna skulle därmed med säkerhet komma till (P 1972:111 bilaga 2: 308). I och med reformen skulle statlig myndighet ha
möjlighet att kontrollera att riksintressena beaktades i avsedd utsträckning.
57
I anslutning till propositionen inlämnades inte mindre än ett femtiotal regionalpolitiska
motioner och 24 motioner rörande den fysiska riksplaneringen (se InU 1972:28; CU 1972:35).
I riksdagsdebatten förekom framförallt variationer på de argumentationslinjer som tidigare
angivits (Rd 1972:144; 145; 146; 147). Endast riksdagsdebatten upptar ett utrymme på ca:
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I riksdagen gick förslaget till riksplan igenom. Endast en av reservationerna i utskottet fick stöd i kammaren. Reservationen rörde ett principbeslut
om Kalixälvens utbyggnad (Rskr 1972:348).

En renodling av plantänkandet
Till skillnad från vad som gällde på 1940-talet fanns det ett mer enhetligt och
renodlat planeringstänkande under den här undersökta perioden. 1960-talet
präglades inte av två påtagligt konkurrerande diskurser, som företräddes av
olika utredningar och vilka båda, som ett resultat av en kompromiss, gjorde
avtryck i planreformerna. 1960-talets undersökta planutredningar kännetecknas tvärtom av en påfallande samstämmighet i sättet att tala om planering.
De plansystem som förespråkades var snarlika i sin styrande ambition. Även
bland riksdagspartierna var enigheten stor, speciellt mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet.
Det fanns därmed något av en blocköverskridande koalition som hölls
samman av ett liknande sätt att tänka på området: Den översiktliga planeringen skulle vara anpassningsbar till den utveckling som inte kunde styras,
den skulle vara politiskt förankrad och styras av förtroendevalda, och den
skulle vara total så att all bebyggelse och markanvändning planlades. Enigheten var även bred kring de värden som motiverade den nya planeringsinsatsen. Riksplaneringen skulle med hjälp av den lokala planverksamheten
bevara och konservera vissa miljöer och strategiska miljöresurser. Sammankopplad med övrig samhällsplanering – framförallt den regionala utvecklingsplaneringen – avsåg den att säkra en god livsmiljö med jobb och service
för alla.
För att öka valmöjligheterna i framtiden ansågs det vara avgörande att en
hushållning med naturresurserna kom till. Själva objektet för planeringen
förändrades påtagligt under perioden. Det var inte bara exploatering och
nybyggnation som skulle planläggas, utan även de resurser och miljöer som
bedömdes som nödvändiga för kommande generationer. Planeringen syftade
till att bevara och konservera, inte bara till att exploatera och forma nybyggda samhällsstrukturer.
Inom ramen för detta planeringstänkande var ett utvidgat planmonopol,
ett planverk och en fysisk riksplanering nödvändiga åtgärder för att komma
till rätta med de identifierade problemen. Renodlingen av den översiktliga
planeringen som präglad av anpassningsbarhet i stället för fasthet och som
en politisk verksamhet i stället för en professionell sådan, möjliggjorde därmed politiska reformer som hade betraktats med bred misstänksamhet på
1940-talet. En riksplan var önskvärd om den inte avsåg att centraldirigera
befolkning och företag; ett planverk var nödvändigt om det inte avsåg att
500 sidor i riksdagstrycket, vilket vittnar om den betydelse som tillskrevs beslutet. Till detta
bör läggas att de flesta inlägg berörde de regionalpolitiskt orienterade besluten.
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leda en sådan planhushållning. En möjlighet att planlägga även glesbebyggelsen var i sin tur nödvändigt för att få till stånd den önskvärda riksplanen.
Med dessa reformer fick den anpassningsbara, politiska och totala plandiskursen en tydlig institutionell grund. Reformerna var inte ett resultat av en
kompromiss mellan olika kontrasterande plandiskurser, utan ett starkt uttryck för ett sammanhållet planeringstänkande.
Hur påverkade denna renodling subjektspositionerna under perioden? Vilka relationer förespråkades mellan planverksamhetens tänkta aktörer? Den
diskurs som hävdade att planering framförallt var en politisk och inte en
professionell verksamhet tillskrev naturligtvis planeraren en ny och förtydligad position. Översiktlig planering definierades som en fas och ett instrument i en politisk beslutsprocess. Själva planen var ett beslutsunderlag, en
utredande framställning över sakförhållanden och över möjliga utvecklingsvägar. I den meningen blev den professionelle mer av en utredare som skulle
leverera beslutsunderlag som var användbara för beslutsfattarna. Det professionella subjektets handlingsutrymme begränsades. Planerarna var redskap i
de förtroendevaldas händer, och inte allvetande vetenskapsmän som själva
definierade samhällsutvecklingens mål. Sammantaget kan man säga att de
förtroendevaldas position stärktes, medan planerarprofessionen försvagades.
Det skulle kunna hävdas att de förtroendevaldas framflyttade position
även indirekt stärkte medborgarnas ställning. Eftersom den översiktliga planeringen skulle förankras hos och användas av den representativa demokratins främsta företrädare öppnades planfrågor upp för politisk debatt och för
medborgarnas inblick och ansvarsutkrävande. Något direkt genomslag för en
”plandemokrati” som möjliggjorde ett direkt inflytande för medborgaren
kom dock inte till stånd. Vi kommer i nästa kapitel att se hur ett sådant inflytande utreddes och reglerades inom ramen för den plan- och bygglag som
antogs 1987.
Parallellt med den ökade politiseringen av planfrågorna stärktes de offentliga institutionernas position i relation till markägarna. Planeringens objekt
vidgades. Det var inte längre bara tätbebyggelse som skulle planläggas, utan
i stort sett all markanvändning skulle föregås av planmässiga avvägningar.
Det skulle hushållas med naturresurserna, som det hette. Med hjälp av en
rikstäckande planering skulle även en viss del av den tunga, miljöstörande
industrin lokaliseras. I den tilltagande markkonkurrensen, i det nollsummespel som uppstod, skulle markägarens intressen stå tillbaka för en allmän
bedömning av markanvändningens effektivitet och lämplighet. Inte ens i gles
bebyggelse fick markägaren rätt att avgöra den egna markens användning.
Sammantaget stärktes det offentligas position. Markägarna och planprofessionen förlorade i inflytande medan de förtroendevalda stärkte sitt. En
första slutsats är därmed att den diskursiva utvecklingen och den institutionella förändringen skapade en möjlighetsstruktur för ökade offentliga ingripanden och därmed större möjligheter att bygga samhället planmässigt.
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En sådan slutsats måste dock nyanseras med att planbegreppet preciserades. Planeringens starkt styrande och bindande ambitioner avfärdades. Den
översiktliga planeringen skulle endast vara en beslutsförberedande verksamhet. Den skulle vara anpassningsbar till den utveckling som inte kunde styras
planenligt, redogöra för flera handlingsalternativ och inte formulera slutgiltiga mål. Planeringen syftade till att öka handlings- och valmöjligheterna i
framtiden.
Perioden präglas således av en allt starkare tilltro till offentlig styrning.
Preciseringen av planbegreppet antyder samtidigt mer återhållsamma styrambitioner. Det är anpassningsbarheten i planverksamheten som paradoxalt
nog möjliggör en förbättrad samhällsstyrning.

Avslutande diskussion – en fixerad voluntarism
Hur bör planeringstänkandets utveckling under 1960-talet och början av
1970-talet karaktäriseras? Låt oss återigen ta hjälp av de idealtypiska resonemangen från det teoretiska kapitlet.
Till skillnad från vad som gällde i slutet av 1940-talet finns det under den
här aktuella perioden en tämligen entydig diskurs där planeringen ses som
anpassningsbar, politisk och total. Denna diskurs bygger i sin tur i mångt och
mycket på de vägledande och flexibla planeringsideal som fanns företrädda i
vissa utredningar och bland borgerliga politiker redan på 1940-talet. Det har
redan noterats att diskuren i fråga har mycket gemensamt med den teoretiska
diskurs som i teorikapitlet kallades planering som rationell beslutsprocess.
Inom ramen för periodens plantänkande går det först och främst att identifiera ett nyanserat och preciserat rationalitetsantagande. Teorikapitlet gjorde
gällande att rationaliteten i ett renodlat upplyst planeringstänkande låg i det
upplysta subjektets möjlighet att med vetenskapligt förnuft härleda både mål
och medel för samhällsutvecklingen. Resultatet tecknades därefter i en
planmodell. I det föregående kapitlet konstaterades att det fanns en sådan
renodlad, nästan naiv, rationalitet inom den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen. Professionella, vetenskapligt initierade planerare
skulle upprätta översiktliga planmodeller som avsåg att mer eller mindre
binda bebyggelseutvecklingen.
Planeringstänkandet på 1960-talet tar sin utgångspunkt i en kritik av ett
sådant förhållningssätt. Professionen anses inte ha den förmåga och den kontroll som krävs för att göra korrekta långsiktiga prognoser. Det offentliga
kan därför inte binda utvecklingen efter upprättade planmodeller. Den identifierade plandiskursen utgår från en begränsad rationalitet. Medan planerarna
utvecklar och prövar planalternativ skall de politiskt förtroendevalda dels
leda planarbetet genom att ställa upp dess mål, dels besluta vilken plan som
slutligen skall vägleda utvecklingen. Liksom i den akademiska diskursen
planering som rationell beslutsprocess flyttas rationaliteten från ett profes150

sionellt härledande av planens innehåll till ett upprättande av planprocesser
som avser att generera väl avvägda och förankrade planer och därmed goda
beslut.
Även synen på planeringssubjektets voluntarism förändras: politiker skall
planera och planprofessionen skall vara behjälplig. Planerarprofessionen
tillskrivs inte samma obestämda autonomi som under 1940-talet; den begränsas påtagligt.
I teorikapitlets renodlade plantänkande hade den professionelle planeraren
fullständig autonomi att välja framtidens utformning, fristående från marknadens aktörer och den politiska makten. Även i 1940-talets vision om en
föregripande och bindande samhällsplanering noterades en påtaglig strävan
efter en autonom position för planeraren. Ett av de viktigaste fynden i detta
kapitel är hur professionens autonomi kritiseras; det är dess alltför fristående
ställning som har orsakat den uppmärksammade planlösheten. I det plansystem som förordas reduceras därför planerarens roll till att utreda och utvärdera planalternativ, medan det är politikerna förbehållet att fatta besluten.
Planeraren inordnas i en heteronom beslutsprocess där politikerna har det
yttersta mandatet att välja framtid.
Denna precisering av planerarens position förekommer parallellt med en
stärkt tilltro till möjligheten att välja framtid med hjälp av planredskapet.
Ambitionen är fortfarande att säkra det offentligas – ”samhällets” – möjlighet att besluta om framtiden på andra aktörers (näringslivets, byggherrarnas
och markägarnas) bekostnad.
Under perioden utvecklas och preciseras en processutopism. Extremtypen
i teorikapitlet präglades av en stark tilltro till att framtiden kunde tänkas och
göras annorlunda. Samhället var i grunden formbart. En planerad framtid
antogs vara överlägsen en mer spontan samhällsutveckling. Som vi har sett
ifrågasattes sådana långtgående utopiska föreställningar redan på 1940-talet.
Byggnadslagen 1947 konstruerades inte som ett instrument för att inrätta en
helt ny bebyggelseutveckling. De översiktliga planerna skulle vägleda framtida markbeslut och vara anpassningsbara till den utveckling som inte kunde
styras. Det är denna processorienterade utopism som renodlas på 1960-talet
och i början av 1970-talet.
Ambitionen att i plan teckna ett framtidsstillstånd för hela städer och
samhällen överges definitivt. De översiktliga plandokument som tidigare
producerats anses präglade av alltför fasta prognoser och planalternativ, med
ett måltillstånd i sikte. Det översiktliga planbegreppet preciseras därför och
relateras till en ständigt pågående process. Det antas fortfarande vara möjligt
att skapa en alternativ och bättre framtid, men det är endast möjligt om flera
handlingsalternativ ständigt övervägs. Samhället kan närma sig, och samtidigt omdefiniera, ett rörligt mål genom att upprätta rationella beslutsprocesser. På så vis undviks utopismens motsats: den spontana utvecklingens diktatur. Framtiden anses till viss del vara formbar; de determinerande strukturerna kan tämjas genom att i möjligaste mån säkra goda beslut.
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Plantänkandets utveckling under den undersökta perioden har slutligen
det gemensamt med den upplysta extremtypen och 1940-talet att planeringen
motiveras av en strävan efter något kollektivt gott. En jämlik fördelning av
god livsmiljö, samhällsservice och arbetsmöjligheter används som argument
för den planinsats som förespråkas. Ambitionerna är universella och liknar
dem som präglat övriga delar av välfärdsstatsprojektet.
Det går dock att iaktta en förskjutning i plantänkandet inom ramen för de
universella motiven. De nya planreformerna motiveras inte av en vilja att
bara exploatera och bygga nya samhällen. Riksplanereformen är ett av de
första stegen mot att bemöta de nyligen identifierade och tilltagande miljöproblemen. Inom ramen för det övergripande syftet att ”hushålla med mark
och vatten” värderas särskilt att det ekologiska systemet skall bevaras intakt
för kommande generationer. Detta är ett nytt universellt värde som förs in i
plantänkandet under perioden. Tänkandets fokus förskjuts från den tidigare
inriktningen på exploatering och nybyggnation, mot en inriktning på att bevara och konservera.
En intressant nyans kan dock noteras i de universella motiven. Hos företrädare för centern och folkpartiet förekommer också motiv till en stärkt
översiktlig planering, ytterst en riksplanering, baserade på partikulära intressen. En riksplanering skall skydda de enskildas äganderätt och respektera
den tid som dessa har lagt ned i fritidshusprojekt. Detta är det centrala argumentet då ökade planambitioner först motiveras, även om aktörerna också
hänvisar till universella bevarandevärden. Inom ramen för det socialdemokratiska förslaget till riksplan renodlas dock de universella och kollektiva
motiven.
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6. PBL och det demokratiska plansystemet

Under 1960-talet fixerades en tämligen entydig plandiskurs i politisk debatt.
Den översiktliga planeringen skulle framförallt vara en anpassningsbar
verksamhet. Den skulle samla in ett kunskapsunderlag, utveckla handlingsalternativ och på så vis möjliggöra handlingsfrihet och goda val för framtiden.
Planering definierades även som en politisk verksamhet. Det var de förtroendevalda som skulle ha ansvaret och besluta i planfrågor, dock med hjälp av
planerarnas konsekvensutredningar. Med en sådan anpassningsbar och politisk planering skulle slutligen all markanvändning planeras. Den fysiska
planverksamheten skulle dessutom samordnas med övrig samhällsplanering.
Det fanns en vision om en total samordning av samhällsomvandlingen.
Trots bred enighet kring den anpassningsbara, politiska och totala diskursen fanns det invändningar. Ett tema i kritiken var att beredningsarbetet för
omfattande planreformer utförts internt inom socialdemokratin och inom
expertgrupper på departementsnivå. Oppositionen ansåg att den bristande
förankringen inte bara var ett uttryck för en olämplig beredningsform. Den
var symptomatisk för en bristande demokrati i planfrågor. Centrala beslut
om hur Sveriges mark- och vattentillgångar skulle förvaltas förankrades inte
på ett tidigt stadium i riksdagen. Oppositionen krävde att den fysiska riksplaneringen och plansystemets utformning i stället skulle utredas i parlamentariskt sammansatta kommittéer.
Centerpartisterna var, som noterades i det föregående kapitlet, särskilt aktiva i frågan. De drog paralleller mellan bristerna i den parlamentariska beredningen och ett demokratisk underskott i den faktiska planeringen på lokal
nivå. De ställde krav på ”plandemokrati”. Inflytandet borde breddas även i
den lokala planverksamheten. Företrädare för partiet menade att berörda och
intresserade medborgare var berättigade till insyn och påverkan i faktiska
planbeslut.
Den inomparlamentariska kritiken av det demokratiska underskottet var
dock mild jämfört med den utomparlamentariska reaktionen. I slutet av
1960-talet och i början av 1970-talet manifesterade medborgarna sitt missnöje med de saneringsplaner och den omstrukturering som genomförts i de
svenska stadskärnorna (Bohm 1985: 12f). Skarp kritik riktades även mot de
förortsområden som kom till inom ramen för det så kallade miljonprogrammet som skulle generera en miljon nya bostäder på tio år.
Redan i början av miljonprogrammet uppstod en förortsdebatt. I medierna
frammanades en bild av isolering och passivitet i de nya områdena. Förorten
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sågs som något ”dåligt” (Franzén & Sandstedt 1993: 29ff). Rapport efter
rapport producerades som ställde den fysiska samhällsplaneringen till ansvar
för de negativa effekter som den upplevda ”betongslummen” ansågs producera. I stället för att vara en given lösning på samhällsproblem var nu planverksamheten att betrakta som en av de främsta orsakerna till uppkomsten av
sådana. I en tidstypisk rapport uttryckte Ronny Svensson det som att medborgaren var ”Drabbad av planering” (1973).
Efter färdigställandet av Skärholmens centrum utanför Stockholm belystes särskilt den upplevda isoleringen, passiviteten och uppgivenheten bland
invånarna i de nya förorterna: ”Man bara anpassar sig helt enkelt!” löd titeln
på en av rapporterna från stadsdelen. Som på andra håll ansågs misären vara
skapad av en misslyckad samhällsplanering (Gordon & Molin 1972).58
Planprocessens slutenhet och den dominans som experter ansågs utöva på
verksamheten framställdes som en av de främsta förklaringarna till misslyckandet. De som slutligen skulle bo i områdena eller använda stadskärnorna hade inte kommit till tals. Från allmänhetens sida ställdes krav på ökat
medborgerligt inflytande och på en demokratisering av planprocessen
(Bohm 1985: 13).
Tvärt emot bilden av passivitet och uppgivenhet tog sig kraven på inflytande och påverkan högljudda och aktiva uttryck. Under baneret ”Alternativ
stad” demonstrerade exempelvis tvåtusen människor i Stockholm 1969 mot
kommunfullmäktiges beslut att anta den översiktsplan som gick under namnet ”Cityplanen”. Målet var att en alternativ, bilfri plan skulle upprättas
(Bohm 1985: 12).
Höjdpunkten i denna manifestation av medborgerligt motstånd mot demokratiskt fattade planbeslut var ”Slaget om almarna” 1971. Stockholms
stad beslutade 1970 att anta en ny stadsplan för Kungsträdgården. För att
möjliggöra en ny T-banestation och en underjordisk shoppinggalleria skulle
de gamla almarna på platsen tas bort. Miljöaktivister och framförallt organisationen Alternativ stad motsatte sig planen och bedrev opinion i frågan. När
beslutet slutligen skulle verkställas övergick opinionsbildandet i direkt civil
olydnad. Genom att träden och dess omnejd belägrades hindrades polisen
från att säkra beslutets genomförande. Efter sex dagar av ockupation, medieuppbåd och allmän debatt meddelade kommunen att almarna skulle få stå
kvar. Den lokala representativa demokratin fick under almstriden ge vika för
en civil mobilisering som med hjälp av olydnad drev igenom sin vilja (Helldén 2005).
Almstriden satte frågan om den representativa demokratins överhöghet på
sin spets. Den högste ansvarige politikern i Stockholm, Hjalmar Mehr, frågade retoriskt: ”Skall man ha rätt att tillgripa våldsmetoder mot parlamentariskt fattade beslut som man ogillar?” (Mehr citerad i Helldén 2005: 51).
58
Liknande skrifter författades om Tensta i Stockholm och om Rosengård i Malmö (Bengtzon, Delden & Lundgren 1970; Flemström & Ronnby 1972).
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Redan 1968 gav regeringen direktiv till en utredning som skulle arbeta
fram en ny lagstiftning för planering och byggande (Dir K 1969:55). Skälen
därtill var ett allmänt missnöje med den genomförda planeringens effekter.
Arbetet kom att påbörjas parallellt med en civil mobilisering i planeringsfrågor. Ifrågasättandet av den representativa demokratins funktionssätt och
kraven på ett medborgerligt inflytande i planfrågor hamnade av naturliga
skäl på utredningens bord.
Det föregående kapitlet har visat hur ett nytt plansystem skissades redan i
mitten av 1960-talet, men då internt inom kommunikationsdepartementet.
Allvarliga problem i det befintliga systemet hade identifierats och tankarna
på en ny lagstiftning väckts. I den nya utredningen utsågs riksdagsledamöter
till sakkunniga och den parlamentariska kopplingen säkrades. Bygglagutredningen levererade ett första betänkande 1974 (SOU 1974:21). Betänkandet
innehöll inget nytt lagförslag, utan angav ett antal riktlinjer som ett sådant
tänktes bygga på.
Förslaget kritiserades skarpt. I centrum för kritiken stod behandlingen av
demokratifrågan. Parallellt med Bygglagutredningen utreddes nämligen det
kommunala demokratiska systemet. Utredningen om den kommunala demokratin ifrågasatte bygglagutredningens demokratiska utgångspunkter (SOU
1974:50; 1975:41; 1975:46). Även de remissinstanser som tog ställning till
bygglagutredningens förslag ställde sig i huvudsak kallsinniga till det plansystem som skissades (SOU 1975:17).
Det stabila socialdemokratiska regeringsinnehavet avbröts även under perioden. Det borgerliga maktövertagandet 1976 ledde i sin tur till ännu en
utredning av en ny byggnadslag. Intressant att notera är att den borgerliga
regeringen inte tillsatte en parlamentarisk utredning. I stället utsågs Karl
Gustaf Scherman, tillika statssekreterare i bostadsdepartementet, till ensam
utredare. Utredningen tog dock sin utgångspunkt i det arbete som den tidigare parlamentariska kommittén utfört. Inom ramen för Plan- och bygglagsutredningen (PBL-utredningen), som den kom att heta, levererades ett nytt
lagförslag (SOU 1979:65 & 66).
Men något nytt plansystem kom inte till. I stället följde en turbulent tid
med flera regeringsskiften på bara ett fåtal år. Först 1987, alltså 19 år efter
det första utredningsdirektivet, fattades beslut om att anta en ny plan- och
bygglag, och då på förslag från en socialdemokratisk regering (P 1985/86:
1). Vid den tidpunkten hade sju regeringar arbetat med förslaget.
I det här kapitlet skall vi studera de utredningar och beslutsprocesser som
ledde fram till en ny plan- och bygglagstiftning.

En anpassningsbar och demokratisk planering
I det föregående kapitlet påvisades hur planering definierades som en politisk verksamhet. Det var förtroendevalda som skulle leda planarbetet och
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fatta styrande beslut. Hur medborgare och berörda parter skulle förhålla sig
till det rent representativa plansystemet diskuterades dock inte på ett uttömmande sätt. Den representativa demokratins funktionssätt togs för given.
Som vi skall se var debatten en annan på 1970-talet.

Planlöshet och brist på demokrati
I det utredningsarbete som påbörjas på slutet av 1960-talet, men som framförallt sker på 1970-talet, är den huvudsakliga problembilden tvåfaldig: Dels
återkommer problemet med planlöshet som vi känner igen från de tidigare
studerade tidsperioderna, dels sammanfaller den uppfattade planlösheten
med ett upplevt demokratiskt underskott i planfrågor. I planfrågan sätts den
representativa demokratin på prov.
Planlöshet definierades som ett grundläggande problem för bebyggelseutvecklingen både på 1940- och 1960-talen. Utvecklingen styrdes inte i tillräcklig utsträckning av ett planinstrument i det offentligas tjänst, utan av mer
spontant underliggande krafter. Detta motiverade ökade offentliga planambitioner. I 1970-talets planutredningar kan fortfarande ett problem med planlöshet noteras, trots att en riksplanering, ett planverk och en förlängning av
det kommunala planmonopolet var på plats.
Under 1970-talet orsakas dock inte planlösheten av brist på planer eller
planering. Det är bristande samordning mellan de olika planformerna, och
mellan bebyggelseplaneringen och övrig samhällsplanering, som präglar
problembilden. I de direktiv som föranleder en första utredningsinsats av en
ny bygglag konstateras att miljön i vårt land formas ”genom föga samordnande insatser från olika håll” (Dir K 1969:55: 189). En så kallad ”fri bebyggelse” har spridit ut sig och markanvändningen har inte kunnat ledas ”i
den omfattning samhällsutvecklingen motiverar” (s: 189–190).
Den bygglagutredning som följde på direktiven utgår från samma problem. Få översiktliga planer har antagits och fastställts och fått styrande
funktion på utvecklingen (SOU 1974:21: 143). Den huvudsakliga planläggningen av tätbebyggelse har i stället skett med detaljplaner (s: 154; se även
SOU 1974:50: 24). Bygglagsutredningen konstaterar:
De mest framträdande är att det råder en dålig samordning mellan planläggning och genomförande och att den översiktliga planläggningen har en alltför
svag ställning, vilket medför svårigheter för samordning av detaljplanebesluten och fördröjning av dessa (SOU 1974:21: 15).

Det tycks även råda en bred enighet kring denna problembild. I den PBLutredning som tillsattes och arbetade under den borgerliga regeringen 1976–
1978 beskrivs en liknande situation. Den planering som bedrivits har i för
stor utsträckning förlitat sig på detaljplaner som inte samordnats med annan
samhällsplanering (SOU 1979:65: 131f, 138).
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Den bristande samordningen hänförs ofta i materialet till en otillräcklig
översiktsplanering. Vi såg i det föregående kapitlet hur få generalplaner som
faktiskt kom till och att de sällan antogs eller fastställdes, vilket minimerade
den styrande effekten. Många upprättade planer ansågs även vara förlegade
på grund av för långa och felaktiga prognoser.
Planlösheten på 1970-talet anses dock inte i samma utsträckning bero på
att den översiktliga planeringen uteblivit. Det är tvärtom så att planer har
upprättats, men att de har varit informella till karaktären, sett olika ut och
fyllt olika funktioner i olika kommuner. Förutom den lagstadgade, men frivilliga, generalplanen har ett antal andra översiktliga planformer etablerat
sig.
Med inrättandet av en riksplanering rekommenderar planverket kommunerna att upprätta kommunöversikter med avsikt att redovisa markanvändningen och de möjliga riksintressena i kommunen. Enligt PBL-utredningen
kom kommunöversikten att användas för att informellt reglera lokaliseringen
av bebyggelse utanför tätort; detta efter beslutet 1972 om att även glesbebyggelse skulle planläggas. Dokumenten saknade dock självständig rättsverkan; de formella besluten fattades på detaljerad nivå men med utgångspunkt
i kommunöversiktens informella riktlinjer för tillståndsgivningen. Enligt
PBL-utredningen har kommunerna i stor utsträckning upprättat sådana översikter medan det formella generalplanearbetet uteblivit (SOU 1979:66:
301f).
Bygglagutredningen uppmärksammar även att kommunerna har börjat
använda sig av så kallade dispositionsplaner, vilka utgör ett informellt mellansteg mellan generalplan och stadsplan. Dessa ger en samlad bild av hur
nya områden skall uppföras och utvecklas (SOU 1974:21: 282f). Ett stort
planeringsproblem anges just vara att en flora av informella planformer har
uppstått. I jämförelse med den lagstadgade översiktsplaneringen har medborgarna än mindre insyn i dessa planer. Direktiven till bygglagutredningen
skriver: ”I stor utsträckning förekommer också översiktliga planer helt vid
sidan av de lagreglerade planinstituten. Denna översiktplanering sker i
mycket olika former, ofta helt utan insyn från kommunmedlemmarnas sida”
(Dir K 1969:55: 189).
Att den informella planeringen trängt undan den formella tecknas som ett
samordnings- och planlöshetsproblem; de olika planformerna lever separata
liv utan att samordnas och styra utvecklingen i tänkt riktning. Därtill utgör
planernas informella karaktär ett demokratiproblem; deras laglösa status
försämrar ytterligare medborgarnas insyn och påverkan på planprocessen.
Den plan- och byggutredning som arbetade under borgerligt mandat hävdar
exempelvis att de informella planerna måste göras formella om ett medborgerligt inflytande skall kunna säkras (SOU 1979:66: 311).
Avsaknaden av ett demokratiskt inflytande framställs i 1970-talets planutredningar som något av ett huvudproblem i ett förlegat plansystem. De största problemen noteras i den översiktliga planformen. ”De största bristerna i
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nuvarande ordning torde just avse den översiktliga planeringen. Denna bedrivs i stor utsträckning i former som inte nödvändiggör att den hålls öppen
för allmän insyn”, konstaterar Bygglagutredningen (SOU 1974:21: 263; se
även SOU 1979:66: 311; SOU 1974:50 17).
Den borgerliga kritik som under 1960-talet påtalade ett demokratiskt underskott i det svenska planeringssystemet ges därmed rätt i 1970-talets planutredningar.

Den svårplanerade samhällsutvecklingen
Problembilden med en odemokratisk planlöshet förklaras i utredningarna ha
framförallt tre huvudsakliga orsaker. Den gamla byggnadslagens planinstitut
är felaktigt utformade; samhällsförändringen har skapat en ny planeringssituation; och slutligen har denna situation och en ändrad inställning hos folkopinionen skapat en ny roll för samhällsplaneringen.
Med hänsyn till den kritik som redan på 1960-talet riktades mot problem i
byggnadslagens planinstitut (se föregående kapitel) är det föga förvånande
att en liknande kritik framkommer som motiv för en ny lagreform. Det som
är intressant att notera är dock hur kritiken mot byggnadslagen återigen tar
sin utgångspunkt i hur planinstituten i praktiken använts, utan att grundligt
diskutera hur lagverket och de ingående planinstituten konstruerats.
Kapitel 4 visade hur det framförallt var en anpassningsbar och flexibel
syn på den översiktliga planeringen som präglade den byggnadslag som kom
till 1947. Generalplanen skulle vara en planform som successivt anpassades
till verkligheten och som inte band utvecklingen vid ett måltillstånd. Regionoch generalplan förklarades vara förberedande utredningar inför den detaljerade planläggningen, utan bindningar för efterkommande beslut.
Planutredningarna på 1970-talet positionerar sig dock mot en alltför fast
generalplan. Trots allt anses generalplanerna ha fixerats vid ett slutligt mål,
varit för långsiktiga och baserats på för långsiktiga och felaktiga prognoser:
”Detaljeringsgraden och ambitionen att generalplanen skall ange ett mer
eller mindre slutligt mål för markanvändningen inom området torde också ha
bidragit till att man uppfattar det som svårt att ändra planerna”, hävdar
Bygglagutredningen (SOU 1974:21: 144).59
En viktig del i kritiken är att den översiktliga planen visualiserats på karta
med ett tänkt framtida måltillstånd. Bygglagutredningen skriver exempelvis:
59

Om ett långt och statiskt tidsperspektiv orsakat problem i den översiktliga planeringen har
avsaknaden av ett tidsperspektiv lett till problem i detaljplaneringen. ”Detaljplanen medför en
inte tidsbegränsad rätt att erhålla byggnadslov till den eller de åtgärder som omfattas av planen”, påpekar Bygglagutredningen (SOU 1974:21: 154). Avsaknaden av denna begränsning
gör det svårt att ändra detaljplanerad markanvändning eftersom markägaren värnar sin byggrätt. Kommunerna har svarat med att lägga ut nybyggnadsförbud över stora områden, vilket i
sin tur har lett till en statisk situation där förändringar är svåra att få till stånd (SOU 1979:65:
190f).
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Genom att på karta visa mycket långsiktiga önskemål om markutnyttjandet
och inte samtidigt illustrera hur marken skall användas under tiden fram till
detta långsiktiga måls förverkligande kan planerna ge en felaktig styrning av
den pågående markanvändningen (SOU 1974:21: 363).

Den översiktliga planeringen bör enligt betänkandet inte gestalta hur något
skall se ut i ett färdigt tillstånd, utan snarare reglera en förändringsprocess.
Det är här tydligt hur en föreställning om planering som fysisk design kritiseras. Fokus på måltillstånd ses som förklaring till varför översiktsplanerna
inte har använts.
Att den översiktliga planeringen har handlat om att rita kartor anses även
ha missgynnat ett medborgerligt deltagande i planprocessen. Planeringsfrågor har betraktats som alltför ”fackmässiga” på grund av hur planerna har
framställts och presenterats (SOU 1974:21: 260). Att den faktiska planeringen, trots lagstiftningens intentioner, syftat till att teckna långsiktiga måltillstånd på karta anses både vara en orsak till uppmärksammad planlöshet och
till ett demokratiskt underskott i fysisk samhällsplanering.
Kartredovisningens negativa inverkan på det medborgerliga deltagandet
noteras även i utredningen av den kommunala demokratin. I stället för att
illustrera olika planalternativ som står i konflikt med varandra, och till vilka
medborgare kan ta ställning, har kartredovisningen använts som ett sätt att
undertrycka konflikter gällande markanvändningen (SOU 1975:46: 133).60
Förutom att planinstituten har varit felaktigt utformade, samt att de –
framförallt – har använts på fel sätt, finns en mer strukturell orsaksförklaring
till den identifierade problembilden: Samhällsförändringar i övrigt kräver en
förändrad samhällsplanering. Bygglagutredningen motiverar planreformen
med den nya plansituation som föreligger:
De grundläggande anledningarna till planeringens förändring torde stå att
finna i den utveckling som samhället på olika sätt har genomgått. Förutsättningarna för planeringen har snabbt förändrats. Anspråken på planeringen har
vidgats till att omfatta allt fler markanvändningsfrågor och har därmed också
kommit att beröra allt större markområden. Det har med andra ord uppstått en
ny planeringssituation (SOU 1974:21: 282).

Det är därmed inte en okontrollerad utveckling, spontana krafter, som kräver
nya och stärkta planambitioner. Det är, tvärtom, planeringens expansion –
den totala planeringens vision – som skapat en ny situation som man tvingats
förhålla sig till.
60
”I den fysiska planeringen brukar förslag till användningen av marken redovisas i schematiska och konfliktfria bilder. Ett oregelbundet mönster av färgtoner målas upp på en underlagskarta. Alla de konfliktpunkter som finns mellan befintlig markanvändning och förslagen
döljs under mönstret”. Detta hävdar ett delbetänkande från utredningen av den kommunala
demokratin (SOU 1975:46: 133).
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Staten engagerade sig till att börja med i den fysiska planeringen genom
riksplaneambitionen. Parallellt minskade kommunsammanläggningen antalet
kommuner i Sverige från dryga 2 000 år 1952 till som minst 277 kommuner
efter 1974 (Nielsen 2003: 23). Bygglagutredningen hävdar att när större
markområden planeras ökar kraven på en samordning mellan samhällsplaneringens delar (SOU 1974:21: 282). Att planera likställs under denna period
med att samordna: ”Planeringens funktion har ändrats i riktning mot att bli
ett instrument för att samordna och förverkliga ekonomiska, sociala och
miljömässiga mål”, konstaterar ett betänkande från utredningen av den
kommunala demokratin (SOU 1974:50: 20). En liknande slutsats dras av den
borgerligt tillsatta PBL-utredningen.
Numera sker en omfattande och intensiv planering på skilda nivåer och för
skilda ändamål. Den innefattar både ekonomisk och fysisk planering med
syfte att bidra till en önskvärd social utveckling. Den sker på olika nivåer,
ofta sektorsvis och är ett medel bland andra för att uppnå uppställda mål. En
samordning måste ske (SOU 1979:65: 141).

Förutom förlegade planinstitut och en ny planeringssituation förklaras problembilden i utredningsmaterialet av en förändrad inställning bland befolkningen. Ett ökat intresse för miljöfrågor bland medborgarna har lett till försök med ett ökat inflytande i planeringen (SOU 1974:21: 263). I utredningen
av den kommunala demokratin noteras även att det kan vara ett missnöje
med det byggda resultatet av tidigare planering som lett till ett ökat intresse
för deltagande. ”Vissa grupper upplevde sannolikt den kommunala planeringens effekter som något negativt och fick av den anledningen ett ökat
intresse för frågorna”, hävdas det i ett delbetänkande (SOU 1974:50: 36).
Svängningar i opinionen, så påträngande som självaste almstriden, anses
ha orsakat något av en kris för det rådande plansystemet. Som motiv till förändring återkommer ständigt ”kravet på medborgarinflytande” (SOU
1979:66: 311; SOU 1979:65: 131). Frågan är på vilket sätt ovan noterade
problem bör lösas.

Trots allt – ett anpassningsbart, politiskt och totat plansystem
När man tar del av 1970-talets planutredningar är ett första intryck att man
avsåg att upprätta ett plansystem som verkligen styrde bebyggelsens och
miljöns utveckling. Ibland tycks målet ha varit att tillskynda en mer bindande och övergripande översiktlig planering som lade fast utvecklingen för de
efterkommande planbesluten.
I direktiven till den första utredningen framgår exempelvis att hela det
plansystem som har sin grund i 1947 års byggnadslag måste omgestaltas.
Annars kan inte utvecklingen ledas i önskvärd utsträckning. ”Mot bakgrunden av det anförda framstår en allmän översiktlig fysisk planläggning som på
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helt annat sätt än f. n. är ägnad att leda utvecklingen i fråga om markanvändning som allt mer angelägen”, konstateras det i direktiven (Dir K 1969:55:
189). Kommunerna bör således upprätta en översiktlig plan över kommunens yta som fastställs av regeringen och som leder efterkommande planbeslut.
Även i bygglagutredningen finns uttalanden om nödvändigheten av ”ett
helt nytt plansystem” (SOU 1974:21: 291). Den översiktliga planeringen
skall se till att förändringar i markens användning styrs i tillräcklig utsträckning (s: 148). Översiktsplanen tänks ha ”en starkt styrande verkan” och bör
inte få frångås utan att den först ändras och antas på nytt (s: 263). Planformen i fråga bör vara ”normerande” för efterkommande planbeslut (s: 322).
De mål som plansystemet skall styra mot skruvas även upp. Det bör inte vara
fråga om att endast åstadkomma en godtagbar utveckling. ”Det primära syftet bör i stället vara att åstadkomma en utveckling i fråga om markanvändningen som är så lämplig som möjligt från allmän synpunkt” (s: 173).
Även om den utredning som producerades under det borgerliga regeringsinnehavet är något mer återhållsam i uttalad vilja att styra och leda utvecklingen, vilket senare skall påvisas, utgår den också från att ”(s)amhället bör
avgöra vilka förändringar av markanvändningen som skall få komma till
stånd” (SOU 1979:65: 141–142; se även s: 197). I de båda utredningarna är
målsättningen att en obligatorisk översiktlig planering skall komma till i
kommunerna, vilken skall användas för att från allmän synpunkt styra utvecklingen.
När planutredningarna i fråga konkretiserar plan- och styrsystemet framgår dock att det inte är fråga om att inrätta en bindande översiktlig planering
som bryter av mot den anpassningsbara normen. I stället återkommer med
all tydlighet det anpassningsbara elementet.
Redan i direktiven påpekas att det nya plansystemet bör präglas av en avvägning mellan viljan att leda och styra utvecklingen och behovet av flexibilitet och anpassningsbarhet i planarbetet. ”Det bör ankomma på utredningen
att söka finna en lämplig avvägning mellan fasthet i de stora dragen och en
önskvärd flexibilitet” (Dir K 1969:55: 192). I bygglagutredningen konkretiseras tanken att planeringen måste anpassas till de förändringar i samhället
som det allmänna inte styr över:
Det är alltså inte meningen att den fysiska översiktliga planeringen skall utmynna i en bild av hur man tänker sig den mer eller mindre slutliga utformningen av ett område. Det finns inget sådant slutmål för markanvändningen.
Förhållandena ändras alltid och dessutom disponerar samhället inte över möjligheter att bestämma över alla förändringar (SOU 1974:21: 149).

I utredningen återkommer en position som kritiserar föreställningen att samhället till fullo kan styra samhällsomvandlingen och att detta bäst görs genom att teckna måltillstånd i översiktliga planmodeller. Det offentliga måste
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i stället förlita sig på privata personer och instanser för att realisera målsättningarna i planarbetet. Av det följer att den översiktliga planeringen bör
handla om att fastställa ett program som antyder i vilken utsträckning förändringar skall få komma till stånd. Det kan sedan vara fastighetsägarens sak
att avgöra om något skall förändras eller inte (SOU 1974:21: 149). Med en
sådan definition får kartredovisningen av ett måltillstånd en underordnad
betydelse i planredovisningen (s: 302).
En viktig ingrediens i ett anpassningsbart plansystem anges vara att den
programmässiga översiktliga planeringen skall förses med ett kortare tidsperspektiv och att den bör bedrivas kontinuerligt. Det 25-åriga tidsperspektivet i generalplanen skall ersättas med ett rullande tioårsperspektiv. ”Krav på
en översiktlig planering med ett tioårsperspektiv innebär att planeringen
måste bedrivas kontinuerligt”, fastslår bygglagutredningen (SOU 1974:21:
148–149). Detta kortare tidsperspektiv skall även koppla planmomentet till
genomförandet på ett tydligare sätt (s: 19, 161ff).
Strävan efter anpassningsbarhet framgår även tydligt när översiktsplanens
styrförmåga konkretiseras. Trots krav på att översiktsplan skall vara obligatorisk för kommunen och att den, enligt vissa förslag, skall fastställas av
regeringen, skall den endast utöva en vägledande styrning på efterkommande planbeslut. Den skall, som bygglagutredningen preciserar det, ”tjäna till
ledning” för detaljplaneringen (SOU 1974:21: 305). Den under borgerlig
regering arbetande PBL-utredningen är inne på samma linje; översiktsplanen
bör endast vara vägledande. Den skall vara av ”programmässig karaktär”,
hållas ständigt aktuell, bedrivas kontinuerligt och vara rullande (SOU
1979:66: 304ff).
Dessa anpassningsbara drag stämmer väl överens med de planideal som
genomsyrar den under 1960- och 1970-talen internationellt erkända diskursen planering som rationell beslutsprocess. I diskussionen av den svenska
lagstiftningen återkommer även explicit uttalanden där systemets främsta
syfte framställs som att få till stånd just rationella beslutsprocesser.
Enligt PBL-utredningen nås goda resultat i den byggda miljön om instrument skapas som möjliggör ”en väl fungerande beslutsprocess” (SOU
1979:65: 199). Den lagstiftning som utredningen föreslår syftar till att ”lägga
fast ett rationellt system för hur beslut skall fattas av förändringar i miljön
med möjlighet för berörda intressenter att lämna sina synpunkter på beslutens utformning” (s: 187). I dessa processer är den översiktliga planeringen
en anpassningsbar, informationsinhämtande och vägledande instans som
utgör underlag vid efterkommande beslut. Möjligheten till styrning av framtiden ligger därmed i planinstrumentens anpassbarhet.
Även det politiska elementet återkommer i 1970-talets planutredningar. I
bygglagutredningen antar man att en ökad politisering eller förankring av
planfrågor hos förtroendevalda kan förstärka intresset för planering hos allmänheten: ”Intresset för den översiktliga planeringen bör också komma att
stimuleras av att den i högre grad än tidigare skall bli en angelägenhet för
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förtroendemännen i kommunen med påföljande ökad politisering och diskussion av dessa frågor” (SOU 1974:21: 264).
I den av en borgerlig regering tillsatta PBL-utredningen konkretiseras hur
en sådan ökad politisering – ett politiskt huvudmannaskap – bör fungera.
Framförallt bör kommunens position avsevärt stärkas i den översiktliga planeringen, i relation till staten och dess företrädare länsstyrelsen (SOU
1979:65: 137). ”Kommunstyrelsen får ansvaret för den översiktliga fysiska
planeringen och dess samordning med annan planering”, deklareras det i
betänkandet (s: 134). Den översiktliga planeringen skall antas av kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden bör i sin tur ta ansvar för den detaljerade
planläggningen utifrån de ramar kommunfullmäktige fastställt (s: 221). Enligt utredningen säkras den önskvärda samordningen med övrig samhällsplanering genom översiktsplaneringens politiska förankring; alla planfrågor
avgörs hos de förtroendevalda i kommunstyrelse och fullmäktige.
I likhet med det plansystem som skisserades i 1960-talets utredningar definieras därmed den översiktliga planeringen som en framförallt politisk
verksamhet. Även om det är professionella planerare och tjänstemän som i
byggnadsnämnder skall planera och fatta detaljerade planbeslut så skall de
förtroendevalda i Sveriges kommuner ansvara för verksamheten och ge tydliga politiska direktiv. Genom ökad politisering av planeringsaktiviteten
förväntas intresset hos allmänheten växa, den nödvändiga kontakten med
medborgarna förbättras och möjligheten att förverkliga planernas intentioner
öka.
Slutligen återkommer den totala visionen i de studerade planutredningarna. I stort sett allt skall planeras med en anpassningsbar och politisk översiktlig planläggning.
Vid tiden för de här studerade kommittéernas arbete är en landsomfattande riksplanering redan etablerad. Bygglagutredningen utgår ifrån och konstaterar att planeringens omfattning därmed inte rör endast bebyggelsens utveckling utan även inrättandet av en ”god miljöutformning i vidsträckt bemärkelse” (SOU 1974:21: 16).
Om en god miljöutformning i stort är målet anses det inte vara tillräckligt
att tätbebyggelse planläggs; all mark bör planeras i en allmän ”markhushållning”. ”Enligt bygglagsutredningens bedömning görs en avvägning rörande
markhushållningen bäst inom ramen för ett plansystem som omfattar ett visst
mått av obligatorisk planläggning av all mark” (SOU 1974:21: 122).
I PBL-utredningen, som tillsattes av den borgerliga trepartiregeringen,
framgår också sådana totala visioner, dock med ett par viktiga avvikelser
som vi kommer till längre fram. Betänkandet konstaterar: ”En grundläggande regel måste därför bli att varje kommun skall vara skyldig att bedriva
fysisk planering inom hela sitt område” (SOU 1979:65: 200).
En annan aspekt av den totala visionen är att fler aspekter vävs in i det fysiska samhällsplaneringsbegreppet. Förutom att handla om nybyggnation av
samhällen börjar nu exempelvis miljö- och bevarandevärden bli väl så vikti163

ga som centrala exploateringsvärden (se tilläggsdirektiv bygglagutredningen
Dir C 1973:5). Vi såg i kapitel 5 hur miljövärden kom att föras in i planeringsdebatten under 1960-talet. Inom ramen för en plan- och bygglagsreform
avser utredningarna att få till stånd ett plansystem som på lokal nivå kan
skydda och bevara de riksintressen och miljövärden som riksplaneringen
slagit fast.
Den rent fysiska planeringen skall också i ökad utsträckning ta hänsyn till
och samordnas med ekonomisk och social verksamhet i kommunerna (se
SOU 1975:41: 285, 301ff). I plan- och byggutredningen framställs denna
samordning som nödvändig för att en önskvärd social utveckling skall uppnås (SOU 1979:65: 195ff).
Planlöshetens problem skall således lösas med mer planering på samtliga
samhällsnivåer och framförallt med en bättre samordning mellan de olika
planformerna. Planutredningarnas förslag till nytt plansystem närmar sig den
vision om ett totalt plansystem som uttalades i internt utredningsarbete på
1960-talet (se kap. 5).
Den anpassningsbara, politiska och totala planeringsdiskurs som identifierades under 1960-talet återkommer således i de planutredningar som föregår
plan- och bygglagens tillkomst. De diskursiva elementen som noterades i
kapitel 5 renodlas i de utredningar som undersökts ovan. Det finns ett viktigt
tillägg till planeringsdiskursens stabilitet, och det rör framförallt diskussionen kring planverksamhetens demokratisering.

Den representativa demokratins överhöghet
I teorikapitlet skiljer jag mellan det som jag kallar planering som rationell
beslutsprocess och dess efterföljare, planering som kommunikation, med
hänsyn till hur de båda perspektiven föreställer sig ett medborgerligt inflytande.
I den kommunikativa diskursen kan kloka och rationella beslut fattas om
samtliga berörda parter ges en möjlighet att diskutera sig fram till konsensus
i sakfrågan. Berörda medborgare bör på detta sätt delta direkt i planbeslut
tillsammans med politiker, planerare och andra berörda intressenter. Samråden dem emellan bör idealt sett leda till gemensamma ståndpunkter. Det
bästa argumentet avgör vilken hållning eller vilket perspektiv som går segrande ur beslutsprocessen. I stället för representation och formella majoritetsbeslut bygger teorin på deliberativa demokratiideal.61
Detta skiljer sig påtagligt från den rationella diskursen som förankrar
planverksamheten i den representativa demokratimodellen. Planerare tar
fram underlag, utreder och prövar planalternativ. Medborgare skall ha möj61
Det finns anledning att påminna om att denna definition av deliberativ demokrati är hämtad
från de planeringsteoretiker som analyseras i teorikapitlet (se Healey 1997). I demokratiteoretisk debatt är det vanligare att man ser den deliberativa och den representativa demokratimodellen som komplementära diskurser (se Habermas 2002; Estlund 2002b).
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lighet att komma med synpunkter och ha insyn, men det är slutligen de förtroendevalda som fattar beslut om antagande av plan och som gör en slutlig
intressesammanvägning. Frågan är vilken teoretisk diskurs som 1970-talets
planutredningar kan sägas anknyta till?
Det finns intressanta skillnader i utredningsmaterialet. Den första bygglagutredningen, som lade fram ett första principförslag om nytt plansystem
1974, konstaterar att den avvägning som i planeringen görs mellan allmänna
och enskilda intressen kräver att ”alla berörda såväl företrädare för skilda
allmänna intressen som enskilda intressenter får tillfälle att på lämpligt sätt
framföra sina synpunkter” (SOU 1974:21: 132). Utredningen konstaterar att
det bör finnas samma möjligheter för alla berörda medborgare att delta. Att
framföra sina synpunkter innebär dock inte att berörda parter skall ha rätt att
direkt påverka och avgöra planbeslut.
Bygglagutredningen går dock i vissa formuleringar längre. Betänkandet
motsätter sig inte ett direkt inflytande för medborgare i planprocessen. ”Att
det krävs åtgärder ägnade att förbättra informationen till medborgarna i planfrågor, skapa möjligheter till en mer allmän debatt och vidga möjligheterna
för medborgarna att påverka besluten i sådana frågor torde vara obestridligt” (SOU 1974:21: 262). Att på detta sätt ge medborgare möjlighet att direkt påverka besluten kan ses just som en övergång till en mer deliberativ
demokratimodell och därmed till en kommunikativ planeringsdiskurs.
Enligt bygglagutredningen bör inflytandet komma till genom så kallade
samråd. Långt innan ett färdigt planförslag presenteras skall enskilda individer, sammanslutningar, statliga organisationer och kommunala enheter ha
omfattande samråd kring planens syfte, innehåll och intentioner. Detta skall
kombineras med en omfattande allmän debatt i anslutning till planens antagande i kommunfullmäktige (SOU 1974:21: 261ff).
Bygglagutredningen noterar inte att ett sådant inflytande för medborgaren
kan hamna i konflikt med den representativa demokratins grundläggande
funktionssätt och legitimitet. Andra aktörer är mer uppmärksamma.
Utredningen av den kommunala demokratin, vars uppgift var att utreda
olika möjligheter att fördjupa den kommunala demokratin och medborgarnas
insyn och delaktighet, noterar att det finns en risk att två demokratimodeller
hamnar i konflikt med varandra. ”I synnerhet i fråga om den detaljerade
utformningen av miljön kan en avvägning behöva göras mellan den representativa demokratins krav och önskemålet om ett direkt brukarinflytande”
(SOU 1975:41: 313). Det hävdas därefter att beslut som har betydelse för
andra än direkt berörda brukare bör avgöras av förtroendevalda organ.
Enligt utredningen av den kommunala demokratin bör ett medborgerligt
inflytande framförallt främjas inom den representativa demokratins ramar.
De förtroendevalda bör ha det övergripande ansvaret för all planläggning.
Att sedan medborgarnas insyn och möjlighet att framföra sin åsikt skall
främjas formuleras framförallt som ett komplement till den representativa
modellen (SOU 1974:50: 128f; SOU 1975:41: 313). Genom att höra med165

borgarna skapas dels ett mer fullständigt beslutsunderlag, dels stärks acceptansen för implementeringen av antaget förslag.
Att bygglagutredningen inte noterar en konflikt mellan direkt medborgerligt inflytande och den representativa modellen kritiseras även av många
granskande remissinstanser. Det påpekas uttryckligen att de tänkta samråden
och det medborgerliga inflytandet inte får ersätta systemet med förtroendevalda. Det hävdas att ett medborgerligt inflytande endast kan säkras inom
den representativa demokratins ramar (SOU 1975:17: 177).
PBL-utredningen, som tillsattes och arbetade under borgerligt regeringsinnehav, tar fasta på kritiken och är ytterst tydlig. Visst skall medborgarnas
inflytande och insyn stärkas, men detta får inte äventyra den representativa
demokratins grundtanke.
Det är med andra ord både medborgarnas insyn och deras inflytande som behöver förbättras. Insynen är ju en nödvändig förutsättning för att kunna utöva
inflytande. Däremot är det givetvis inte här fråga om att ge möjlighet att
ingripa i den formella beslutanderätt som de förtroendevalda utövar genom
den representativa demokratin (SOU 1979:66: 410).

Det sker därmed ett förtydligande under den undersökta perioden. Bygglagutredningens förslag till samråd och medborgerligt inflytande kan tolkas som
att diskursen planering som kommunikation etablerar sig i svensk debatt.
Betänkandet hävdar att medborgarna genom samråd bör ha rätt att påverka
konkreta beslut. På grund av reaktioner mot detta förslag förtydligas dock i
efterkommande utredningar att insyn och inflytande från allmänheten inte får
utmana de förtroendevaldas rätt och ansvar att fatta beslut i planfrågor. Den
ökande insynen och det ökande inflytandet som förespråkas skall i stället
vara ett komplement till den givna representativa beslutsstrukturen.
I den kommunikativa planeringsteorin (se kapitel 2) är en central utgångspunkt att samråd mellan berörda parter skall formera och förändra preferenser och ståndpunkter. I samtalet kan ”det bästa argumentet” framföras
och förvandlas till en gemensam ståndpunkt. Detta skiljer sig påtagligt från
ställningstagandena i tongivande plan- och demokratiutredningar under
1970-talet. Utgångspunkten är där att den traditionella representativa demokratin skall väga samman intressen. Det medborgerliga inflytandet är endast
ett sätt att förbereda denna sammanvägning genom att samla in ståndpunkter
och bereda marken för genomförandet av beslut.

En stabil planeringsdiskurs
I 1970-talets planutredningar går det att identifiera i stort sett samma diskurs
som identifierades i 1960-talets första utvärderingar och revideringar av
plansystemet. Den anpassningsbara, politiska och totala diskursen från 1960talet utmanas inte av alternativa perspektiv.
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I de första utredningsbetänkandena angående nytt plansystem syns förvisso konturerna av en konkurrerande diskurs. I enlighet med diskursen planering som kommunikation bör planfrågor avgöras genom deliberation mellan
berörda parter, och inte endast av politiska representanter (se Forester 1989;
Healey 1997; Innes 1995).
En sådan kommunikativ diskurs får dock aldrig fäste i den offentliga
plandebatten, trots att den antyds i den första bygglagutredningen. Ett ökat
medborgerligt inflytande formuleras i efterföljande utredningar som önskvärt, men bara som ett komplement till den representativa demokratin. För
att få fram ett bättre beslutsunderlag och för att säkra genomförandet av
planbeslut bör medborgarna få delta i den beslutsförberedande processen.
Den avslutande sammanvägningen av intressen görs dock av förtroendevalda. Det är i enlighet med denna idé som utredningen av den kommunala
demokratin och PBL-utredningen tänker sig de samråd som föreslås.
Det medborgerliga inflytande som huvudsakligen förespråkas, om vi bortser från bygglagutredningens otydliga ställning, går således in under det
diskursiva element som i det föregående kapitlet beskrevs som en ökad politisering av plandiskursen. Det innebär innehållsmässigt att planeringsprocesser regleras så att en tydlig politisk styrning kommer till. Planering skall vara
en politisk verksamhet i den bemärkelsen att förtroendevalda ansvarar för
och beslutar i planfrågor. Till sin hjälp bör de genom samråd inhämta ståndpunkter från berörda medborgare samtidigt som planfrågor öppnas upp för
offentlig debatt.
Även om demokratifrågan lyfts fram på ett annat sätt på 1970- än under
1960-talet vävs den in i samma diskursiva formation. I planutredningarna är
diskursen tämligen stabil under dessa 20 år. Det anpassningsbara, politiska
och totala perspektivet, som i mångt och mycket liknar teorikapitlets planering som rationell beslutsprocess, renodlas ytterligare.

Riksdagen – fyra spänningar i utredningsmaterialet
Att det i utredningsmaterialet finns en stabil planeringsdiskurs behöver inte
betyda att det saknas motsättningar om planpolitiken. Det innebär att vi
tvingas söka efter motsättningar, spänningar och nyanser på annat håll. Jag
har pekat på att plan- och bygglagen växte fram under en, med svenska mått
mätt, mycket turbulent inrikespolitisk period. Efter dryga 30 år med socialdemokratiskt styre satt borgerliga partier i regering under sex år, och då i
olika konstellationer. Det fanns därmed utrymme för att driva och etablera
en alternativ planpolitik.
Trots en stabil diskurs i de båda huvudsakliga planutredningarna finns det
nyanser, skillnader och spänningar i resonemangen som har partipolitiska
förtecken. Bygglagutredningen arbetade under socialdemokratiska regeringar medan PBL-utredningen tillsattes och arbetade under borgerligt mandat.
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Nedan analyseras riksdagsdebatten, och till viss del även remissinstansernas
utlåtanden.62 Analysen syftar till att klarlägga de huvudsakliga skiljelinjer
som fanns och som strukturerade skillnaderna i slutsatser hos de båda undersökta planutredningarna. Det rör sig som redan noterats inte om skilda och
konkurrerande diskurser. Nyanserna i planeringstänkandet blir synliga först i
ljuset av att de politiska aktörernas skilda syn på planpolitiken synliggörs.

Ifrågasättandet av plantänkandets totala vision
Den kanske främsta spänningen i plantänkandet under perioden gäller den
identifierade diskursens totala element. Måste verkligen all mark planläggas
och all ny bebyggelse föregås av planläggning? Det är framförallt moderaterna och centern som ifrågasätter bygglagutredningens förslag nära inpå
dess publicerande. Det måste åtminstone finnas lättnader för glesbebyggelse,
menar partierna (RD 1975/76:85: 62–70).
Ett liknande ifrågasättande av plantänkandets totala visioner går att utläsa
i bygglagutredningens remissvar. Det anses vara alldeles för ambitiöst att
planlägga även glesbebyggelse i ett så glesbebyggt land som Sverige. Rättsligt bindande planering anses inte vara nödvändig i glesbebyggelse eller vid
fritidshusbebyggelse (SOU 1975:17: 22f, 217, 264).
Vad händer då med denna reaktion mot planeringens totala vision när den
borgerliga trepartiregeringen kommer till makten 1976? Jo, tämligen genast
läggs en proposition i ärendet, med syfte att justera den totala ambitionen i
den förda planpolitiken. ”Tätbebyggelse av mindre omfattning” bör kunna få
komma till utan att projektet först detaljplaneläggs (P 1976/77:122: 1). Med
denna justering avser förslaget att underlätta bebyggelse i glesbygder och i
mindre tätorter (s: 6).
Propositionen utmanar på det viset den rådande hållningen att all mark
och all bebyggelse skall planläggas. Reformförslaget präglas dock inte av en
alternativ diskurs där planläggningskravet blir påtagligt mer selektivt. I stället försäkras att det kommunala planmonopolet bör vara intakt. Det skall slås
fast, hävdar propositionen, ”att den princip, som innebär att allt byggande
skall föregås av planmässiga överväganden, inte skall rubbas” (P
1976/77:122: 10).
Trots att förslaget formuleras i termer av att planläggningsambitionen endast justeras i marginalen, betraktas propositionen av socialdemokrater och
kommunister som ett första försök till en fullständig uppluckring av plansystemet. Reformen antas leda till en ökad marknadsstyrning och därmed en
ökad utspridning av bebyggelsen, med ineffektivitet och orättvisor som följd.
62
Remissinstansernas utlåtanden sammanställdes och publicerades i SOU-serien (SOU
1975:17). Eftersom avgörande kritik riktades mot bygglagutredningens förslag, och efterföljande utredning och lagförslag tog hänsyn till denna kritik, har jag i detta fall valt att särskilt
ta upp remissvarens synpunkter.
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Det befaras att planmässighetsprövningen av all bebyggelse på sikt kommer
att upphävas (se Landberg (s) RD 1976/77:139: 200; Claeson (vpk) RD
1976/77:140: 29).
Den ansvariga bostadsministern Elvy Olsson (c) försvarar dock reformen
som just marginell och med det enda syftet att underlätta glesbebyggelse,
något som även var syftet med den kommande lagreformen (RD
1976/77:139: 201ff). Den borgerliga regeringen drev igenom förslaget och
plansystemet kom därmed att reformeras redan innan en ny plan- och bygglag kom till (Rskr 1976/77:310).
Den borgerliga trepartiregeringens huvudsakliga planpolitik gick på det
viset ut på att begränsa plansystemets räckvidd. Även den efterföljande folkpartistiska minoritetsregeringen, som tog över 1978, förde en sådan politik.
Förslag lades för att minska byråkrati och krångel inom samtliga politiska
verksamhetsområden, varav plan- och byggområdet var ett. Mindre uthus,
komplementbyggnader och förändringar av byggnaders yttre skulle exempelvis inte kräva något bygglov enligt detta förslag (P 1978/79:111: bilaga
12: 3ff, 9ff). Inom ramen för dessa förenklingar skulle den enskildes frihet
öka och säkras. Trots uttalat motstånd från vänstern63 drev ännu en borgerlig
regering igenom ytterligare begränsningar i planläggningskravet och bygglovskravet (Rskr 1979/80:7).64
De borgerliga regeringarna förordade en politik med det uttalade syftet att
justera och liberalisera plansystemet, utan att för den skull ändra det i grunden. Det är även ambitionen att begränsa det tidigare plantänkandets totala
ambitioner som genomsyrar det lagförslag som PBL-kommittén lade fram
1979. Betänkandet hävdar att ”(i) ett alltmer komplicerat samhälle ställs
också berättigade krav på förenklingar och större frihet. I PBL föreslås att
mindre byggnadsåtgärder undantas från bygglovsplikt och att vissa åtgärder
på befintliga byggnader får vidtas mer fritt än idag” (SOU 1979:65: 132).65
Det som bör noteras är att borgerliga planreformer formuleras som just
marginella förändringar. Trots de reella politiska möjligheter som regeringsmakten gav kan inga uttalade ambitioner att riva upp den förda socialdemokratiska planpolitiken återfinnas i riksdagstrycket. Det deklareras i
stället att den borgerliga regeringen står bakom att i stort sett all mark och
bebyggelse planläggs. De reformförslag som presenteras är endast justeringar i marginalen, om än symboliskt nog så viktiga sådana. Samma hållning
präglar den PBL-utredning som kom till på borgerligt initiativ.

63

Se RD 1979/80:23: 109; M 1978/79:2492: 4f.
Det var inom ramen för dessa undantagsförslag som rätten att bygga ett mindre hus på tio
kvadratmeter kom till. Sådana hus benämndes friggebodar efter dåvarande bostadsminister
Birgit Friggebo.
65
Att borgerlig strävan efter förenkling och ökad frihet för den enskilde genomsyrar PBLutredningens förslag är föga förvånande. Utredningen var en enmansprodukt och genomfördes
av Karl Gustaf Scherman, statssekreterare i bostadsdepartementet under Elvy Olsson (c).
64
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Bundenhet eller anpassningsbarhet
Den andra spänningen i plandiskursen som kan noteras rör det anpassningsbara elementet i plantänkandet. I bygglagutredningen 1974 föreslås att den
obligatoriska översiktsplanen – den så kallade kommunplanen – skall fastställas och att den skall ha ett avgörande inflytande på efterkommande planläggning – den skall vara ”normerande”. Om planen skall kunna frångås i
mer detaljerade planbeslut bör den som nämnts först göras om och antas på
nytt (SOU 1974:21: 321f).
På flera håll framställs bygglagutredningens plansystem som för hierarkiskt, med översiktliga planer som skall lägga fast villkoren för efterkommande beslut; detta trots att det i utredningsbetänkandet försäkras att styrningen framförallt är av en vägledande art.
Reaktionen representeras tydligast i moderata debattinlägg. I en enskild
motion med Georg Danell i spetsen kritiseras hela den svenska (socialdemokratiska) traditionen med en ”bindande styrning” av markanvändningen. Mot
detta ställs ett samhälle som i stället består av fria individer som gör egna val
på marknaden, så även i markanvändningsfrågor (M 1976/77:551: 7).
Med utgångspunkt i en kritik av den socialdemokratiska regleringen och
detaljstyrningen förespråkas det i en annan moderat motion ännu mer anpassningsbarhet i planeringen: ”Den översiktliga planeringen bör göras mer
flexibel och mindre tvingande”, konstateras det (M 1976/77:551: 8).66 Inga
bindningar skall finnas i denna planform.67
Även hos flera remissinstanser framgår kravet på större anpassningsbarhet
i den översiktliga planformen. Enligt Näringslivets byggnadsdelegation är
det inte nödvändigt med obligatorisk och fastställd översiktlig planering för
att åstadkomma önskvärd handlingsberedskap i markfrågor. Denna vilja att
”binda”, påpekar samma remissinstans tillsammans med föreningen för samhällsplanering, står i stället i konflikt med den anpassningsbara ambitionen
att bedriva den översiktliga planeringen kontinuerligt (SOU 1975:17: 218ff).
Planformen bör enligt dessa instanser reduceras till ett flexibelt beslutsunderlag för efterföljande planläggning.68
66

Moderaterna återkommer under 1970-talets senare hälft i en partimotion med samma innehåll. De satt då inte längre i regeringsställning och behövde inte kompromissa med regeringskollegor. Den svenska samhällsplaneringen förknippas med en renodlad planhushållning: ”I
stället för en planering med målsättningen att i samspel mellan samhällsintressen och enskilda
få ett rationellt och miljövänligt utnyttjande av marktillgångar och naturresurser har vi fått ett
slags planhushållning, där syftet i stor utsträckning har varit att åstadkomma en bindande
styrning av markanvändningen” (M 1978/79:1108: 156).
67
De moderata motionerna avstyrks dock i utskottsbehandlingarna med hänvisning till att
diskussionen får vänta på en proposition om ny plan- och bygglag (CU 1976/77:21: 3; CU
1976/77:26: 13; CU 1978/79:30: 4f).
68
I en reservation avlämnad i direkt anslutning till Bygglagutredningen föreslår ledamoten
Lidgard (m) en liknande nyorientering i planeringens inriktning. I stället för att försöka binda
fast utvecklingen i den översiktliga planeringen, med obligatoriska översiktsplaner som staten
skall fastställa, bör verksamheten fokusera på att öka handlingsberedskapen (SOU 1974:21:
425). Samtliga styrande ambitioner bör enligt Lidgard avlägsnas från den översiktliga plane-
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Kritiken av den socialdemokratiska planpolitiken och bygglagutredningens förslag kan dock inte ses som en alternativ, utmanande plandiskurs. Den
renodlar snarare det anpassningsbara elementet i den redan identifierade
diskursen.
Ett uttryck för denna renodling är att den borgerligt tillsatta PBLutredningen förespråkar än mer anpassningsbarhet och flexibilitet i plansystemet. Plansystemet bör inte vara hierarkiskt i den bemärkelsen att den
översiktliga planen lägger fast riktlinjer för de mer detaljerade besluten
(SOU 1979:65: 196; SOU 1979:66: 403ff).
Rent konkret föreslår PBL-utredningen att all rättsverkan avlägsnas från
den översiktliga planeringen.69 Dess programartade karaktär skall renodlas
och detaljeringsgraden minskas i jämförelse med bygglagutredningens förslag. Detta krävs enligt utredningen för att skapa en ”rullande” och ”kontinuerligt levande” plan. Skillnaden i relation till bygglagutredningens översiktsplan markeras även av att den kallas ”marköversikt” i stället för ”kommunplan” (SOU 1979:66: 303ff). Utredningen betonar på detta sätt att översiktsplanen framförallt skall vara en översikt, ett beslutsunderlag, som
redovisar hur det förhåller sig snarare än en norm för hur marken bör användas.
Anpassningsbarheten renodlas successivt under perioden, från utredning
till utredning. Planens värde ligger inte endast i dess förmåga att styra framtiden, utan alltmer i dess anpassningsbarhet till en spontan utveckling.

Äganderättens ställning
Vad skulle då planeringen anpassas till? Förutom att kunna möta framtidens
nycker förordade de borgerliga partierna i regeringsställning att planeringen i
ökad utsträckning skulle ta hänsyn till den enskildes äganderätt. Bygglagutredningens förslag ansågs otillräckliga på denna punkt. Två centerpartister
hävdar exempelvis i en enskild motion att den enskilde ”står sig maktlös
gentemot experter och planerare” och att dennes position måste stärkas i
planeringen (M 1975/76:872: 13f).
För moderaterna är den enskildes svaga ställning direkt kopplad till en
”urholkning” av äganderätten. I en partimotion påpekas att initiativet i markanvändningen allt eftersom har överförts till kommunen. I motsats till detta
efterfrågar partiet att ökade enskilda initiativ åter skall tillåtas och att en mer

ringen. Planformen bör renodlas som en vägledande utredningsverksamhet med syfte att öka
handlingsberedskapen. Liknande synpunkter framkommer hos flera remissinstanser (SOU
1975:17: 244, 221, 137ff).
69
I bygglagutredningen finns förslag att den antagna och fastställda översiktsplanen – den så
kallade kommunplanen – skall vara delvis rättsligt bindande, exempelvis i fråga om vissa
bevarandefrågor och när en markägares pågående markanvändning hotar planens genomförande.
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balanserad relation mellan markägare och kommun kommer till (M
1975/76:2037; 1979; RD 1975/76:127: 58f, 70).
I denna retoriska utmaning av den socialdemokratiska planpolitiken finns
ett frö till en alternativ plandiskurs. Det är inte självklart att det allmänna, i
det här fallet kommunen, skall ha rätt att avgöra och styra markanvändningen. Den enskilde markägaren bör i stället ha rätt att själv ta initiativet till och
bestämma vad som skall byggas på den egna marken.
Trots att moderaterna ingick i trepartiregeringen, med ansvar för att arbeta
fram en ny plan- och bygglagstiftning, lade de partimotioner med uttalat
syfte att stärka äganderättens och den enskildes ställning i planprocessen. De
avsåg tydligen att driva frågan längre än regeringskamraterna. I motionerna
hävdas det återigen att den svenska samhällsplaneringens ”bindande styrning” har ”urholkat” den enskildes äganderätt (M 1976/77:551: 7; även M
1978/79:1108: 156).
Om denna kritik dras till sin spets närmar den sig ett libertarianskt perspektiv (se kapitel 2). Ett sådant hävdar att offentligt beslutsfattande över
markanvändningen endast leder till ineffektivitet och ofrihet för den enskilde. Marknadskrafterna koordinerar utbud och efterfrågan och bestämmer på
ett överlägset sätt hur bebyggelsen skall växa fram. Endast om problem och
konflikter uppstår har staten rätt att gå in och med lagstiftning styra utfallet
(Sorensen & Day 1981; Sorensen 2003).
Men någon libertariansk diskurs är det inte fråga om. När de konkreta reformförslagen studeras står det klart att det moderata partiet inte avser att
överföra planinitiativet till den enskilde markägaren. Det som efterfrågas är
att en bättre avvägning görs mellan allmänna och enskilda intressen i planläggningen (M 1976/77:551: 8).70
Det plansystem som växt fram under år med socialdemokratiskt styre bör
därmed justeras i marginalen. Förutom att den översiktliga planeringen görs
än mer anpassningsbar och de totala ambitionerna justeras, skall det enskilda
intresset få en starkare ställning i den intressesammanvägning och prövning
av ståndpunkter som bebyggelseplaneringen har att göra.
Den moderata kritiken av bygglagutredningens förslag återkommer även i
remissinstansernas synpunkter. Flera remissvar ansluter sig till den reservation som direkt lämnades i anslutning till utredningen av ledamoten Bertil
Lidgard (m). I reservationen anses förslaget leda till att äganderätten ersätts
med en rätt för markägaren att endast genomföra av myndigheter tillåtna
eller påtvingade förändringar i markanvändningen. Lidgard och remissinstanserna efterfrågar i stället ett större utrymme för den individuella drivkraften (SOU 1975:17: 191; SOU 1974:21: 422ff).
70

Moderaterna möter på hårt motstånd i riksdagsdebatten då det gäller äganderättens ställning
(RD 1976/77:112: 164). Trots borgerlig regeringsbildning, med det moderata partiet inkluderat, avvaktar man ett slutligt förslag till ny plan- och bygglag innan frågan åter tas upp till
diskussion (CU 1976/77:21; 26; RD 1976/77:112: 176; CU 1978/79:30; RD 1978/79:141:
10ff).
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Kritiken av äganderättens urholkning återkommer, om än i mera nyanserade formuleringar, i det lagförslag som PBL-utredningen lägger fram 1979.
I den tidigare bygglagutredningen preciseras att planläggningen skall syfta
till att få till stånd en från allmän synpunkt lämplig markanvändning. Den
borgerligt tillsatta PBL-utredningen poängterar dock kraftfullt att planläggningen skall göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Det
är alltså ”en från allmän och enskild synpunkt lämplig markanvändning”
som skall främjas (SOU 1979:66: 252).
Om vi tar vår utgångspunkt i de två utredningarna – bygglagutredningen
och PBL-utredningen – sker det en viss förskjutning inom den anpassningsbara, politiska och totala plandiskursen. Denna förskjutning blir särskilt tydlig och synlig när de politiska partiernas hållning inbegrips i analysen. Rent
konkret innebär förändringen att den enskildes position stärks, men detta
innebär ingalunda att initiativet överförs till den enskilde. Tvärtom, den offentliga rätten att planlägga markanvändningen kvarstår och är alltjämt starkt
uttalad, men den korrigeras med ett ökat hänsynstagande till enskilda intressen.

Relationen mellan stat och kommun
Det går även att identifiera en fjärde spänning i plandiskursen under den
aktuella perioden, ett tema som för övrigt återkommit i plandebatten under
hela efterkrigstiden. Det gäller statens respektive kommunens ställning i
planprocessen. Temat är inte avgörande för syftet med den här avhandlingen,
men frågans centrala ställning i plandebatten och efterkommande beslut
motiverar ändå att den kort berörs.
Vem är det som skall planera markanvändningen – staten eller kommunen? Det är många remissinstanser, framförallt kommuner, som ställer sig
den frågan. De anser att plansystemet ytterligare centraliseras med bygglagutredningens förslag. Kommunförbundet ifrågasätter exempelvis om detaljerade normer, anvisningar och rekommendationer från centralt håll verkligen
skall få styra den lokala planeringen. Sådana påbud hämmar ju lokala initiativ (SOU 1975:17: 98).
Det är framförallt två tendenser som kommunerna vänder sig emot. Den
första är att de i den fysiska riksplaneringens spår tvingats ta hänsyn till specifika rikszoner i planläggningen, vilket anses utgöra ett intrång i den kommunala självstyrelsen (SOU 1975:17: 203). Den andra är bygglagutredningens förslag att den kommuntäckande översiktsplanen skall godkännas eller
fastställas av statlig instans, vilket ses som en tydlig tendens till centralstyrning (s: 128).
Denna remisskritik får också genomslag i PBL-utredningens slutliga förslag. Där preciseras tydligt att ”(f)ysisk planering är i första hand en kommunal angelägenhet” (SOU 1979:65: 155). Detta principuttalande följs av att
den statliga fastställelsen av kommunens översiktsplan avlägsnas. ”Den stat173

liga kontrollen, som enligt gällande lag är en efterhandsgranskning, bör i
största möjliga utsträckning bytas mot en medverkan i förhand genom information och samråd under pågående planering”, hävdar betänkandet (s:
189). I PBL-utredningens förslag beaktas därmed centraliseringskritiken.
Plansystemet utformas för att i större utsträckning säkra det lokala självstyret.

Slätstruken borgerlig planpolitik
De fyra spänningar som noterats visar att det, trots en viss konsensus kring
planeringens anpassningsbarhet, politisering och totalitet, finns betydande
meningsskiljaktigheter och konkurrerande positioner i den plandebatt som
riksdagstrycket och remissammanställningen återger.
Det gäller framförallt plandiskursens anpassningsbara och totala dimensioner. Kortfattat kan det uttryckas som att de borgerliga utsagorna och förslagen ytterligare renodlar plandiskursens anpassningsbara drag samtidigt
som de på marginalen justerar visionen om en total planering av markanvändningen. Motivet är att stärka den enskildes äganderätt i ett kommande
plansystem. Vänsterblocket, å andra sidan, motsätter sig fullständig anpassningsbarhet och en stärkt ställning för markägarna. De efterfrågar i stället en
nästan total planläggning av mark- och vattenresurser i det offentligas tjänst.
Det finns därmed, liksom tidigare, en tydlig vänster-högerdimension i
svensk plandebatt. Denna övergripande motsättning rör sig dock inom en
slags övergripande diskursiv enighet; översiktlig fysisk planering skall fortfarande vara en anpassningsbar, politisk och total verksamhet och det allmänna skall avgöra var och när bebyggelse skall få komma till stånd.
En intressant fråga är varför det borgerliga blocket inte utgjorde en distinkt gemensam diskursiv koalition. Varför talade och tänkte de inte om
planering fundamentalt annorlunda än vänsterblocket? Varför lade de inte
fram ett alternativt plansystem till det socialistiska? Det systemet kritiserades
ju hårt, åtminstone av moderaterna. Enkelt uttryckt, varför presenterade de i
regeringsställning en så slätstruken planpolitik?
Som vi sett görs förvisso vissa avsteg från den socialdemokratiska politiken under de två första regeringsperioderna. Undantag görs från den totala
ambitionen att all mark som skall användas till bebyggelse skall prövas vara
från allmän synpunkt lämpad för ändamålet. Viss glesbebyggelse skall inte
kräva lämplighetsprövning genom planläggning, och vissa komplementbyggnader av mindre omfattning skall få uppföras utan byggnadslov (P
1976/77:122: 2; P 1978/79:111:12: 3ff, 9ff). Reformerna har dock karaktären
av justeringar och försvaras även som sådana av ansvariga borgerliga politiker. Dessa försäkrar att plansystemets grundidé med ett kommunalt planmonopol inte skall rubbas. Denna justerande inriktning på de reformer av plansystemet som genomförs visar således att det inte finns någon alternativ
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plandiskurs eller någon diskursiv koalition som håller samman det borgerliga
lägret.
Men varför blev det inte mer långtgående resultat av det borgerliga regeringsinnehavet? För att svara på den frågan kan vi gå tillbaka till bokens tidigare kapitel. Som framgick där har det bland de borgerliga partierna funnits
tämligen gott stöd för den socialdemokratiskt förda planpolitiken (jfr Uddhammar 1993; Vedung 1998). Under såväl 1940- som 1960- och 1970-talen
har det existerat en viss blocköverskridande enighet i planfrågor, åtminstone
om vi lämnar de mest radikala förslagen därhän.
I tidigare forskning har det dessutom pekats på hur försiktiga de borgerliga partierna var när de för första gången under efterkrigstiden kom till makten. Statsvetaren Cecilia Garme visar i sin avhandling hur perioden under
den första trepartiregeringen präglades av ideologiska avsteg och en följsamhet mot socialdemokratiska normer. Det fanns enligt Garme en vilja att i
betraktarens ögon vara lika duktiga, lika regeringsdugliga, som de socialdemokratiska föregångarna (Garme 2001: 200–205).
Ett av många uttryck för försiktigheten är den politik som drevs inom det
med planfrågorna närbesläktade bostadspolitiska området. Som statsvetaren
Bo Bengtsson visat låg den socialdemokratiska bostadspolitiken fast. Det
subventionssystem som byggde på att kommunen skulle förmedla mark för
nybyggnation förändrades inte – utan kommunalt förmedlad mark, inga fördelaktiga statliga lån till bostadsbyggande. Regeringen behöll även det finansiella stödet till de allmännyttiga bostadsbolagen på oförändrad nivå
(Bengtsson 1995: 108). Som Evert Vedung konstaterar var den borgerliga
regeringen helt enkelt inte inställd på avreglering (Vedung 1993: 108).
En tidigare anförd förklaring till försiktigheten är avsaknaden av konkurrerande ideologiska idéer under dessa år. Enligt statsvetaren Mark Blyth var
partierna vid makten ”kognitivt låsta”. Det fanns inga alternativa föreställningar som kunde utmana de socialdemokratiskt etablerade normerna. Det
var därför svårt – på samtliga politikområden – att få till stånd någon institutionell nyordning (Blyth 2001: 12f).
Den bild som tidigare forskning ger av politiken under de borgerliga regeringsåren stämmer väl överens med den försiktighet och idétorka som kan
noteras på det planpolitiska området. Det fanns helt enkelt ingen diskursiv
koalition som kunde utmana det tidigare socialdemokratiskt präglade planeringstänkandet. Förvisso fanns en borgerlig regeringskoalition, och det fanns
även en uttalad kritik mot den tidigare förda planpolitiken. Men det formulerades inget alternativt betraktelsesätt som enade borgerligheten mot det socialistiska lägret och som rekommenderade nya lösningar. Hos moderaterna
fanns som nämnts vissa tendenser i riktning mot en libertariansk planeringsdiskurs. I trepartiregeringen och i efterföljande borgerligt regeringssamarbete nödgades dock partiet kompromissa med betydligt mer planeringspositiva
regeringskollegor. Svaga koalitionsregeringar banade väg för en slätstruken
planpolitik.
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Renodlingen av den anpassningsbara, politiska och totala diskursen sker
därför utan att ett utpräglat alternativ formuleras som samlar de tre borgerliga partierna i planfrågor.

En ny plan- och bygglag kommer till
PBL-utredningen 1979 lade fram ett förslag till nytt lagsystem som korrigerats i enlighet med framförd kritik. Vägen var dock lång fram till en reformerad lagstiftning. Först 1985, efter ytterligare två kortlivade och ostabila borgerliga regeringsbildningar, kunde socialdemokraterna lägga fram ett lagförslag till riksdagen. Trots en enhetlig plandiskurs, en noggrann beredning och
intentionen att nå en bred uppgörelse krävdes ytterligare kompromisser innan lagen trädde i kraft 1987. Avsevärda förändringar fördes in i ett sent
skede.
Med detta i åtanke finns det anledning att följa förslaget fram till dess status som lag. I enlighet med de utgångspunkter som formulerades i kapitel 3
är det bland annat i de politiska kompromisserna som vi kan iaktta en diskursiv förnyelse; i kompromisserna utmanas tidigare diskurser och koalitioner
varpå nya sådana kan komma till. För att förstå planeringstänkandets utveckling krävs att kompromissutrymmet i anslutning till konkreta lagförslag analyseras. Detta blir särskilt viktigt när vi i övriga texter tycker oss iaktta en
diskursiv stabilitet.

Propositionen
Låt oss dra oss till minnes de ursprungliga ambitionerna i direktiven och de
första utredningarna angående en ny plan och bygglag. Syftet var där att
åstadkomma ett helt nytt plansystem. Detta plansystem skulle på ett annat
sätt än det rådande vara utformat för att styra och leda bebyggelseutvecklingen och markanvändningen.
Utgångspunkten i det socialdemokratiska lagförslaget var en annan. I den
proposition som bostadsministern Hans Gustafsson lade fram 1985 påstås
lagförslaget förvisso vara en systematisk omarbetning av den gällande byggnadslagen, men samtidigt framhölls: ”Förslaget bygger i väsentliga delar på
principerna i gällande rätt” (P 1985/86:1: 1). Förutom att det presenteras som
en fortsättning, men omarbetning, av gällande rätt anges utgångspunkten
vara ”att plansystemet så nära som möjligt anknyter till den praxis som råder
idag” (s: 70).
Den i direktiven uttalade ambitionen att inrätta ett helt nytt plansystem
finns inte uttalad i propositionen. Den formella lagtexten var förstås ny men
byggde dels på den tidigare byggnadslagen, dels på den praxis som växt
fram under den omprövning av plansystemet som skedde från 1960-talet och
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framåt. Det är därför ingen överraskning att propositionen präglas av samma
anpassningsbara, politiska och totala element som tidigare noterats.
Det anpassningsbara elementet renodlades dock ytterligare. Även den
PBL-utredning som producerades under den borgerliga trepartiregeringen,
och som möttes av brett stöd hos remissinstanserna (se SOU 1982:9), kritiserades av bostadsministern Gustafsson för att bygga in alltför många bindningar i den översiktliga planeringen. Utredningen ansågs ha arbetat med
antagandet att förändringar i markanvändningen kunde förutses i den översiktliga planläggningen.71 För att komma till rätta med detta felaktiga antagande borde den översiktliga planformen enligt propositionen inte ens ”tjäna
till ledning” för de mer detaljerade planerna (P 1985/86:1: 71).
Den översiktliga planformens styrning av markanvändningen marginaliserades så ytterligare i det slutliga lagförslaget. Dess status som underlag i
planprocessen stärktes i stället. ”Enligt den föreslagna lagtexten har översiktsplanen en enda funktion, nämligen att utgöra ett underlag för kommande
beslut”, sammanfattade bostadsministern Gustafsson (P 1985/86:1: 92). Den
skulle fortfarande vara obligatorisk för alla kommuner och ge riktlinjer för
markanvändningen, men tanken på att den direkt skulle leda efterkommande
planbeslut avfärdades. En uppdatering av det informella arbete som redan
skett med kommunöversikter i de allra flesta kommunerna tillfredsställde de
krav som i propositionen ställdes på översiktsplan.
Det går nästan att iaktta en tävlan mellan partierna i att argumentera för
och främja planeringens anpassningsbarhet. Socialdemokraterna gick till och
med längre än det utredningsförslag som arbetades fram under en borgerlig
regering. Förutom att översiktsplanens alla bindningar avlägsnades valde
socialdemokraterna även att, i enlighet med det utredningsförslag som framarbetades under borgerligt mandat, ta bort kravet på statlig fastställelse av
antagna översiktsplaner.
Det statliga inflytandet i den översiktliga planeringen reducerades till ett
samråd med kommunen under planens upprättande. Överprövningen ersattes
med ett system där statens åsikter, uttryckta av länsstyrelsen, skulle ingå i
planhandlingarna efter samrådsförfarandet. Tillsammans skulle detta material utgöra underlag för detaljerade beslut. Endast de mer detaljerade planformerna skulle kunna överprövas genom statlig granskning, närmare bestämt
om de befarades bryta mot centrala riksintressen, kännetecknades av bristande samordning med andra kommuner eller om förslag till byggande i planen
betraktades som högst olämplig med tanke på de boendes säkerhet och hälsa
(P 1985/86:1: 76ff).
Den vilja till att leda och styra samhällsutvecklingen som noterades i de
ursprungliga direktiven och i de första utredningarna tycks därmed ha redu71

PBL-utredningen, som starkt kritiserade alla hierarkiska ambitioner i plansystemet, fick
kritik av flera remissinstanser eftersom förslaget trots allt förespråkade att de översiktliga
planerna ändock skulle ”tjäna till ledning” för de mer detaljerade (SOU 1982:9: 107ff).
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cerats ytterligare i det slutliga lagförslaget. Reformen motiverades inte av en
vilja att styra och leda, utan av en ambition att skapa ett rationellt beslutsfattande i situationer där en tydlig gränsdragning måste göras mellan allmänna
och enskilda intressen (P 1985/86:1: 95).
Men varför övergavs då tanken på att översiktsplanen skulle leda, vägleda
eller åtminstone tjäna till ledning för beslut om framtidens markanvändning?
Varför renodlades anpassningsbarheten ytterligare? Utan att detta för den
skull nödvändigtvis behöver vara hela förklaringen anges ett av de viktigaste
skälen direkt i propositionen. Förändringen var nödvändig om det nya lagförslaget skulle överensstämma med den i regeringsformen reglerade normgivningsmakten.
Enligt lagrådets granskning av ett första socialdemokratiskt utkast till
proposition var riktlinjer i översikts- och detaljplan att betrakta som normer;
de reglerade relationen mellan enskilda och det allmänna. Detta stred mot
den paragraf i regeringsformen som hävdar att endast riksdagen har rätt att
fatta beslut om bindande lagar – normer – som generellt reglerar denna relation (P 1985/86:1: 87ff; jfr RF 8 kap. § 3).72 Kommunernas rätt att reglera
markanvändningen var enligt lagrådets tolkning endast grundlagsenlig om
regleringen inte utgjorde normer i regeringsformens mening.73
I den slutliga propositionen formulerades två strategier för att komma undan kritiken från lagrådet. För det första beskrevs detaljplanen som förvaltningsbeslut vilka endast tillämpade de normer som riksdagen fastslagit i
plan- och bygglagen. Till detta anfördes att detaljplanens bindande riktlinjer
inte var generella i regeringsformens bemärkelse. Syftet var inte att reglera
relationen mellan enskilda och det allmänna i stort. Planens bindningar skulle endast gälla ett begränsat område och en begränsad personkrets (P
1985/86:1: 91).
Den andra strategin var just att precisera att översiktsplanens enda funktion var ”att utgöra ett underlag för kommande beslut” (P 1985/86:1:92). I
planen skulle endast allmänna intressen gällande vissa områden i kommunen
anges tillsammans med vad som var nödvändigt att beakta i lägre instanser
med tanke på gällande lag. Om detta var översiktsplanens funktion var rättsläget enligt propositionen likvärdigt för den enskilde, med eller utan denna
plan (s: 92).
Genom att avlägsna alla styrande motiv i översiktsplanen och göra den till
ett beslutsunderlag undgick, enligt bostadsministern, regeringen kritiken om
lagförslagets bristande grundlagsenlighet. Det var således lagtekniska skäl
som framförallt motiverade att plandiskursens anpassningsbarhet drogs till
sin spets.
72
Denna fråga om normgivningsmakten väcktes mot bakgrund av innehållet i grundlagsreformen 1974.
73
Alternativet till att ta bort bindningarna var att beslut angående kommunala markanvändningsplaner skulle fattas av riksdagen.
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Anpassningsbarheten omprövades därmed så sent som i det slutliga lagförslaget. Det andra diskursiva elementet – planeringens politisering – reglerades däremot i enlighet med tidigare utredningsförslag. Det var givet att de
förtroendevalda i kommunstyrelser och kommunfullmäktige skulle ha ett
avgörande ansvar för planverksamheten.
Att förbättra medborgarinflytandet framställdes som ett av reformens viktigaste syften. Det poängterades samtidigt att detta skulle ske inom ramen för
den representativa demokratin. Vid en uppräkning av förslagets huvudsakliga innehåll konstateras: ”Medborgarinflytandet förbättras. Vid planläggning
skall genom information och debatt eftersträvas ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt för de politiska organen” (P 1985/86:1: 2).
Det främsta sättet att främja ett medborgerligt inflytande var enligt propositionen att se till så att samråd kom till, både på den översiktliga och detaljerade plannivån. Det försäkrades samtidigt att dessa samråd just syftade till
att producera ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ingenting annat.
Givetvis kan det inte komma i fråga att ge kommunmedlemmarna möjlighet
att ingripa i den formella beslutanderätt som de förtroendevalda utövar genom den representativa demokratin. Strävan bör enligt min mening vara att
genom information och debatt få fram ett så fullständigt beslutsunderlag som
möjligt för de politiska organen (s: 79).

Det är tydligt hur medveten författaren till det slutliga lagförslaget var om att
ett direkt medborgerligt inflytande skulle kunna utmana den representativa
demokratin. I propositionen avfärdades till och med den deliberativa idén att
samråd mellan medborgare, politiker och planerare borde leda fram till ett
samförstånd vid antagandet av den slutliga planen. Samtalen i fråga behövde
inte alls nå konsensus. ”Självfallet är det inte meningen att något samförstånd om planen behöver uppnås i alla avseenden”, konstateras det (P
1985/86:1: 137).
Förutom att åstadkomma samråd avsåg lagförslaget att stärka det medborgerliga inflytandet genom att vidga sakägarbegreppet. I tidigare lagstiftning var fastighetsägare och arrendatorer sakägare. Det innebar att de hade
en särskilt stark ställning i planprocessen; ytterst en rätt att föra fram sina
åsikter vid antagande och ändring av plan, samt rätt att överklaga planbeslut.
I propositionen till ny plan- och bygglag skulle samtliga boende som berördes av planförslaget få samma ställning som de tidigare sakägarna. Av jämställdhetsskäl gällde det inte endast den som tecknat hyreskontraktet eller
ägde bostaden, vilket PBL-utredningen föreslog, utan alla individer i hushållet (P 1985/86:1: 79f).
Beslut om antagande av plan skulle däremot fattas av förtroendevalda.
Det är tydligt hur strävandet efter ett mer direkt medborgerligt inflytande
framförallt skulle komma till genom en ökad politisering av den rationella
beslutsprocess som tänktes föregå planbeslut.
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När det slutligen gällde plandiskursens totala element markerade förslaget till plan- och bygglag vissa marginella förändringar. Helhetsintrycket är
att tänkandet under perioden präglades av en total vision. Principen var fortfarande att all bebyggelse skulle prövas vara lämplig innan den fick komma
till stånd; all förändrad markanvändning skulle planeras
För det första lades, parallellt med förslaget till ny plan- och bygglag, ett
förslag till naturresurslag fram. Där ingick riktlinjer för en fysisk riksplanering. De riksintressen som pekades ut i naturresurslagen skulle med stöd i
plan- och bygglagstiftningen i sin tur påverka den lokala planeringen (P
1985/86:1: 113f). Det var ett av skälen till att det krävdes en obligatorisk
översiktlig planering i kommunerna som i stort sett täckte in hela kommunens yta. All bebyggelse skulle därmed planläggas. ”Jag kommer att föreslå
att i princip all ny bebyggelse, liksom f.n., skall prövas lämplig ur allmän
synpunkt”, hävdade bostadsministern (s: 72).
Det var också en given utgångspunkt i det slutliga lagförslaget att den fysiska planeringen skulle samordnas med annan samhällsplanering, såsom
ekonomisk och social sådan (1985/86:1: 57). Med det övergripande syftet att
främja en övergripande god miljö i hela kommunen skulle ”bestående samverkansformer” skapas med andra samhällsorgan, exempelvis landsting och
socialnämnder, samt med verksamheter inom sjukvård och hälsa (s: 113).
Trots dessa totala ambitioner justerades dock lagförslaget i enlighet med
vad som föreslogs i PBL-utredningen och av de borgerliga regeringarna.
Som motiv angavs en vilja att öka friheten och rättigheterna för den enskilde
markägaren. ”Hela reformen bör dessutom präglas av ökad frihet för den
enskilde människan”, deklarerade propositionen. En sådan princip infördes
till och med som en inledande paragraf (P 1985/86:1: 81). I förslaget ingick
att markägaren skulle få ytterligare rättigheter att vidta kompletteringsåtgärder på byggnader inom ramen för pågående markanvändning, utan att tyngas
av fullständig bygglovsprövning. I den principen skulle då ingå en rätt till
ersättning om bygglov vägrades när det rörde sig om att återuppföra ett rivet
eller brandskadat hus (s: 75).
Ett sätt att öka den enskildes frihet ansågs därmed vara att delvis frångå
den allmänna principen om att all bebyggelse skulle lämplighetsprövas. Ett
ytterligare sådant förslag var att kommunen skulle ha rätt att meddela lättnader i bygglovsprövningen för områden utanför detaljplanelagt område, så
länge samhälleliga intressen eller grannars rätt inte kom till skada. Åtgärder
som uppförandet av mindre uthus och vissa ändringar av befintlig byggnad
skulle även få komma till utan lämplighetsprövning, så även ekonomibyggnader för jordbruk och liknande näringar (P 1985/86:1: 81f).
Den socialdemokratiska propositionen tog på detta sätt hänsyn till de justeringar av lämplighetsprövningen som de borgerliga regeringarna påbörjat.
Markägandet i sig skulle fortfarande inte medföra någon rätt att företa ändringar i miljön, men inom ramen för denna princip skulle fler beslut och mer
ansvar överföras till den enskilde.
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Det kan konstateras att propositionen till ny plan- och bygglag byggde på
de anpassningsbara, politiska och totala elementen. Anpassningsbarheten
renodlades dock till den grad att alla styrande ambitioner i den översiktliga
planeringen togs bort. Samtidigt justerades de totala ambitionerna i marginalen för att öka den enskildes frihet.
Trots att tilltron till att faktiskt styra och leda utvecklingen kraftigt reducerades, samtidigt som den enskildes intressen åtminstone i retoriken stärktes, formulerades målsättningen med reformen i än mer generella och ambitiösa ordalag än under tidigare perioder. Planläggningen skulle säkra en
lämplig utveckling med en god bostads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. En
god social livsmiljö och jämlika levnadsvillkor skulle skapas för alla. Den
segregation i bosättningen som grundades på ekonomisk ojämlikhet skulle
även motverkas (P 1985/86:1: 459).
Universalismen breddades även genom en tidstypisk jämställdhetssträvan.
Lagreformens plansystem motiverades bland annat med syftet att skapa förutsättningar för jämlikhet mellan män och kvinnor (P 1985/86:1: 57, 111f).74
Även om avsikten att styra eller leda utvecklingen reducerades, motiverades
lagreformen av kollektiva värden som på något sätt skulle uppnås.

Politiska skiljelinjer i reformarbetet
När lagförslaget sent omsider korrigerats i enlighet med framförd kritik kan
det tyckas att utsikterna för en politisk kompromiss borde ha varit stora.
Trots regeringens tillmötesgående var dock enigheten långt ifrån total. Det
hela utvecklades till ett sofistikerat parlamentariskt spel vars utfall kom att få
återverkningar på planeringstänkandets utveckling under perioden. Som ett
led i förståelsen av den diskursiva förnyelsen i reformarbetet finns det anledning att kort redogöra för de olika partipolitiska positionerna.
Väl i opposition stärktes den borgerliga kritiken av den förda socialdemokratiska planpolitiken. Den moderata kritiken var som tidigare den häftigaste. Partiet vädrade redan i slutet av det borgerliga regeringsinnehavet sitt
missnöje med att reform- och liberaliseringstakten gått för långsamt inom
mark-, bygg-, och planpolitiken, trots att partiet ingått i regeringssamarbetet
(M 1981/82:2018: 4). Partiet krävde ytterligare möjligheter att bygga och bo
utanför planlagda områden. Genom minskad markbyråkrati skulle planprocessen effektiviseras och nybyggnationer i glesbebyggelse och på strandnära
tomter underlättas (M 1981/82:2018; M 1982/83:1061).

74
Det bör noteras att frågan om ökad jämställdhet framförallt fördes fram av centern under
den tid då socialdemokraterna åter satt i regeringsställning. Enligt centern borde jämställdheten mellan män och kvinnor vara en given utgångspunkt i en ny plan- och bygglag (M
1982/83:1113; 1111; M 1983/84:2050; 2045; M 1984/85:2319). Socialdemokraterna följde
således centerns förslag när de förde in jämställdhet som en övergripande motivering för
planreformen.
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Moderaterna ställde sig föga förvånande kallsinniga till den socialdemokratiska propositionen. De yrkade på ett avslag av lagförslaget i dess helhet.
Partiet tog återigen spjärn mot hela den socialistiska planpolitikens framväxt.
Socialiseringssträvandena påbörjades enligt partimotionen med förstärkningen av det kommunala planmonopolet 1947 (M 1985/86:Bo402: 2). Möjligtvis hade Ulf Adelsohn och hans partikamrater då förträngt att partiet ställt
sig bakom detta planmonopol den gången det begav sig.
Förslaget till ny plan- och bygglag sågs, tillsammans med ökat kommunalt markägande och stärkt strandskydd, som en ytterligare förstärkning
av de socialistiska strategierna i planpolitiken.
Ett genomgående drag i PBL är att kommunerna skall ges ökad makt på de
enskilda människornas bekostnad. Kommunerna får ett fullständigt inflytande
över till vad och hur marken skall användas. Vår uppfattning är att enskilda
människor inte har för mycket utan för litet att säga till om när det gäller
markanvändningen. Därför kan vi inte godta förslaget (M 1985/86:66: 3).

Det intressanta med den dåtida moderata kritiken är dock att partiet inte yrkade på planmonopolets avskaffande. ”Kommunerna bör, enligt vår mening,
även i fortsättningen ha ett avgörande inflytande över bebyggelseutvecklingen”, anförde en partimotionen i ärendet (M 1985/86:66: 5). De konkreta
förslagen gick vid denna tid alltjämt ut på att ytterligare lätta på och liberalisera planläggningskraven, utan att för den skull riva upp systemet med en
offentlig rätt att planlägga markanvändningen.
I stället för att vilja ersätta den gamla byggnadslagen med ny lagstiftning
efterfrågade det moderata partiet att gällande lag skulle reformeras successivt. Med utgångspunkt i lagrådets kritik av grundlagsenligheten ifrågasattes
återigen översiktsplanens reglerande ambitioner. Strategin att hänvisa till
bristande överensstämmelser med mer generella, övergripande rättsprinciper
användes även för att skydda äganderätten. Den i plan- och bygglagen föreslagna planläggningen ansågs strida mot Europakonventionen för mänskliga
rättigheter och den reglering av äganderätten som där fanns upptagen.
Rent konkret vände sig partiet mot att översiktsplanen skulle vara obligatorisk och att den skulle ligga till grund för detaljplaneringen. Partiet ansåg
att bebyggelsen endast skulle regleras med detaljplan. En frivillig översiktsplanering kunde möjligtvis utgöra beslutsunderlag i den detaljerade planläggningen (M 1985/86:Bo402; M 1985/86:66).75
Folkpartiet, med Bengt Westerberg som partiledare, yrkade också på avslag på propositionen i dess helhet. Men i stället för att kräva partiella refor75
Ett sakförslag som moderaterna förhöll sig starkt kritiska till var att det nya plansystemet
skulle upphäva gamla, outnyttjade byggrätter och tidsbestämma de nya byggrätterna till 5–15
år. Förslaget ansågs leda till att det offentliga fick en rätt att planera ingripanden i markanvändningen utan att ersätta markägaren när gamla byggrätter upphävdes eller när tidsperioderna för nya byggrätter gått ut. Detta ansågs vara ett typexempel på hur den socialdemokratiska planpolitiken hotade den enskildes äganderätt (M 1985/86:66).
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mer av gällande lag efterfrågade de att regeringen åter skulle om- och överarbeta förslaget med hänsyn till anförd kritik.
Skälet därtill var framförallt att det slutliga förslaget, trots bostadsministerns korrigeringar och motiveringar, inte ansågs vara grundlagsenligt med
tanke på normgivningsmakten. Förutom detta borde en ny plan- och bygglag
stärka den enskildes ställning mot stat och kommun ytterligare. Folkpartiet,
som i övrigt var relativt återhållsamt i plandebatten, kritiserade till och med
indirekt kommunernas rätt att avgöra var och när bebyggelse skulle få komma till stånd. Partiet hänvisade, likt moderaterna, till Europakonventionen
och hävdade att rätten för markägaren att bygga borde säkras. I partimotionen hävdades att den enskildes rätt till egendom borde lämnas okränkt efter
en ny lagreform (M 1985/86:80: 7, 12f).
Folkpartiet närmade sig på det viset, från en ganska undanskymd position
i plandebatten, en moderat hållning där ökat initiativ i planläggningen borde
överföras till den enskilde. Tillsammans med moderaterna drev de frågan att
fler byggnader än tidigare skulle kunna uppföras eller byggas om utan att
detaljplan upprättades eller bygglov krävdes. De förespråkade även att översiktsplanens ambitioner att vägleda utvecklingen ytterligare skulle tonas ned
(M 1985/86:80: 7). Vidare ansågs det vara befogat med en bättre intressesammanvägning i själva planläggandet. Den enskildes intressen skulle på ett
likvärdigt sätt ställas mot de allmänna (s: 12f).
I vissa retoriska utspel närmade sig folkpartiet och moderaterna en utmanande diskurs med krav på att rätten att planlägga borde överföras till den
enskilde markägaren. I partiernas förslag till ändringar nöjde de sig dock
med en mer flexibel och frivillig översiktsplanering, ytterligare lättnader i
detaljplan- och bygglovskrav, samt en bättre avvägning mellan enskilda och
allmänna intressen.
Centern, med Thorbjörn Fälldin i spetsen, gjorde ett annat ställningstagande. Trots likartad kritik som de andra borgerliga partierna kunde partiet
tänka sig att ställa sig bakom regeringsförslaget till ny plan- och bygglag,
men endast om ett antal centrala omarbetningar gjordes.
Förslaget måste enligt centern utformas i överensstämmelse med grundlagens reglering av normgivningsmakten. För att åstadkomma detta skulle
samtliga normerande drag tas bort från den översiktliga planeringen. ”Det
måste för alla stå fullt klart att översiktsplanen inte får användas för att ge
direktiv som skall tillkomma genom andra planinstrument”, hävdades det i
partimotionen (M 1985/86:69: 4). Planen skulle endast vara en beskrivning
av vad vissa områden inom kommun användes till eller vad de skulle kunna
användas till. Stora områden inom kommun skulle även kunna lämnas utanför planen (s: 5).
I övrigt återkom även hos centern krav som väl representerade en samlad
borgerlig kritik. En ny plan- och bygglagstiftning måste stimulera det privata
initiativet och ge den enskilde betydande friheter. Samhällets planering måste begränsas genom minskade krav på bygglov, främjande av glesbebyggelse
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och en allmän återhållsamhet med riktlinjer som begränsar näringslivets
villkor (M 1985/86:69: 2f).
Centern avslutade sin partimotion med: ”Vi förutsätter att vederbörande
utskott utformar lagtext i enlighet med våra förslag till ändringar avseende
en ny plan- och bygglag” (M 1985/86:69: 14). Trots skarp kritik var således
en kompromiss möjlig.
Socialdemokraterna hade inte några allierade som kravlöst ställde sig
bakom förslaget. Kommunisterna var förvisso nöjda med reformförslagets
inriktning på att stärka kommunernas möjligheter att tillgodose både allmänna och enskilda intressen när det gällde mark- och vattenanvändningen. Krav
ställdes dock på ytterligare regleringar för att balansera den ökande frihet
som gavs åt markägarna. Det gällde exempelvis möjligheten att göra markreservationer för sol- och vindenergianläggningar, samt krav på att etablera
gemensamhetslokaler och säkra tillgängligheten för funktionshindrade i bebyggelsen (M 1985/86:73: 5ff).
Socialdemokraterna stod således utan någon direkt allierad i den bygglagsreform som väntade. Hur kom då det slutliga beslutet att utformas?

En kompromiss mellan socialdemokraterna och centern
Beskrivningen av partiernas ställningstaganden är nödvändig för att förstå
vilket kompromissutrymme som fanns. Med de partipolitiska ståndpunkterna
i åtanke och den uttalade viljan från socialdemokraterna att nå en bred kompromiss i en så omfattande lagreform, hade man att i utskottet framarbeta en
rimlig kompromiss.
Det finns här anledning att betrakta formuleringen av denna kompromiss
som ett strategiskt spel mellan de involverade aktörerna vilket i sin tur fick
återverkningar på den fortsatta diskursiva utvecklingen under perioden. I
metodkapitlet pekade jag på en dualism. Dels kan diskurser begränsa vad
som sägs och tänks, dels kan de vara ett resultat av strategiskt handlande
aktörers interaktion. En koalition mellan till synes konkurrerande aktörer kan
justera sättet att tala inom ett visst politikområde och på det viset möjliggöra
alternativa politiska beslut. En parlamentarisk kompromiss kan leda fram till
en diskursiv förnyelse och en åtminstone tillfällig diskursiv koalition mellan
politiska parter. Vi skall nedan se hur plan- och bygglagsreformen är ett
uttryck för detta.
I utskottsbetänkandet avstyrktes moderaternas och folkpartiets motioner
med hänvisning till att en reformering av plansystemet var nödvändig. Det
gick helt enkelt inte att dra ut på processen längre (BoU 1986/87:1: 13ff).
Det återstod att författa ett betänkande som socialdemokraterna, vänsterpartiet kommunisterna och centerpartiet ställde sig bakom. Med utgångspunkt i borgerlighetens, och framförallt centerns, kritik togs samtliga återstående tendenser till bindande styrning bort från den översiktliga planformen.
Återigen påpekades, och i än starkare ordalag än tidigare, att den översiktliga
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planeringen endast var en redovisningsform, ett beslutsunderlag, som inte
fick binda markanvändningen och de mer detaljerade planformerna. I enlighet med formuleringen i centerns partimotion skulle det endast vara fråga om
en ”utvecklingsplanering”. Den skulle ”redovisa” den befintliga markanvändningen och förändringar som var att vänta (BoU 1986/87:1: 30; jfr M
(c) 1985/86:69: 5).
Utskottet använde sig därmed av samma strategi som bostadsministern i
propositionen, nämligen att formulera översiktsplanen på ett sätt som reducerade dess normerande drag. Det framgick inte ens av skrivelsen att översiktsplanen skulle ”vägleda” eller ge ”riktlinjer” för efterföljande planering.
Till detta lades en negativ skrivning där det framgick att planformen inte
hade någon bindande verkan. Med dessa formuleringar ansåg både utskottet
och det tillfrågade lagrådet att förslaget var grundlagsenligt; i det skicket
utgjorde planen inte någon normerande avvägning som berörde enskilda
intressen (BoU 1986/87:1: 29ff).
Även när det gällde de detaljerade planformerna – den områdesbestämmelse som skulle gälla en begränsad del av översiktsplanen och den detaljplan som skulle föregå ändring av markanvändningen – användes samma
strategi som i propositionen. För att kommunal planering skulle utmana riksdagens normgivningsmakt måste den bindande styrningen, och regleringen
av relationen mellan enskilda och allmänna, beröra flera eller de flesta av
medborgarna i en kommun (BoU 1986/87:1: 31–39).
Om det i lagen framgick dels att de detaljerade planerna endast fick läggas ut över begränsade delar av kommunen, dels att samtliga sakägare i området – i det här fallet framförallt fastighetsägarna – fördes in i en fastighetsbeteckning som skulle biläggas planen, var planerna grundlagsenliga. Den
bindande regleringen berörde då endast en begränsad personskara och kunde
betraktas som ett förvaltningsbeslut som följde på den generellt gällande
plan- och bygglagen (BoU 1986/87:1: 31–38).76
Medan den översiktliga planeringen på detta sätt fullständigt reducerades
till en utredande och redovisande verksamhet, avgränsades det område som
fick beläggas med detaljerad planläggning. Detaljplaneringen skulle dessutom ske i direkt anslutning till planens genomförande och fick således inte
gestalta hur det var tänkt att ett framtida samhälle, eller ens ett större delområde, borde bebyggas.
Med denna förskjutning och fixering av plandiskursens anpassningsbara
moment, försvann det tidigare noterade utopiska draget i plantänkandet.
Syftet med den fysiska planeringen var inte att i planer formulera en eftersträvansvärd samhällsvision som därefter skulle styra handlandet, utan en76

Genom att reducera plansystemets styrande ambitioner kunde utskottet avskriva de borgerliga motionernas kritik av lagförslagets bristande grundlagsenlighet (BoU 1986/87:1: 39).
Även synpunkten att lagförslaget bröt mot Europakonventionens reglering av äganderätten
ogillades. Enligt utskottets tolkning hade länder under konventionen rätt att reglera hur viss
egendom användes i enlighet med det allmännas intresse (s: 42).
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dast att producera beslutsunderlag med avsikt att användas när intressen
vägdes samman nära inpå uppförandet av ny bebyggelse.
Utskottet förde även in ytterligare lättnader i bygglovsplikten. I enlighet
med centerns förslag skulle beslut i ökad utsträckning decentraliseras till
kommunerna. De skulle ha rätt att i de detaljerade planformerna besluta om
bygglovsbefrielse för vissa åtgärder i vissa områden och då i större utsträckning än de medgivanden som gjordes i den ursprungliga propositionen (BoU
1986/87:1: 102).
Med dessa huvudsakliga förändringsförslag, och en mängd mer detaljerade uppgörelser, ställde sig vänsterparitet kommunisterna och centern bakom
förslaget till ny plan- och bygglag (BoU 1986/87:1: 210ff).
I riksdagen påstod sig socialdemokraterna vara nöjda med den utskottskompromiss som gjorts (se Lindkvist (s) RD 1986/87:36: 32). Inom det borgerliga lägret uppstod däremot något av en svekdebatt. Moderaterna hävdade
att centern gått bakom ryggen på den övriga borgerligheten. Förhandlingarna
och kompromisserna hade arbetats fram i det fördolda, hette det, utan att
moderaterna och folkpartiet fått vara med (se Dahlberg (m) RD 1986/87:36:
83). Det borgerliga blocket var splittrat i frågan och i det läget var det i
mångt och mycket centern som fick försvara PBL-reformen mot angrepp
från moderaterna och folkpartiet (se Mattson (c) RD 1986/87:36: 17f).
Med en blocköverskridande kompromiss mellan vänsterpartiet kommunisterna, centern och socialdemokraterna kunde samtliga reservationer mot
förslaget röstas ned i kammaren (RD 1986/87:36: 101ff; Rskr 1986/87:27).
Kompromissen förde som vi sett med sig ytterligare anpassningsbarhet i
systemet och ännu fler lättnader i planläggningskravet. Vad säger oss detta
om planeringstänkandets utveckling?

Stärkt position för både den enskilde och det allmänna
I 1970-talets planutredningar är det möjligt att notera en stabilitet i plantänkandet. Det går att identifiera en anpassningsbar, politisk och total plandiskurs i materialet såväl under 1960- som under 1970-talet.
Även i det slutgiltiga lagförslaget och i den kompromiss som arbetades
fram kring detta kan samma diskursiva beståndsdelar identifieras. Att reformen presenterades som en renodling av den tidigare byggnadslagen och en
formalisering av tidigare framväxt planeringspraxis stärker detta intryck. Det
var inte frågan om att etablera ett nytt plansystem, utan snarare om att förbättra det befintliga systemet och kodifiera det i lag. PBL är i sig ett tecken
på en stabilitet i planeringstänkandet (jfr Fog m.fl. 1989: 94, 104).
Om vi tar vår utgångspunkt i den anpassningsbara, politiska och totala
diskursen finns det dock anledning att göra ett par viktiga korrigeringar av
den slutsatsen. På 1960- och 1970-talen sågs den översiktliga planeringen
som en anpassningsbar och utredande planform som skulle användas som
underlag i detaljerade plan- och byggbeslut. Den sågs som ett viktigt infor186

mativt styrmedel; de allmänna intressen och den markanvändning som tecknades i översiktsplan borde användas för att vägleda mer detaljerade planbeslut.
I den slutgiltiga lagreformen renodlades anpassningsbarheten till den grad
att den fullständigt ersatte ambitionen att vägleda utvecklingen; översiktsplanen fick inte användas för att styra efterkommande planbeslut, inte ens
informativt. Planen skulle endast vara ett informationsmaterial om den
kommunala markanvändningen och om möjliga förändringsförslag. Inrättandet av en sådan ”utvecklingsplanering” kombinerades i sin tur med att planeringens totala element justerades. I stället för en fullständig offentlig planläggning av markanvändningen skulle delar av beslutsrätten över markanvändningen överföras till den enskilde.
Det går därmed att inom ramen för en påtaglig stabilitet finna en utveckling och förskjutning i planeringstänkandet. Frågan är hur planeringens sociala relationer reglerades i regelverket. Vilka subjektspositioner institutionaliserades?
Till att börja med stärktes det offentligas position i planläggandet. Det var
först med en ny plan- och bygglag, och tillkommande naturresurslag, som
det totala plansystemet fick en tydlig institutionell grund. En riksplanering
som pekade ut allmänna riksintressen skulle påverka lokala beslut genom en
obligatorisk översiktlig planering av hela kommunens yta. Därefter skulle
kommunen ha att besluta om konkreta förslag till byggnation utifrån detaljerad planläggning och bygglovsprövning. I och med att kommunerna faktiskt
blev skyldiga att planlägga hela kommunens markanvändning stärktes den
offentliga planläggningens auktoritet.
Med PBL-reformen stod det även klart att det framförallt var förtroendevalda i kommunerna som skulle ansvara för en allmän planläggning av markens användning. Det var inte professionella beslut eller privata fastighetsägares egna planer som slutligen hade att avgöra var, när och hur byggnation
skulle få förekomma. Avgörandet skulle fattas i en rationell beslutsprocess
förankrad hos demokratiskt valda politiker.
Framflyttandet av den offentliga maktens positioner skedde dock parallellt med en maktförskjutning inom det allmännas sfär. I och med att den
statliga överprövningen i stort sett avlägsnades från översiktlig och detaljerad planering renodlades verksamheten till en framförallt lokal angelägenhet.
Men samtidigt som kommunernas position stärktes i ett vertikalt led – gentemot staten – försvagades dess autonomi på ett horisontellt plan. Som statsvetaren Alf Sundin påpekat var den kommunala beslutsfattande enheten i
ökad utsträckning tvungen att anpassa verksamheten till enskilda krav, lokala intressenter och till ett medborgerligt inflytande (Sundin 1997: 364; jfr
Fog m.fl. 1989: 107).
Det skulle därför vara en förenkling att påstå att den offentliga instansens
position enbart flyttades fram, och då på den enskildes bekostnad. För samtidigt som alltmer skulle planläggas infördes lättnader som inte tidigare existe187

rat. Den enskilde markägaren fick rätt att uppföra mindre byggnader, utföra
reparationer och göra vissa ombyggnader utan bygglovsprövning. För specifika byggnader, inom vissa områden utanför detaljplanelagt område, fick
kommunerna även rätt att medge ytterligare lättnader i kravet på bygglovsprövning. All planläggning skulle vidare utgå från en sammanvägning av
allmänna och enskilda intressen och inte främst företräda samhällskollektivets perspektiv.
Det bör noteras att det fanns meningsskiljaktigheter om hur relationen
mellan ”det allmänna” och enskilda faktiskt förändrades i den nya lagtexten.
Moderaterna och folkpartiet menade med begreppet ”den enskilde” framförallt markägaren. Det var ”den enskilde” som drabbades av ytterligare planläggning eftersom möjligheter att själv planera och använda marken försämrades. Den samlade vänstern och centern tillskrev ”den enskilde” en bredare
innebörd. Det kunde vara både markägare och egendomslösa medborgare. I
detta perspektiv stärktes den enskildes position genom ökad decentralisering
till den kommunala instansen, samt genom ökad insyn i och politisering av
planfrågor (se Fog m.fl. 1992: 9ff).
En mer entydig slutsats kan dras om medborgarnas ställning. Deras position i planprocessen flyttades fram i och med plan- och bygglagens införande. Den övergripande ambitionen att politisera planfrågorna genom att tydliggöra att kommunstyrelse och kommunfullmäktige ansvarade för dem avsåg att gynna deltagande. Medborgarna skulle på så vis ha möjlighet att utkräva ansvar för den politiskt styrda planeringen.
Att den representativa demokratins överhöghet kompletterades med ett
samrådsförfarande och ett breddat sakägarebegrepp möjliggjorde ökad medborgerlig delaktighet. Tidigare var det framförallt markägare och arrendatorer som var berättigade till information och hade rätt att ge synpunkter under
planarbetet. Under hela planprocessen, från initiering till beslut, skulle nu
breda grupper av berörda och intresserade medborgare ha möjlighet till insyn
och information. Den nya lagen krävde att faktiska samråd mellan planerare,
politiker och medborgare kom till, samt att planförslag ställdes ut till allmän
beskådan.
Det bör dock noteras att det inte var fråga om att möjliggöra ett för medborgarna direkt deltagande i planbeslut. Det var inget deliberativt demokratiideal som genomsyrade idéerna om medborgarinflytande. Den representativa
demokratins överhöghet slogs fast; inflytandet genom samråd skulle endast
leda till ett bättre beslutsunderlag. Samrådens syfte var inte heller att formera
ståndpunkter och nå konsensus mellan planerare, politiker och berörda parter. Det var helt och hållet de förtroendevalda, och de nämnder dessa ingick
i, som hade att slutligen pröva planalternativ och väga samman disparata
intressen.
Vilken slutsats bör då dras om de relationer som den institutionaliserade
plandiskursen odlade? Om vi utgår från de fyra parterna planerare, politiker,
markägare och medborgare kan vi konstatera att alla parter utom planerar188

professionen på ett eller annat vis fick en stärkt position i plandiskursen. Hur
går en sådan slutsats ihop?
Svaret är att samtidigt som de offentliga institutionernas position stärktes,
i och med att i stort sett all mark skulle planläggas, undergrävdes den långsiktiga styrkapaciteten som tidigare tänktes ingå i plansystemet. Den översiktliga planeringen var främst ett utredningsmaterial, en sammanställning av
befintlig markanvändning, med vissa begränsade ambitioner att visa kommunens avsikter för framtiden. Detta medan den detaljerade planläggningen
hade att anpassa sig till de utvecklingstendenser som inte kunde styras och
till enskilda intressen, inklusive de synpunkter som medborgarna framförde.
Även om dessa planformer var bindande och styrde utvecklingen var det en
styrning som avsåg endast begränsade projekt och som skulle genomföras i
nära anslutning till en konkret förändring av markanvändningen.
I den rationella beslutsprocess som kvarstod hade politikerna att sammanjämka krav från markägare och övriga engagerade medborgare. Detta medan
de professionella planerarnas roll hamnade mer i skymundan; de skulle vara
ett redskap i de förtroendevaldas händer och inte några allvetande samhällsbyggare med möjlighet att utforma morgondagens samhällsbildningar.

Avslutande diskussion – utopismens marginalisering
Även om PBL-reformen i huvudsak är ett uttryck för en stabil planeringsdiskurs har en viss utveckling och förskjutning noterats. Hur bör då förändringen karaktäriseras med utgångspunkt i planeringens upplysta extremtyp?
Hur utvecklas det moderna planeringstänkandet i och med plan- och bygglagsreformen?
Till att börja med kan konstateras att den anpassningsbara, politiska och
totala plandiskursen bygger på ett tydligt antagande om begränsad rationalitet. Liksom på 1960-talet konstateras i reformarbetet inför PBL att det inte är
möjligt att tillskynda en bättre framtid genom en renodlad intellektuell härledning av en perfekt plan. Den idealtypiska, extrema rationaliteten kritiseras; det är inte möjligt eller önskvärt att teckna framtida samhällsbilder på
karta som därefter skall binda samhällsutvecklingen.
I PBL-reformen stärks det processrationella perspektivet ytterligare. Lagstiftningen syftar till att säkra och reglera att rationella beslutsprocesser föregår beslut om markanvändning. Översiktliga planer ses framförallt som ett
utredningsmaterial som skall prövas utifrån olika intressenters synpunkter,
såväl allmänna som enskilda sådana. Med plansystemets användning skall
handlingskapaciteten och valmöjligheterna öka i framtiden, framförallt genom att en ständigt pågående rationell beslutsprocess regleras.77
77
Hans Fog m.fl. har ur ett juridiskt perspektiv jämfört 1947 års byggnadslag med den planoch bygglagsreform som genomfördes 1987. Även de konstaterar att reformen byggde på en
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Även om medborgare och berörda intressenter bör delta i den beslutsförberedande processen går det inte att identifiera en kommunikativ rationalitetsmodell i materialet. Det är nämligen den politiska instansen som skall
göra den sista instrumentella prövningen av vilket planalternativ som på
bästa sätt tillfredsställer de intressen och mål som bör tillgodoses.
Jämfört med föregående period (kapitel 5) är rationalitetsantagandet tämligen stabilt. Den teoretiska diskursen planering som rationell beslutsprocess,
med dess instrumentella rationalitetsideal, finns representerad i planutredningar och reformförslag såväl på 1960-talet som på 1980-talet.
Jämfört med 1960-talets precisering av det planerande subjektets ställning
är även plantänkandets voluntarism stabil under perioden. Det ideal som
plan- och bygglagen förespråkar ligger långt ifrån extremtypens autonoma
planerare som på egen hand har att välja framtidens gestaltning. Det planerande subjektets ställning skall vara heteronomt, inte fullständig autonomt.
Det processrationella perspektivet framhäver vikten av att flera aktörer deltar
i den process där planeringens värden och mål definieras och läggs fast.
Varje potentiell aktör tilldelas en specifik funktion och ett begränsat utrymme. Planeraren skall sammanställa underlag samt utveckla och pröva
förslag, medan politikerna har att fatta beslut, eller ange riktlinjer för hur
kommunala tjänstemän skall fatta beslut. Markägare och medborgare ges i
sin tur vissa rättigheter när det gäller att bygga på egen mark och när det
gäller att påverka de kollektiva planbesluten. En möjlighet att utforma framtiden skapas genom upprättandet av en heteronom beslutsprocess där alla
parter i viss mån inkluderas. Faktum är att PBL-reformen signalerar en vilja
att stärka både markägarnas, medborgarnas och de förtroendevaldas position
i planverksamheten; detta medan de professionella planerarna tillskrivs en
alltmer instrumentell och avgränsad roll.
Den främsta förändringen i det stabila planeringstänkandet under 1970och 1980-talen har med de utopiska dragen i planeringen att göra. Den idealtypiska utopismen gör gällande att framtiden är i grunden formbar; den kan
både tänkas och göras annorlunda. Det är därmed planerarens uppgift att i en
abstrakt modell upprätta en ny samhällsstruktur som till sina karaktärsdrag är
överlägsen spontant framväxta samhällsmiljöer.
En sådan utopism fasas ut redan på 1960-talet. En processutopism etablerar sig som fortfarande deklarerar att framtiden är formbar, men som också
hävdar att formgivningen måste ske genom en beslutsprocess som ständigt
utreder och prövar planalternativ. Endast om planprocessen är anpassningsökad orientering mot att få till stånd rationella beslutsprocesser. Den tidigare byggnadslagen
syftade framförallt till att etablera normer för hur en enskild aktör skulle hantera ett enskilt
planärende. PBL-reformen avsåg i stället att sätta upp mål för själva planprocessen. Den
process som skulle leda fram till beslut om bebyggelsens etablering och utformning detaljreglerades medan den tidigare direkta detaljregleringen av bebyggelsens utformning tonades
ned. Den mål-medel orienterade modellen för planering stärktes påtagligt (Fog m.fl. 1992:
30f, 107)
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bar till den utveckling den samtidigt avser att påverka ökar valfriheten och
välståndet i framtiden. Trots detta sätts under 1960-talet fortfarande en tilltro
till möjligheten att leda utvecklingen med en översiktlig processplanering.
I 1980-talets PBL-reform marginaliseras fullständigt de styrande och ledande ambitionerna. Planformen skall främst vara ett redovisnings- och utredningsmaterial över den befintliga markanvändningen och visa på utvecklingsmöjligheter för framtiden. Även om ställda redovisningskrav kan betraktas som en förvaltningspolitisk styrteknik förs en skrivning in i lagstiftningen som klargör att planformen under inga omständigheter får styra eller
vägleda efterkommande planbeslut. Detta kompletteras med detaljerad planläggning som förvisso är bindande, men som bara får läggas ut över begränsade områden och i nära anslutning till en eventuell förändring av markanvändningen.
Tilltron till möjligheten att styra en formbar framtid utifrån översiktliga
planer ersätts därmed av en vilja att framförallt administrera nuet så att goda
beslut kan fattas i ett relativt kort framtidsperspektiv, och då för ett mindre
område och med en plan som endast berör ett fåtal av kommunens invånare.
Denna renodling av planeringens anpassningsbara drag ersätter de tidigare
utopiska föreställningarna. Intrycket är att utopismens motsats – den spontana utvecklingens logik – har ett avgörande inflytande på det planeringstänkande som institutionaliseras i plan- och bygglagen.
Vi har slutligen att ta ställning till hur planeringens kollektiva goda definieras. I den upplysta idealtypen är en given utgångspunkt att planeringen
skall gynna ett sådant kollektivt gott. Verksamheten rättfärdigas med att den
gynnar samhällskollektivets framåtskridande i sin helhet. Dess saliggörande
effekt är universell och gör livet drägligare för alla medborgare.
Denna upplysta tanke är väl så påtaglig under 1970- och 1980-talen som i
tidigare undersökta perioder. Det nya plansystemet motiveras av syftet att
främja en god livsmiljö för alla. Universalismen preciseras även ytterligare.
Jämlikhetsidealet förs samman med ett jämställdhetsideal; mäns och kvinnors livsmiljö skall ges likvärdiga förutsättningar. Segregation skall motverkas och integration av medborgarkollektivet främjas.
Dessa universella motiv för reformen förekommer dock parallellt med ett
ökat hänsynstagande till partikulära intressen. Om 1940-talet utgör en tydlig
vändpunkt där offentliga, kollektiva intressen i markanvändningen skall gå
före enskilda, präglas 1980-talet av ett motsatt trendbrott. Planeringen skall
göra en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen samtidigt som
markägarens friheter att bebygga den egna marken stärks något.
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7. Att planera det hållbara samhället

I det föregående kapitlet konstaterades att planeringstänkandet i plan- och
bygglagreformen präglades av samma beståndsdelar som 1960-talets centrala planutredningar; planering skulle vara en anpassningsbar, politisk och
total verksamhet. Ett genomgående tema i utredningar och i den slutgiltiga
PBL-reformen 1987 var även att det offentliga hade att avgöra var och när
bebyggelse skulle få komma till stånd. Beslut om markens användning skulle
fattas genom att i lag reglera en rationell beslutsprocess för planernas upprättande och för hur olika intressens synpunkter skulle beaktas.
I detta kapitel analyseras hur planeringstänkandet utvecklades efter planoch bygglagens tillkomst. Stabiliteten under PBL:s utredningsperiod var ett
uttryck för en avsaknad av konkurrerande diskurser till den som växt fram
under 1960- och 1970-talen. Trots borgerliga koalitions- och minoritetsregeringar utmanades inte den rådande socialdemokratiska planpolitiken. Det
föregående kapitlet visade till och med hur de borgerliga partierna, väl vid
makten, värnade om planambitionerna och det etablerade systemet. Som
tidigare forskning påpekat var de borgerliga regeringarna upptagna med att
framstå som lika regeringsdugliga som sina föregångare. Partierna vid makten saknade även alternativa idéer och föreställningar att enas kring som
utmanade den socialdemokratiska politiken och ideologin (se Blyth 2001;
Garme 2001).
Avsaknaden av konkurrerande diskurser kan sägas karaktärisera perioden
fram till den nya plan- och bygglagens inrättande. Samma sak låter sig dock
inte sägas om 1980-talets andra hälft och än mindre om 1990-talet.
En högervåg bröt in i svensk politisk debatt i början av 1980-talet och
kom att sätta sin prägel på slutet av årtiondet. Inom ramen för den så kallade
nyliberala samhällsteorin ställdes krav på privatiseringar av offentlig verksamhet och på kraftiga nedskärningar i offentlig sektor. Ett ökat skydd av
privat egendom var även ett centralt tema (Boréus 1994: 306ff). Offentlig
planering, däremot, stod inte högt i kurs i denna allmänpolitiska diskurs.
Inom ramen för efterkrigstidens keynesianska och expansionistiska ekonomiska politik var planering och samhällsstyrning en given lösning i strävan
efter att häva konjunktursvängningar och nå politiska välfärdsmål. I och med
de nyliberala strömningarna kom offentlig styrning av samhällsutvecklingen
alltmer att betraktas som en problemskapande verksamhet.
De nyliberala samhällsteorierna, som har en nära anknytning till neoklassisk ekonomisk teori, kom att få en tydlig förankring inom den nationaleko193

nomiska disciplinen. Professionella ekonomer började nu beräkna effektivitetsförluster i offentlig verksamhet genom att jämföra den offentliga sektorns
funktionssätt med jämviktslägen på ideala marknader (Hugemark 1994:
173ff).
Enligt Mark Blyth möjliggjorde den neoklassiska ekonomin och de nyliberala samhällsteorierna en utmaning av den svenska modellens givna idévärld. Den borgerliga regeringen som kom till makten 1991, med Carl Bildt
som statsminister, formulerade en mer nyliberal politisk agenda som bröt
med tidigare svensk politisk tradition. Inom det arbetsmarknadspolitiska
området var det exempelvis inte längre givet att prioritera arbetslöshetsbekämpning och att bygga välfärd genom offentlig sektor. Inflationsbekämpning fick i stället högsta prioritet (Blyth 2001: 20). De borgerliga partierna
led inte längre av en idémässig torka och en följsamhet mot socialdemokratiska samhällsideal. Det fanns nu alternativa problemformuleringar och diskurser som fullständigt ifrågasatte den socialdemokratiska inriktningen på
svensk politik. Frågan är nu om även planeringstänkandet utmanades av
sådana alternativa perspektiv.
Som framhölls i kapitel 1 och 3 har tidigare forskning identifierat avgörande förändringar i planeringspraxis åren efter införandet av PBL. Det har
hävdats att en demokratiskt förankrad och politiskt styrd översikts- och detaljplanering successivt har ersatts av en mer marknadsinriktad förhandlingsplanering. Planbeslut fattas därmed i ökad utsträckning i dolda förhandlingar mellan kommun, näringsliv och intressegrupperingar för att sedan
endast slutregleras i den formella beslutsprocessen (Cars 1991: 113). I förlängningen av detta fenomen har en mängd olika planformer kommit till i
kommunerna. Den offentliga planeringens legitimitet har ifrågasatts; generella lösningar har ersatts av lokalt anpassade (Christoferson & Öhman 1998:
11f, 125f).
I detta kapitel skall diskuteras hur den offentliga plandebatten förhöll sig
dels till den planeringsverksamhet som växte fram i kommunerna, dels till
det nyliberala förhållningssättet som utmanade stora delar av den övriga
välfärdspolitiken under sent 1980-tal och i början av 1990-talet.
Kapitlet har en annan uppläggning än de föregående. Efter PBL sker endast ett antal mindre partiella prövningar av plansystemet. Det finns ingen
sammanhållen och avgränsad beslutsprocess att studera. För att trots detta
säga något om utvecklingstendenser under perioden har jag valt att ordna
framställningen i tre delar, där varje del undersöker en eller flera omprövningar av plansystemet.
I den första delen studeras det borgerliga maktövertagandet 1991. Kom
den nyliberala strömningen i politiken att prägla centrala reformer av plansystemet? För att besvara den frågan undersöks det utredningsarbete som sattes
igång under perioden (Dir 1992:104) och de betänkanden som producerades
(SOU 1992:24 & 47; SOU 1993:94). Slutligen undersöks de konkreta re-
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formförslag som lades fram på planområdet (P 1991/1992:51; P
1993/94:178).
Den andra delen går vidare och följer det utredningsarbete som initierades
under den borgerliga regeringen, men som kom att färdigställas först efter
1994 när socialdemokraterna åter satt i regeringsställning (SOU 1994:36;
SOU 1996:168). Det var framförallt socialdemokraterna som hade att ta
ställning till hur plansystemet skulle reformeras med utgångspunkt i utredningarnas slutsatser (P 1994/95:230; P 1996/97:34).
I den tredje delen görs en sista utblick. I juni 2002 tillsattes en parlamentarisk kommitté med syfte att utföra en bred översyn av plan- och bygglagen.
Den övergripande frågan för utredningen var densamma som i delar av
1990-talets utredningsarbete: hur bör plansystemet utvecklas för att användas som verktyg i det nationella arbetet för en hållbar utveckling? Ett utredningsbetänkande levererades hösten 2005 (SOU 2005:77). Även om det inte
har varit möjligt att följa utredningsarbetet fram till en eventuell lagändring
diskuterar jag om det finns indikationer på att planeringstänkandet kommer
att förändras inom en snar framtid.
Med utgångspunkt i dessa tre delstudier kommer jag i kapitlets avslutande
del att ta ställning till vilken utveckling av plantänkandet som kan iakttas
efter tillkomsten av den nya plan- och bygglagen.

En borgerlig planpolitik
När den borgerliga regeringen tog makten 1991 deklarerades direkt att stora
förändringar var att vänta. Det talades om ett systemskifte. Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna, centerpartiet och kristdemokratiska samhällspartiet bildade regering. ”Det är våra partiers gemensamma avsikt att
genomföra en kraftfull förnyelse av Sverige i enlighet med väljarnas i val
uttryckta vilja”, deklarerade statsminister Carl Bildt i regeringsförklaringen
(RD 1991/1992:6: anförande 3).78
Talet om systemskifte är kanske mest förknippat med den bostadspolitik
som den borgerliga regeringen drev. Politikområdet som sådant avvecklades.
Bostadsdepartementet lades ned som ett viktigt led i att avreglera bygg- och
bostadsbranschen. Enligt regeringen skulle den tidigare planhushållningen
ersättas med en marknadshushållning. Av den anledningen skulle de bostadspolitiska frågorna integreras med övrig ekonomisk politik (Persson
2001: 110ff). Ett systemskifte har även konstaterats på politikens utfallssida.
Den tidigare finansieringen av nybyggnation med statliga lån och subventio78

Delar av riksdagstrycket för detta kapitel är hämtat från rixlex och riksdagens dokumentredovisning på Internet. I motioner, propositioner, utskottsbetänkanden och riksdagsprotokoll
som är hämtade från nätet har inte fullständig sidhänvisning kunnat ges. I stället anges, när så
har varit möjligt, vilket anförande som åberopas eller vilket yrkande som avses i det refererade dokumentet.
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ner togs bort (Borg 2004: kap. 5). I stället för att vara en utgiftspost kom
bostadssektorn att bli en intäktskälla för staten eftersom intäkterna från fastighetsbeskattningen ökade (Lindbom 2001: 139f).79
Frågan är om nyordningen inom bostadspolitiken, med nyliberala undertoner, kom att ske parallellt med en påtaglig förändring av den planeringspolitiska diskursen.

Ett nyliberalt plansystem
Jag har i tidigare kapitel visat hur det framförallt under 1970- och 1980-talen
fanns tendenser till en alternativ plandiskurs. Framförallt moderata representanter, men även folkpartister, framställde offentlig planering som en problemskapande verksamhet. Dessa aktörer vände på den rådande socialdemokratiska problemformuleringen där mer planering och samordning, i alla
dess former, formulerades som en universallösning på givna samhällsproblem. Den utmanande problemformuleringen kom dock att i liten utsträckning, även under borgerligt regeringsinnehav, förvandlas till konkreta politiska reformförslag.
Dragna till sin spets närmar sig utsagor från folkpartister och moderater
en nyliberal plandiskurs – det som i teorikapitlet kallas libertarianism (se
kapitel 2). Det antyds i plandebatten att den enskilda markägaren bör ha en
rätt att planera och bebygga den egna marken efter eget huvud, i stället för
att det offentliga står för en sådan planläggning. Den kollektiva nyttan, som
enligt planeringsoptimister följer av samhällets planläggning, framträder
endast om enskilda individer får agera på en relativt fri marknad; planering
formuleras framförallt som en enskild åtgärd. Äganderätten och de spontana
marknadskrafterna skall i detta perspektiv i ökad utsträckning avgöra den
byggda miljöns lokalisering, utformning och karaktär.
Utsagor från moderaterna och folkpartiet efter att plan- och bygglagen
kommit till närmar sig ytterligare ett sådant renodlat perspektiv. Moderaterna presenterar exempelvis partimotioner tre år i rad där en alternativ planeringssyn framträder starkare än under tidigare perioder.
”Utgångspunkten för moderat mark- och bostadspolitik är bostadskonsumenternas valfrihet och respekten för den enskilda äganderätten”, konstaterar en partimotion (M 1987/88:Bo211: 1). Det moderata partiet vill ”genomdriva en förändring från offentlig styrning till valfrihet för människorna” (s:
79
Talet om ett systemskifte inom bostadspolitiken är inte helt rättvisande. Bo Bengtsson har
visat hur den svenska bostadspolitiska diskursen alltjämt präglades av kontinuitet under det
borgerliga regeringsinnehavet. Bostaden sågs fortfarande som en ”social rättighet”. Målsättningen för politiken var att alla skulle kunna efterfråga en bra bostad, varpå korrektiv gavs till
den marknad som förmedlade bostäderna. Även den borgerliga bostadspolitiken var i den
bemärkelsen generell, den riktade sig till alla. Bengtsson ser det som ett tecken på att bostadspolitikens grundfundament lämnades intakt, trots departementsnedläggning och avreglering
(2001: 80f).
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2). Det som skiljer detta sätt att tala om planering från det i lagstiftningen
institutionaliserade perspektivet är att markägare och konsumenter själva
skall få avgöra markanvändningen och bebyggelsens utformning. Det hävdas
i en annan partimotion att ”(m)oderata samlingspartiets grundläggande uppfattning är att med markägande skall följa rätten att bestämma över egendom, att bruka, bebygga och sälja den m.m.” (M 1988/89:Bo405).
Den grundläggande skiljelinjen mellan dessa utsagor och den i lagstiftningen rådande anpassningsbara, politiska och totala diskursen är att plansystemets utformning relateras till ägarens rätt att planera och bebygga mark,
och inte till en självklar rätt för det allmänna att planlägga samhällsutvecklingen. Det framgår i en av partimotionerna att staten och kommunerna endast i undantagsfall bör få ingripa i den enskilda äganderätten; och då för att
skydda andra människors liv och hälsa, bevara miljö och natur eller genomföra för landet eller kommunen ytterst angelägna uppgifter (M
1988/99:Bo405). Offentlig planering bör vara en av lag reglerad extraordinär
verksamhet, satt på undantag av en grundlagsskyddad äganderätt.
Folkpartiet är inne på samma linje. I den lagstiftning som reglerar planering och byggande bör en rätt att bebygga mark finnas inskriven. Den i lag
reglerade rätten för kommunen att planera bebyggelsen bör ersättas av en
enskild rätt att bygga som endast skall kunna inskränkas av väldefinierade
allmänna intressen (M 1987/88:Bo424: yrkande 13).
I dessa utsagor uttrycks inte explicit att det kommunala planmonopolet
skall rivas upp. Men målsättningen att ge den enskilde markägaren en grundläggande rätt att planera och bebygga den egna marken kan tolkas som liktydigt med ett sådant förslag. Det offentliga tillskrivs ingen generell rätt att
avgöra var och när bebyggelse skall få komma till stånd. Offentliga institutioner kan endast ingripa mot planer och byggnationer om dessa strider med
vissa i lag definierade regler och intressen. Ytterst bör den offentliga planeringen reduceras till en slags rättslig prövning av enskilda planförslag.
Denna argumentativa position färgar även partiernas reformförslag. Moderaterna kräver att offentlig planläggning inte skall få binda individers val
av markanvändning. De vill göra den översiktliga planeringen helt frivillig
för kommunerna. ”Härigenom undviks den starka styrningen av enskildes
markanvändning och olyckliga låsningar i felaktiga planer elimineras”, hävdar en moderat motion (M 1987/88:Bo211: 18). Även den detaljplan som
enligt PBL direkt skall föregå och reglera ett genomförande av bebyggelse
anses ha alltför vidsträckta möjligheter att styra markanvändningen, vilket
påpekas av både moderater och folkpartister (M (m) 1987/88:Bo211; (fp)
Bo424).
Moderaten Knut Billing har en lång tvättlista över krav som avser att bryta upp den socialistiska planhushållning som anses prägla PBL: Översiktsplanen skall göras frivillig; de områdesbestämmelser som utgör en mellanform mellan översikts- och detaljplan skall avskaffas; bygglov skall krävas
endast inom detaljplanerat område; byggrätt inom detaljplan skall gälla utan
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tidsbegränsning; detaljplan skall inte kunna reglera etableringen av detaljhandeln och sätta konkurrensen ur spel; full ersättning skall utgå till markägaren vid intrång m.m. (M 1989/90:Bo557).
Kritiken mot den tidigare planpolitiken spetsas således till åren efter det
moderata och folkpartistiska nederlaget i PBL-kompromissen. Aktörerna
tycks vilja bryta upp lagstiftningen och ersätta den med ett regelverk som
sätter den enskilda äganderätten främst, före PBL:s huvudprincip om den
kommunala rätten att planlägga markanvändningen.
De ovan studerade utsagorna närmar sig den teoretiska diskursen planering som libertarianism som diskuterades i teorikapitlet. Bebyggelsen skall
växa fram som ett aggregerat resultat av enskilda beslut. Det offentliga bör
endast få ingripa mot marknadslösningarna när vissa centrala reglerade värden eller intressen hotas.
Libertarianismens förhållningssätt står i ett direkt motsatsförhållande till
den anpassningsbara, politiska och totala plandiskursen. Den senare hävdar
ju att politiker bör avgöra markens användning. Det offentliga tillskrivs en
rätt att bestämma var och när bebyggelse skall få komma till stånd i rationella beslutsprocesser. När moderaternas och folkpartiets motioner diskuteras i
riksdagen i början av 1990-talet står dessa båda motstridiga diskurser mot
varandra (se RD 1990/91:117: 57–74).
Den nyliberala diskursen är dock som mest renodlad och påtaglig åren
närmast före regeringsskiftet 1991. När moderaterna, centern och folkpartiet
väl sitter i en koalitionsregering framstår, som vi skall se, regeringens hållning som mer sammansatt. Den nyliberala diskursen får dock genomslag på
framförallt två områden i planrelaterad politik.
Förhållningssättet genomsyrar för det första reformförslagen på det bostadspolitiska området. Den borgerliga regeringens avreglering och deras
avveckling av statliga subventioner till kommunalt byggande framställs som
ett sätt att begränsa de ekonomiska styrmedel som uppmuntrat kommunerna
att reglera och planera samhällsbyggandet. Enligt en bostadspolitisk utredning, utförd av Georg Danell (m), syftar avregleringen i fråga till en ”radikal
minskning av den offentliga styrningen” på området. Reformen framställs
som ett sätt att öka valfriheten för den enskilde. Bostädernas utformning
skall anpassas till efterfrågan och betalningsviljan hos hushållen (SOU
1992:24: 14, 75).
I den så kallade ”Danellutredningen”, som låg bakom den bostadspolitiska omsvängningen, hävdas att bostäders utformning bör styras av fastighetsägares och de boendes önskemål, och inte av offentlig planering och reglering. Vad som anses vara en trevlig bostad eller miljö styrs ju av subjektiva värderingar. ”Från principiell synpunkt är detta vidare frågor som styrs
bättre av fastighetsägarnas och de boendes önskemål och som myndigheterna inte bör reglera”, hävdar utredaren (SOU 1992:47: 111).
Det andra området där en nyliberal diskurs kommer till uttryck är mer direkt relaterat till plansystemets utformning. Regeringen tillsätter en ny ut198

redning för att se över plan- och bygglagen – den kallades plan- och byggutredningen. I direktiven framgår tydligt att plansystemet skall avregleras och
lagstiftningen förenklas (Dir 1992:104: 1). Det står att läsa: ”Uppmärksamheten bör i första hand riktas in på sådana förändringar som innebär en
minskad detaljstyrning och som medför lättnader för den enskilde” (Dir
1992:104: 8).
De konkreta förslag som beställs i direktiven går ut på att minska såväl
detaljeringen i detaljplanen som kraven på bygglov. Särskilt intressanta är
resonemangen kring detaljplanens utformning och funktion. I direktiven
kritiseras den grad av reglering som präglat planformen:
Regleringen i detaljplaner har i huvudsak byggt på att ange markens och
byggnaders användning för olika ändamål. Detta sätt att reglera användningen har medverkat till en funktionsuppdelning i staden, som utarmat vissa områden och lett till ökat transportbehov. Det finns anledning överväga om en
mindre detaljerad reglering kan underlätta en friare etablering och en blandning av boende och olika verksamheter som gör det möjligt att utforma mer
allsidigt sammansatta stadsdelar och samhällen (Dir 1992:104: 9).

I texten framställs detaljregleringen och den styrande ambitionen i detaljplanerna som en orsak till den funktionsuppdelning som har iakttagits i svenska
städer. Detaljplanens grundläggande uppgift att dela in markanvändningen i
funktioner har skapat och inte löst problem; områden har utarmats och transportbehovet ökat. För att komma till rätta med problemet bör det enligt direktiven utredas om inte en mer friare etablering av bebyggelsen kan åstadkomma en blandning av funktioner och därmed mera allsidigt sammansatta
samhällen.
I direktiven framträder därmed en tilltro till att spontana marknadskrafter
kan åstadkomma bättre, mer sammansatta och blandade miljöer än den tidigare detaljreglerade funktionsuppdelningen. Notera dock att det inte är fråga
om att totalt avskaffa planens styrning och funktionsuppdelning, utan endast
att åstadkomma en ”mindre detaljerad reglering”. Förslaget är av den karaktären att plansystemet skall justeras i marginalen, men i nyliberal riktning;
bättre samhällsmiljöer – funktionsintegrerade i stället för funktionsseparerade – kan upprättas om marknadskrafterna i större utsträckning sköter lokaliseringen av bebyggelsen.
Det finns tre konkreta förslag i direktiven till ”mindre detaljerade reglering”. Det skall utredas om detaljplanen bör föreskriva att en viss sorts
detaljhandel endast får etablera sig på ett visst ställe i det detaljplanelagda
området. Regleringen i fråga, att i detaljplan styra det så kallade handelsändamålet, anses hämma konkurrensen (Dir 1992:104: 9). Direktiven ger även
utredningen i uppgift att undersöka om det är möjligt att frångå principen att
all bebyggelse skall prövas lämplig från allmän synpunkt. Om inte allmänna
intressen eller grannars rätt överträds bör den enskilde ha rätt att uppföra ny
bebyggelse utan planprövning. Det bör även utredas, menar direktiven, om
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bygglov verkligen behövs i detaljplanelagda områden om planen beaktat
berörda intressens synpunkter (Dir 1992:104: 10f).
Det går således att iaktta hur en alternativ plandiskurs till den anpassningsbara, politiska och totala växer sig stark åren efter PBL:s tillkomst. Den
har även visst inflytande över det utrednings- och reformarbete som initieras
under den borgerliga regeringen. Men bilden måste förtydligas. Det är nämligen inte så att regeringen i fråga betraktar offentlig planering enbart med
skepsis; alla noterade problem i den fysiska miljön kan inte lösas med en
avreglering eller med en mindre detaljerad reglering.

Stärkt översiktsplanering för hållbarhet
I det utredningsarbete som påbörjas under det borgerliga regeringssamarbetet framträder, märkligt nog, en viss förnöjsamhet med plan- och bygglagsreformen. Utvärderingar har visat att syftena med den nya lagstiftningen i stort
har uppnåtts. Det utredningsmaskineri som sätts igång avser därför inte att
bryta upp PBL-kompromissen utan snarare att se till så ”att lagstiftningens
grundläggande intentioner (…) fullföljs” (Dir 1992:104: 3).
Tilltagande miljöproblem och problemens globala karaktär kräver enligt
utredningsdirektiven nya lösningar. Ett av de viktigaste motiven för en ny
utredning på planområdet anges vara att fysisk planering kan vara ett verktyg
för att nå en långsiktigt hållbar utveckling. I direktiven hävdas i enlighet med
FN-dokumentet Agenda 21 från 1992: ”Fysisk planering kan vara ett viktigt
instrument i arbetet med att förebygga miljöproblem, åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande och hushållning med naturresurserna” (Dir 1992:104:
5).
Det är därmed tydligt hur direktivens krav på avregleringar och förenklingar, förankrade i en nyliberalt orienterad diskurs, kombineras med en
stark tilltro till att det offentliga planinstrumentet har en viktig uppgift att
fylla. Fysisk planering bör framförallt användas för att värna om ett nytt och
tydligt utpekat allmänt intresse: den hållbara utvecklingen. ”En långsiktig
god hushållning med naturresurser måste främjas genom en förutseende
fysisk planering”, hävdas det i direktiven (Dir 1992:104: 5). Det är genom
fysisk planering som kretsloppslösningar kan åstadkommas för bostads- och
arbetsområden. Det är även genom en sådan planering som infrastrukturlösningar och lokalisering av bebyggelse kan samordnas för att effektivisera
transportförsörjningen (s: 5).
I de ovan refererade delarna av utredningsdirektiven definieras inte längre
offentlig planering som en orsak till identifierade samhällsproblem, utan som
en lösning på tilltagande globala miljöproblem. Argumentationen bryter
tydligt av mot den nyliberala plandiskursen som i sin renodlade form förordar mindre planläggning och mer av spontana marknadskrafter. Hållbarhetsutopin, som den definieras i FN-dokumentet Agenda 21, används som motiv
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för att stärka den fysiska planeringen. Planverksamheten tillskrivs i denna
del av direktiven en starkt positiv innebörd.
Rent konkret hävdar utredningsdirektiven att det bör föras in en skrivning
i PBL om att lagstiftningen syftar till ”en långsiktigt hållbar livsmiljö”. Moderaternas krav på en frivillig och mindre styrande översiktsplanering återkommer inte i denna borgerliga viljeyttring. Det bör tvärtom utredas huruvida planformen i fråga kan stärkas och användas i ökad utsträckning. Översiktlig planering bör bland annat skapa en ”positiv utveckling av landsbygden och kulturlandskapet i vid mening” (Dir 1992:104: 7). Den bör även
användas i en utvecklad mellankommunal och regional planering (s: 8).
Att en hållbar utveckling bör planeras fram med offentlig planläggning
står i motsättning till avreglering och strävan efter en mer spontan samhällsutveckling. Strategin står även i ett motsatsförhållande till en stärkt position
för markägaren och näringslivet i planprocessen. Ett uttryck för detta är att
de borgerliga utredningsdirektiven uppmärksammar den ”förhandlingsplanering” som uppstått i kommunerna och ser den som ett påtagligt problem.
Regeringen noterar, precis som forskare som undersökt lokal planering, att
det sker dolda förhandlingar mellan näringsliv och kommuner. Sådan förhandlingsplanering binder exploateringens inriktning tidigt i processen via
avtal mellan kommun och exploatör, utan någon utredning av vilka konsekvenser det får för miljön (Dir 1992:104: 12). Utredningsdirektiven tycks i
anslutning till den informellt uppkomna förhandlingsplaneringen värna om
en stark offentlig planläggning i enlighet med grunddragen i PBL.
Ett ytterligare uttryck för att den borgerliga regeringen inte ensidigt tillskriver markägaren en stärkt privilegierad position i planprocessen är att
direktiven förordar att det medborgerliga inflytandet bör utvärderas, utredas
och ytterst stärkas, dock utan att detta får leda till ökad ineffektivitet och
byråkrati i planprocessen (Dir 1992:104: 11f). Den borgerliga regeringen
efterfrågar således en stark offentlig planläggning, med en mer kraftfull
översiktsplanering och ett förbättrat medborgerligt inflytande.
Det går därmed att identifiera två separata diskurser i de utredningsdirektiv som den borgerliga regeringen delgav den nya plan- och byggkommittén.
Dels en utmanande, mer nyliberal diskurs med fokus på avreglering, lättnader för den enskilde och mer spontana krafter i samhällsbyggandet, dels en
mer traditionell diskurs med fokus på en stärkt offentlig planering för att på
det viset säkra ett hållbart samhälle. Frågan infinner sig då vilken linje som
kom att prägla konkreta reformbeslut under det borgerliga regeringsinnehavet.

Borgerliga planbeslut
Även på den politiska reformprocessens utfallssida kan förekomsten av två
parallella plandiskurser spåras. Den nyliberala hållningen uttrycktes, som
redan påpekats, starkt i de bostadspolitiska förändringarna under perioden.
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Nedläggningen av bostadsdepartementet och avvecklingen av de statliga
subventionerna till byggandet beskrevs som en övergång från en planhushållning till en marknadshushållning. Initiativet för lokalisering, utseende
och funktion i boendet skulle överföras från kommun och stat till byggherrar
och konsumenter, först och främst genom att de ekonomiska incitamenten
för kommunal planläggning drogs in.
Även i en första borgerlig proposition angående plan- och bygglagen uttrycktes den nyliberala diskursen starkt. Planregleringen uppmärksammades
som ett problem för samhällsbyggandet; den givna lösningen var avreglering
och lättnader för markägarna. Den kommunala planeringen och viljan att
styra lokaliseringen av bebyggelsen genom detaljplan ansågs enligt lagförslaget hindra nyetablering av företag, särskilt inom detaljhandeln. Det som
framförallt ogillades var att handelns ändamål reglerades när lokaliseringen
av nya lokaler prövades i detaljplan och byggnadslov (P 1991/92:51: 20).
Regeringen hävdade att det borde råda etableringsfrihet för detaljhandeln.
Strävan efter konkurrens skulle även skrivas in som ett allmänt intresse i
PBL. ”Regeringen anser emellertid att en ökad konkurrens inom handeln
måste utgöra ett naturligt inslag i vad som allmänt avses med en lämplig
samhällsutveckling” (P 1991/92:51: 20).
Den lämpliga samhällsutveckling som efterfrågades var därmed inte offentligt planlagd; den skulle växa fram mer spontant som en följd av konkurrens om mark och kunder. Den korrekta lokaliseringen av handeln etablerade
sig ”naturligt”: ”Skillnaden i omgivningspåverkan mellan de olika former av
handel som här är i fråga (…) torde i praktiken sakna betydelse, eftersom
olika verksamheter naturligt kan antas söka sig till för verksamheten ändamålsenliga platser”, hävdade propositionen (P 1991/92:51: 20).
Det finns därmed en problemformulering i det borgerliga lagförslaget där
offentlig planläggning utgör problem och avreglering lösning. Den ändamålsenliga samhällsordningen etablerar sig spontant om endast företag får
etablera sig mer fritt som ett resultat av utbud och efterfrågan på mark och
lämpliga lokaler.
Att perspektivet i fråga bör identifieras som en alternativ problemformulering, och en alternativ diskurs till den i PBL rådande, framgår av protokoll
från riksdagsdebatten. Talare från vänsterpartiet och socialdemokraterna
motsatte sig att konkurrens skulle bli ett allmänt intresse enligt PBL. Förslaget ansågs strida mot den kommunala rätten att avgöra var och när bebyggelse skulle få komma till stånd (RD 1991/92:66: 2ff; se även M 1991/92:N8;
N10; N12; N13).
Det försäkrades dock i utskottet att det inte var fråga om att avveckla det
kommunala planmonopolet. Det handlade ju främst om att föra in konkurrens som ett allmänt intresse i PBL. Vänsterblockets ifrågasättande ogillades
(BoU 1991/92:10: 6). Lagändringen drevs igenom i kammaren. Den borgerliga trepartiregeringen fick stöd av ny demokrati – det nya partiet i vågmästarställning (RD 1991/92:66: 42; Rskr 1991/92:112).
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De nyliberala strömningarna fick genom reformen ett första genomslag i
planlagstiftningen. Det bör dock noteras att den borgerliga regeringen kunde
ha gått mycket längre och krävt avreglering och marknadslösningar inom
fler områden. Beslutet om en friare etablering för handeln bör därför ses som
ett begränsat genomslag. Det kommunala planmonopolet avskaffades inte,
men det utmanades av en mer konkurrensorienterad lokaliseringsprincip. De
spontana marknadskrafterna skulle delvis avgöra bebyggelsens lokalisering,
dock inom ramen för en i övrigt offentligt planerad utveckling.
Den borgerliga trepartiregeringen avlämnade i slutet av mandatperioden
ytterligare en proposition med förslag till minskad planreglering och lättnader för den enskilde markägaren. I enlighet med ett första delbetänkande från
plan- och byggutredningen (SOU 1993:94) föreslog regeringen två, i det här
sammanhanget, centrala lagändringar.
Det första förslaget gällde i vilken utsträckning kommunen genom byggnadsnämnden skulle detaljreglera de tekniska egenskaperna i ett bebyggelseprojekt. Tidigare hade nämnden i byggnadslovet prövat både lokaliseringen
av byggnaden och dess tekniska utförande med avseende på funktion. Den
borgerliga regeringen föreslog att den kommunala prövningen skulle renodlas till att röra lokaliseringen. Byggherren skulle i sin tur ansvara för de
”tekniska egenskapskraven”. Med en sådan lösning fanns det ingen anledning att pröva egenskapskraven i bygglovet. Den reglerande myndigheten,
byggnadsnämnden, skulle i stället ha ett tillsynsansvar och kontrollera att
byggherren uppfyllde de krav som ställdes (P 1993/94:178: 52f).
Det andra förslaget berörde detaljplanens funktion. Om byggherren ansvarade för de tekniska egenskapskraven och kommunen prövade lokaliseringsfrågan i de ofta detaljerade detaljplanerna, varför skulle det då krävas
bygglov – en prövning av bebyggelsens lämplighet – inom detaljplanelagt
område? Den borgerliga regeringen såg en öppning när det gällde att förenkla planprocessen. Det var möjligt att införa lättnader i bygglovets omfattning
om ansvaret för de tekniska egenskapskraven överfördes till byggherren.
Detaljplanen var i sin tur bindande och kunde, om den var nog detaljerad,
därefter reglera samma saker som bygglovet (P 1993/94:178: 57f).
För att försöka förstå hur planeringstänkandet förändrades är innehållet i
dessa två reformförslag inte det mest centrala. I den här studien bör vi i stället fokusera på hur det talades om reformen och det befintliga plansystemet.
Avsåg regeringen att med reformerna marginalisera den kommunala rätten
att planera markanvändningen? Om vi utgår från propositionstexterna kan en
sådan slutsats inte dras. Det deklarerades nämligen parallellt med förslagen
till lättnader och minskade regleringar att ”samhället” även i fortsättningen
skulle ha en avgörande kontroll över byggandet (P 1993/94:178: 55). Ett
visst missnöje med PBL:s regelverk uttrycktes visserligen, men samtidigt
framhölls följande:
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Samtidigt måste konstateras att regelsystemet i andra avseenden fungerat tillfredsställande och åtnjuter en betydande legitimitet hos medborgarna. En angelägen uppgift för att behålla denna legitimitet är därför att mönstra ut regler
som inte bedöms nödvändiga, som har förlorat i aktualitet eller som kan utgöra ett hinder mot en önskvärd samhällsutveckling (P 1993/94:178: 48).

Den borgerliga regeringen uttryckte på detta vis en betydande nöjdhet med
PBL-reformen. De lagförslag som lades fram syftade därmed inte till att riva
upp PBL, vilket är det intryck man kan få om man studerar moderata och
folkpartistiska debattinlägg åren efter PBL. I regeringsställning erkände de
sig tvärtom nöjda med reformen. Syftet med förslagen var att förbättra det
befintliga plansystemet, inte att avreglera och avveckla det.
Av oppositionens bemötande framgår att förslagen till lättnader och minskad reglering inte bör tolkas som en direkt utmaning av det institutionaliserade planeringstänkandet. Socialdemokrater och vänsterpartister var nämligen i sina motioner delvis positivt inställda till liknande lättnader, även om
de i viss mån var skeptiska till att föra över ansvaret för de tekniska egenskapskraven till byggherren. Partierna yrkande på avslag med motiveringen
att PBL skulle reformeras i ett sammanhang med utgångspunkt i pågående
utredningsarbete (M 1993/94:Bo20;23;24; 26).
Även utskottet tyckte sig se ett brett stöd för reformerna i fråga. Det konstaterades att invändningarna från socialdemokraterna, vänstern och även ny
demokrati framförallt rörde beslutsformerna: om PBL skulle reformeras i
sina delar successivt eller i sin helhet när utredningsresultaten stod klara
(BoU 1993/94:18).
Att det fanns en viss enighet om lagsystemets dåvarande funktion framgår
även av riksdagsprotokollet. Följande deklarerades förnöjt av en socialdemokratisk talare:
Idag står en samlad riksdag bakom PBL. Klagokören från moderaterna och
folkpartister har tystnat. De har insett att de hade fel. Detta är en seger för de
partier som framsynt förde lagen genom riksdagen vid beslutstillfället 1986
(Rune Evansson (s) RD 1993/94:115: anf. 1).

I riksdagen passerade lagförslaget om den tekniska egenskapsprövningen
och lättnaderna i bygglovsprövningen med minsta möjliga marginal. Socialdemokraterna, vänstern och ny demokrati stod enade i kravet på att PBL
skulle reformeras i ett sammanhang och inte genom delreformer. Ny demokrati lade dock ned sina röster i stället för att stödja den socialdemokratiska
reservationen. Partiet använde inte sin vågmästarroll för att hindra genomförandet av de borgerliga förslagen (RD 1993/94:115; Rskr 1993/94:372).
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En splittrad borgerlighet genomför nya justeringar
Vilka slutsatser bör dras om planeringstänkandets utveckling efter att vi studerat det borgerliga regeringsinnehavet 1991–94? Sammantaget antyder
utredningsdirektiven och de lagförslag som lades fram att två diskurser florerade samtidigt i den borgerliga trepartiregeringen.
Planeringen och plansystemet skulle avregleras och förenklas så att mer
spontana – ”naturliga” – krafter avgjorde lokaliseringen och gestaltningen av
bebyggelsen. Samtidigt behölls den grundläggande tanken i PBL att det allmänna skulle planlägga markanvändningen genom rationella beslutsprocesser. Det talades till och med om en utbyggnad och förstärkning av den översiktliga planregleringen och dess styrförmåga. Vid initieringen av arbetet
med en ny planutredning diskuterades inte, som i PBL-reformens slutskede,
huruvida en sådan reform hotade den enskildes äganderätt eller den normgivningsmakt som reglerades i regeringsformen.
Om en mer aktörsorienterad analys görs är förekomsten av två parallella
och delvis motstridiga plandiskurser rimlig. Centern hade ju ingått en överenskommelse med vänsterblocket om att inrätta en ny plan- och bygglag.
När de sedan hamnade i regeringsställning höll de fast vid denna kompromiss. Trots moderata och folkpartistiska intentioner att bryta upp PBL var
detta en politisk omöjlighet för den svaga minoritetsregering som centern
ingick i.
Under de borgerliga regeringsåren fanns det därmed två konkurrerande
diskursiva koalitioner, vars indelning inte överensstämde med uppdelningen
i regering och opposition. Ett av regeringspartierna, centern, var i frågan
allierade med socialdemokraterna i opposition. Moderaterna och folkpartiet
drev avregleringen och förenklingskraven för de enskilda. Centern stödde
dessa krav men höll fast vid PBL:s grundprincip och den kompromiss som
formulerats i utskottsbehandlingen av lagförslaget. Partiet förordade även att
det översiktliga planinstitutet skulle byggas ut. Endast med en stärkt översiktlig planering kunde det hållbara samhället nås.
Förekomsten av två parallella diskurser kan även förstås med utgångspunkt i arbetsfördelningen mellan trepartiregeringens departement. Bostadspolitiken hamnade, efter nedläggningen av bostadsdepartementet, under
finansdepartementet och Bo Lundgren (m), byggfrågorna lades under Per
Westerberg (m) i näringsdepartementet medan planfrågorna förlades till
miljödepartementet och Görel Thurdin (c). Det fanns därmed en organisatorisk plattform för centern att driva planfrågan. Med höjda ambitioner på miljöområdet var det inom ramen för miljödepartementets verksamhet möjligt
att argumentera för en starkare översiktlig planering. De moderata ministrarna hade samtidigt möjligheten att argumentera för och genomföra avregleringar inom sina respektive planrelaterade ansvarsområden – bostadspolitik
och byggande. I de utredningsdirektiv som slutligen formulerades av Thur-
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din och miljödepartementet förekom därför de båda diskursiva positionerna
inom olika sakpolitiska områden.
Det institutionaliserade planeringstänkandet under den borgerliga trepartiregeringen kom därmed att präglas av en politisk kompromiss där två olika
planeringsdiskurser fanns företrädda. Den sittande regeringen ingick inte i
någon gemensam diskursiv koalition i planeringsfrågan; det var centern och
socialdemokraterna som i stället bands samman av en sådan samsyn på området.
Vilka slutsatser kan då dras om det institutionaliserade planeringstänkandets subjektspositioner under perioden? Plan- och bygglagsreformen lämnades tämligen intakt av den borgerliga trepartiregeringen; det försäkrades att
grundprincipen i PBL skulle ligga fast. Det allmänna skulle fortfarande avgöra var och när bebyggelse fick komma till stånd. Av det skälet bör inte
reformförslagen, med avreglering och lättnader för enskilda, betraktas som
att den nyliberala diskursen fick en tydlig institutionaliserad grund.
Att regleringen av detaljhandelns lokalisering togs bort och att konkurrenskravet fördes in som allmänt intresse i PBL bör dock ses som ett begränsat framsteg för det nyliberala förhållningssättet. Det kom även att, åtminstone på en diskursiv nivå, förändra relationerna i planprocessen. Handeln
och näringslivet flyttade fram sina positioner medan de offentliga institutionerna fick stå tillbaka när detaljhandeln skulle lokaliseras. När konkurrensvärdet stärktes flyttades även marknadsekonomins position fram i relation
till kommunernas rätt att planlägga mark.
Den nyliberala diskursen kom på det viset att genomsyra delar av planreformerna och delvis justera den i lag reglerade relationen mellan planeringens subjekt. Det övergripande plansystemet och plantänkandet låg däremot
fast under det borgerliga regeringsinnehavet; för detta var den gränsöverskridande kompromissen mellan centern och socialdemokraterna en garant.

En ny socialdemokratisk planpolitik
Efter tre år av borgerligt styre återtog socialdemokraterna makten. Den nya
regeringen, som tillträdde 1994, fortsatte att arbeta med revideringen av PBL
med utgångspunkt i den tillsatta plan- och byggutredningen. De frågor som
framförallt kom upp till behandling var hur den fysiska planeringen skulle
användas som ett instrument för att nå en hållbar utveckling, hur den översiktliga planformen skulle utvecklas för detta syfte, hur det medborgerliga
inflytandet skulle stärkas samt hur plansystemet ytterligare skulle liberaliseras och förenklas. Frågan är vilket perspektiv på planering som framförallt
kom att sätta sin prägel på det fortsatta utrednings- och reformarbetet.
Liksom under det borgerliga regeringsinnehavet går det att spåra två övergripande diskursiva spår i de betänkanden som plan- och byggutredningen
avlämnade. Å ena sidan hävdades att den ambitiösa svenska planregleringen
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var ett problem; den borde förenklas och avregleras för att de positiva effekterna av en mer oreglerad samhällsutveckling skulle nås. Å andra sidan borde den översiktliga planeringen stärkas för att i än större utsträckning styra
samhällsutvecklingen mot hållbarhet. I det senare fallet ifrågasattes inte den
anpassningsbara, politiska och totala plandiskurs som utvecklades under
1960-talet och som institutionaliserades i PBL.
Det är just spänningen mellan dessa två problemformuleringar, där mer
respektive mindre planering formuleras som lösning på identifierade samhällsproblem, som präglar 1990-talets utveckling. Frågan är vilken linje som
kom att påverka lagstiftningen åren efter att socialdemokraterna återtagit
makten.

Hållbarheten – den nya samhällsutopin
Om vi börjar med planering som problemlösning så utgår delbetänkandet
Miljö och fysisk planering, likt utredningsdirektiven, från Agenda 21.80 Ändliga naturresurser och miljöns nedbrytning identifieras i utredningen som
globala miljöproblem. Och för att de skall lösas krävs att miljöhänsyn förs in
som ett allmänt intresse i PBL och tillämpas på samtliga plannivåer.
I avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen kan det ”allmännas”
intresse i PBL inte längre begränsas till planeringsobjektets närmaste grannar,
olika handikappgrupper eller olika kommunala/regionala/nationella intressen.
Även global miljöhänsyn krävs ner på detaljplanenivå (SOU 1994:36: 82).

I denna del av utredningsbetänkandet är det inte fråga om att förenkla eller
avreglera PBL utan om att stärka lagstiftningen i dess grundläggande funktion. Den skall behålla sin grundläggande karaktär av att reglera beslutsprocesser för att på så vis nå legitima beslut. Det tillägg som görs är att ett visst
allmänt intresse – miljöhänsynen – skall stärkas i dessa beslutsprocesser
(SOU 1994:36: 141).
Enligt betänkandet Miljö och fysisk planering har den översiktliga planeringen en outvecklad potential; den kan användas som ett samlande instrument i strävandet efter en hållbar samhällsutveckling (SOU 1994:36: 137ff).
Det intressanta är att utredningen öppnar för en förstärkning av översiktsplanens styrande ambitioner. Samhällsutvecklingen skall återigen ledas med
denna planform. ”Om kommunens beslut enligt PBL skall medverka till en
god och långsiktigt hållbar livsmiljö, bör ökad vikt läggas vid översiktsplanen som ett styrinstrument” (s: 144).
Det finns därmed en viktig utvecklingstendens att ta fasta på. Om vi drar
oss till minnes den plandiskurs som präglade plan- och bygglagen så karaktäriserades den särskilt av en renodling av det anpassningsbara elementet.
80
I Agenda 21 betraktas en förutseende samhällsplanering som en viktig beståndsdel i främjandet av en långsiktig hållbar utveckling (SOU 1994:36: 11).
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Översiktsplanen avsåg inte att styra efterkommande beslut eller samhällsutvecklingen i stort. Den skulle tvärtom vara anpassningsbar till densamma.
Planen skulle vara ett utredningsdokument, ett beslutsunderlag som framförallt sammanställde den kommunala kunskapen om markanvändning och
tecknade ett antal utvecklingsalternativ. Under 1990-talets första hälft förändras detta. Hållbarhetsutopin motiverar att samhällsutvecklingen vägleds
av miljöhänsyn och resurshushållning, och för det krävs en översiktsplan
med just styrande egenskaper.
Den starkare styrningen skall enligt utredningstexten framförallt komma
till stånd genom fyra förändringar av planlagstiftningen. För det första föreslås en ny grundläggande formulering som preciserar vilka allmänna intressen som skall prägla den översiktliga planeringen. Den bör inte bara syfta till
att ”främja en från allmän synpunkt lämplig utveckling”. För att miljöperspektivet skall stärkas vill utredningen införa en skrivning om att
”(p)lanläggning skall främja en ändamålsenlig samhällsstruktur från hushållningssynpunkt” (SOU 1994:36: 149).
För det andra bör planens innehåll tydligare präglas av ett samband mellan miljöfrågor och markanvändning. Allmänna miljöintressen bör redovisas
i planeringen. De ställningstaganden som kommunen gör bör baseras på
konsekvensanalyser av större förändringar i markanvändningen (SOU
1994:36: 155ff). Den rationella analysen av konsekvenser skall således byggas ut och genomföras med ökad miljöhänsyn.
För det tredje skall planens vägledande syfte stärkas. Planformen bör i
ökad utsträckning användas som ett ”strategiskt handlingsprogram” i markanvändningsfrågor (SOU 1994:36: 165f) Det framgår även att utredaren
önskar sig ett bättre samband mellan översiktlig planering och efterkommande planbeslut (s: 179). Den översiktliga nivån skall vara ett program för
efterföljande detaljplanering (s: 203).
För det fjärde ställs ökade krav på att planformen skall hållas aktuell genom ständiga revideringar. Det poängteras – som i PBL – att planeringen bör
vara en kontinuerlig process (SOU 1994:36: 170). Detta preciseras med att
antagna planer i ökad utsträckning bör ”fördjupas” i mer detaljerade beskrivningar för de delområden som skall utvecklas eller bevaras (s: 176).
Att uttrycka en sådan hierarkisk och styrande syn på översiktligt planarbete var otänkbart i PBL-reformens slutskede; det ansågs strida mot regeringsformens normgivningsmakt. När nu miljöproblemen och framtidens
hållbarhet motiverar en ökad resurshushållning uttrycks ingen sådan försiktighet. I stället vädras en stärkt tilltro till planredskapet generellt och till den
översiktliga planeringens styrförmåga i synnerhet.81
81

Endast i ett särskilt yttrande till utredningen noteras det anmärkningsvärda i att översiktsplanen förses med en styrande funktion som inte finns reglerad i PBL. Den i utredningen
sakkunnige arkitekten Elisabeth Martin skriver: ”Jämfört med de ursprungliga ambitionerna
med översiktsplanen, såsom de uttrycktes i samband med PBL:s tillkomst, har utredaren
tillfört ytterligare en egenskap till översiktsplanen. Förutom att vara ett beslutsunderlag och
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Förutom av miljöfrågan motiveras en starkare översiktlig styrning av ett
tilltagande segregationsproblem. Problemet beskrivs särskilt i plan- och
byggutredningens slutbetänkande – Översyn av PBL och va-lagen (SOU
1996:168).
Den borgerliga regeringens utredningsdirektiv utgick, som vi har sett, från
att den funktionsuppdelade staden orsakades av en detaljreglering av handelsändamålet och av en alltför bindande detaljplan. En funktionsblandning
och integration av staden skulle komma till om regleringen avtog och verksamheter fick etablera sig mer fritt. Plan- och byggutredningen drar en annan
slutsats när det gäller segregationen av människor och integrationen av samhällsmedborgare. Segregation definieras som ett relationellt problem på
kommunal nivå och inte som ett kännetecken på en enskild stadsdel. Ett område som är ensidigt sammansatt av vissa sociala grupperingar är inte segregerat; det är den kommun i vilken detta område ingår som präglas av segregation (SOU 1996:168: 511).82
Med en sådan definition av problemet är inte lösningen en avreglerad detaljplanering och en spontan etablering av bebyggelse utifrån subjektiva
värderingar och valfrihet. Det är inte ett ökat utrymme för marknadsprocesser som ökar valfriheten i boendet och därmed mångfald och variation i bebyggelsen, vilket företrädare för moderaterna och borgerliga bostadspolitiska
utredningar hävdat. Den önskvärda mångfalden kan endast åstadkommas
med en stärkt översiktsplanering. Denna bör styra och samordna detaljplanerna inom kommunen så att dessa främjar en allsidighet inom bostadsområdena. Blandad bebyggelse och valfrihet mellan boendeformer skall planeras fram, vilket i sin tur kommer att leda till att olika grupper, genom frivilliga val, bosätter sig i samma område.
När det gäller att motverka segregation i samband med planering och byggande är det framför allt en fråga om ett arbete inom ramen för översiktsplaneringen. Det är i samband med fördjupningar av översiktsplanen på tätortsnivå som problemen kan överblickas och analyseras. Detaljplaneringen för
t.ex. nya bostadsområden bör således i stor utsträckning styras av översiktsplaneringen. Grundläggande villkor för undvikande av segregation i boendet
torde här vara allsidigt utformade områden med möjligheter till valfrihet för
så många grupper som möjligt (SOU 1996:168: 512).

Det är därmed inte bara tilltron till befintlig översiktsplanering som stärkts;
planredskapet skall användas på fler problemområden. Globala miljöproett kunskapsmaterial föreslås den också bli styrande för den efterföljande planeringen och
tillståndsprövningen” (SOU 1994:36: 361–362). Det betonas i yttrandet att denna styrning är
central, men att den inte får innebära långsiktiga låsningar.
82
Det konstateras att det framförallt är miljonprogrammets hyresområden som präglas av en
ensidig befolkningssammansättning. Orsaken till tillståndet beskrivs som ett valfrihetsproblem. Det måste därför skapas en valfrihet inom varje bostadsområde, där miljöer och bostäder attraherar flera olika hushållsgrupper. Endast då kan en integration komma till stånd (SOU
1996:168: 511).
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blem och segregation i boendet skall hanteras med en översiktsplanering
som styr efterföljande detaljplanering. Med en sådan ordning kan en hushållning med naturresurserna komma till stånd, globala miljöhot avvärjas
och allsidiga boendemiljöer skapas.
Hur bör då dessa utredningsförslag tolkas? Utmanar de plansystemets tidigare utformning? Utmanas planformens anpassningsbara och vägledande
funktion av en stärkt tilltro till offentlig styrning?
I delbetänkandet Miljö och fysisk planering framgår att planformen skall
stärkas i enlighet med den grundläggande funktionen som regleras i PBL.
Översiktsplanen skall inte binda efterkommande planformer, utan även fortsättningsvis ”ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändning”
(SOU 1994:36: 164). Även i slutbetänkandet deklareras att PBL-reformen är
”ändamålsenligt utformad” med en vägledande översiktsplan och en bindande detaljplan. Det är framförallt kommunens användning av det befintliga
plansystemet som skall förändras (SOU 1996:168: 513).
Lagstiftningens huvudsyfte, att reglera en beslutsprocess – helst en rationell sådan – ligger således fast. En vägledande och anpassningsbar översiktlig planering skall i en pågående process preciseras i detaljerade planformer
och slutligen styra beslut om bygglov (SOU 1994:36: 250). Den förändring
som betänkandet Miljö och fysisk planering efterfrågar är att den rationella
prövningen av alternativ skall stärkas ytterligare. Översiktsplanen skall i
ökad utsträckning användas för att belysa alternativ och redovisa konsekvenser när större förändringar är att vänta.
Inte minst för berörda kommuninvånare är det angeläget att motstående intressen, grunderna för olika avvägningar och konsekvenserna av olika alternativ redovisas tydligt under hela planprocessen då större förändringar diskuteras (SOU 1994:36: 162).

Det är därmed tydligt hur den undersökta utredningen fortfarande talar om
planering som ordnandet av rationella beslutsprocesser. Konsekvenser av
alternativa markanvändningar skall belysas och intressen vägas samman. Det
skall ske genom en vägledande och anpassningsbar översiktsplanering, som
successivt preciseras i bindande detaljplaner som i sin tur styr konkreta
bygglovsbeslut.
Idén om en styrande översiktsplan är inte ny i svensk planpolitik. En sådan styrning var en given målsättning när ett nytt plansystem skissades på
1960- och 1970-talen. Nu återuppstår tanken. Utan hänvisning till riksdagens
normgivningsmakt, det vill säga riksdagens rätt att fatta beslut som generellt
reglerar relationen mellan den enskilde och det allmänna, konstateras att
samhällsutvecklingen kan och bör styras genom översiktlig planering; planformen bör samordna de rationella beslutsprocesser som avgör var och när
bebyggelse får komma till stånd. Utredningen menar att det inte krävs någon
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ny lagstiftning för att realisera denna starkare styrambition, utan endast att
befintlig lag tillämpas på ett nytt sätt ute i kommunerna.

Avreglering och liberalisering
Parallellt med en uppgradering av den översiktliga planeringens styrambitioner återkommer krav på avreglering och liberalisering. I betänkandet Miljö
och fysisk planering kombineras de konkurrerande problemdefinitionerna –
planering som problem och planering som lösning – på olika nivåer.
Om den översiktliga planeringen stärks och arbetar med väsentliga markanvändningsfrågor kan den detaljerade och tekniskt reglerande plannivån
delvis avregleras. ”En förskjutning av insatser och beslutsfattande mot den
tidiga översiktliga nivån utgör enligt min mening en förutsättning för att
förenklingar skall kunna göras i senare skeden”, hävdar den enskilde utredaren (SOU 1994:36: 250). Utredningen kombinerar på detta sätt två diskurser,
som vid en första anblick tycks stå i direkt motsättning till varandra, genom
att föreslå skilda förändringar för den översiktliga och den detaljerade planformen.
Frågan är om förslagen till avreglering av den detaljerade plannivån är av
sådan karaktär att det finns anledning att betrakta det som en alternativ planeringsdiskurs till den anpassningsbara, politiska och totala. Så vore fallet
om en avreglering av den offentliga rationella beslutsprocessen och det
kommunala planmonopolet förespråkades; då utmanas det politiska och totala elementet i plandiskursen.
Det kommunala planmonopolet bygger på att det allmänna skall avgöra
var och när bebyggelse får komma till stånd inom hela kommunens område.
För att kommunen skall kunna pröva bebyggelsens uppkomst ställs i lagstiftningen ett detaljplanekrav på stora delar av potentiell nybebyggelse.83
Kommunen kan avslå en bygglovsansökan med hänvisning till att detaljplan
måste upprättas. Den enskilde har då inga möjligheter att tvinga fram en
sådan planläggning (SOU 1994:36: 252ff). Med detaljplanekravet och rätten
för kommunerna att planlägga följer möjligheten att styra bebyggelsens etablering och tillkomst.
Vad går då avregleringsförslagen ut på i den borgerligt tillsatta plan- och
byggutredningen? Det främsta förslaget till förenklingar i betänkandet Miljö
och fysisk planering syftar till att tidsbegränsa det offentligas rätt att med
detaljplanekravet förvägra ny enstaka bebyggelse; endast under tre års tid
skall ett och samma bebyggelseprojekt kunna stoppas med kravet (SOU
1994:36: 256ff). Den enskilde utredaren ser dock inte detta som en begräns83
Följande bebyggelse kräver detaljplanering: Ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka
bebyggelse med betydande inverkan på omgivningen som inte kan prövas i bygglov, samt
befintlig bebyggelse som skall förändras eller bevaras på ett sätt som kräver att det görs i ett
sammanhang (SOU 1994:36: 252).
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ning av det kommunala planmonopolet utan som en ”precisering”. Genom
förtydligandet bör den enskildes rätt att uppföra ny enstaka bebyggelse stärkas (s: 255).
Det andra reformförslaget med uttalad ambition att minska planregleringen tar sin utgångspunkt i utredningsdirektivens problembeskrivning av den
funktionsuppdelade staden. Den utförda detaljplaneringen framställs som
orsaken till komplexa samhällsproblem, såsom segregation. I betänkandet
Miljö och fysisk planering hävdas att den detaljerade planformen har låst
utvecklingen i för stor utsträckning. Planerna har upprättats för begränsade
områden i nära anslutning till genomförandet och har på det viset kommit att
likna bygglovet. En stor del av planerna har bara angivet ett användningssätt
för det område som regleras. Det har därför inte varit möjligt att ändra områdets karaktär och funktion utan att först ändra planen (SOU 1994:36: 261f).
Vad den enskilde utredaren efterfrågar är att detaljplanen inte fullständigt
skall låsa fast användningen av det område som regleras i plan.
Även plan- och byggutredningens slutbetänkande Översyn av PBL och
va-lagen är inne på detta spår. I texten förordas att det bör kunna ske mindre
avvikelser från detaljplan; planen bör inte lika påtagligt som hittills binda
markanvändningen. För att åstadkomma den önskade blandningen av verksamheter, och därmed ”en levande miljö”, krävs att användningen av mark
kan förändras utan formell planändring (SOU 1996:168: 499).
Dessa reformer kan av två anledningar inte tolkas som förslag till avreglering av plansystemet, som ger spontana marknadsprocesser större utrymme
att gestalta stadsbilden. För det första bör den minskade regleringen på detaljerad nivå vägas upp av en starkare översiktlig planering, vilket är tydligt i
följande principuttalande: ”För att detaljplanekravet skall kunna mjukas upp
utan att kommunen förlorar kontrollen över utbyggnaden krävs en utvecklad
översiktsplanering” (SOU 1994:36: 250). Rätten för det allmänna att planlägga marken skall vara intakt.
För det andra följer utredningens delbetänkanden och slutbetänkande inte
direktivens grundläggande problemformulering. Mindre planering leder inte
per definition till mer funktionsblandning och en mer dynamisk utveckling
av stadsdelar. Tvärtom kan en blandad bebyggelse där boende integreras
med andra funktioner planeras fram; funktionsblandning formuleras som en
målsättning för detaljplanearbetet. ”Det är enligt min mening angeläget att
detaljplanerna utformas så att de ger utrymme för en blandning av boende
och sådana verksamheter som är förenliga därmed”, hävdar den enskilda
utredaren i betänkandet Miljö och fysisk planering (SOU 1994:36: 265).
Segregationsbekämpningen kräver styrning via planering, inte marknadslösningar.
När socialdemokraterna tar över ledningen av utredningsarbetet formuleras även tilläggsdirektiv där det framgår att slutbetänkandet bör överväga hur
detaljplanerna kan utformas för att främja ”en bättre blandning av verksam-
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heter” (Dir 1995:90: 11). Slutbetänkandet konstaterar att en sådan målsättning bör finnas i detaljplanearbetet.
Vidare måste tillses att framtida planer befordrar eller i vart fall inte hindrar
en blandning av verksamheter. Dels är det angeläget att inom detaljplaneområde rymma verksamheter av olika slag så att det skapas en levande miljö,
dels bör tillses att man inte låser användningssättet alltför mycket så att framtida användningar inte kan ske utan planändring (SOU 1996:168: 499).

Att minska låsningen i planerna och tillåta avvikelser från dem kan ses som
en del av ambitionen att minska regleringen. Ambitionen att planera för
blandning går däremot ut på att reglera fram och medvetet styra funktionsblandningens sammansättning. Den mest påtagliga förändringen som föreslås är därmed inte avreglering, utan snarare att den tidigare informellt rådande normen om funktionsseparering skall ersättas av ett nytt och formellt
mål: nämligen funktionsintegrering. ”Ett mål för detaljplaneringen är alltså
att bryta det funktionsuppdelade mönstret och åstadkomma en blandning av
verksamheter”, hävdas det i plan- och byggutredningens slutbetänkande
(SOU 1996:168: 506).84
Förslagen till liberalisering och avreglering av plansystemet är därmed
tämligen modesta. Förvisso föreslås vissa förenklingar i detaljplan; vissa
avvikelser skall tillåtas. Till detta läggs förslag om att detaljplanekravet skall
preciseras och kunna användas i högst tre år, detta för att stärka den enskildes position. Men liberaliseringsförslagen bör ses i relation till förslagen om
starkare styrning i den översiktliga planeringen och nya målsättningar –
funktionsintegrering – i den detaljerade planformen. Sammantaget bör inte
det allmännas möjlighet att planlägga och styra bebyggelsen försvagas, utan
snarare stärkas.

Ett förstärkt medborgarinflytande
Den globala miljön och segregationen är i plan- och byggutredningarna problem som kräver mer och inte mindre planverksamhet. Tilltron till att styra
samhället med planverktyget stärks. Den hållbara utvecklingen och den
funktions- och medborgarintegrerade staden kan inte växa fram spontant,
utan måste planläggas med goda intentioner. Men vem är det egentligen som
skall planera?

84

En tredje reform som gäller minskad reglering rör möjligheterna till ”enkelt plangenomförande”. Planen skall inte behöva genomgå vissa processer, däribland utställningsförfarande,
när förslag till detaljplan är av begränsad betydelse, när planens innehåll inte är av intresse för
allmänheten och när den stämmer överens med översiktsplanens intentioner. Utredningen vill
vidga möjligheten till sådant förenklat plangenomförande så att det alltid tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och länsstyrelsens granskningsyttrande
(SOU 1994:36: 277).
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I plan- och byggutredningens betänkanden är det fortfarande tydligt att offentliga institutioner skall ha rätten att planera markens användning. Förslagen till minskad reglering avser inte att överlåta den rätten till vare sig markägaren, enskilda intressegrupperingar eller medborgare.
Om vi utgår från en offentlig planering i det allmänna intressets tjänst kan
vi dock fortfarande, i enlighet med teorikapitlet, tänka oss åtminstone tre
olika diskurser där makten över planläggningen fördelas olika. I planering
som fysisk design ges en specifik profession rätten att rita planmodeller över
framtidens samhällen och städer; i planering som rationell beslutsprocess
har de förtroendevalda ansvar för planeringen och fattar planbesluten medan
planerare utvärderar planalternativ och medborgare för fram åsikter – allt för
att få ett så fullgott beslutsunderlag som möjligt; i planering som kommunikation samverkar politiker i en jämlik deliberativ process med planerare och
berörda medborgare för att nå konsensus om bästa plan.
I de undersökta utredningstexterna är det tydligt hur man håller fast vid
att det är kommunen och de förtroendevalda som bör ansvara för den stärkta
planeringen. Centralt är dock att den representativa demokratin kompletteras
med ett ”direkt medborgarinflytande” (SOU 1994:36: 294). Syftet med detta
inflytande är inte att medborgaren direkt skall kunna påverka planbeslut.
Syftet är som tidigare att skapa ett bättre beslutsunderlag och öka acceptansen för planens implementering:
Beslut som har tillkommit utan att allmänheten har beretts möjligheter till
medverkan i beslutsprocessen har svårt att bli allmänt accepterade. Medverkan från allmänheten är vidare nödvändigt för att man skall få fram ett så
fullständigt beslutsunderlag som möjligt. Det gäller således att föra ut information till allmänheten och att återföra information till beslutsfattare (SOU
1994:36: 294).

Trots att den enskilde utredaren i betänkandet Miljö och fysisk planering
förordar ett direkt medborgarinflytande som ett komplement till den representativa demokratin handlar de konkreta reformförslagen inte alls om att
tillåta ett direkt inflytande i planbeslut. I förslaget ligger i stället en vidgning
av kretsen samrådsberättigade.
Enligt PBL är det framförallt berörda parter som har ett väsentligt intresse
som skall ha rätt att i samråd yttra sig över innehållet i de mer detaljerade
planformerna. I betänkandet Miljö och fysisk planering betecknas det som ett
brukarinflytande på grund av den begränsade kretsen (SOU 1994:36: 296). I
betänkandet föreslås dels att inflytandet i ökad utsträckning skall förläggas
till den översiktliga nivån för att det skall komma in tidigt i planprocessen,
dels att samrådskretsen skall utvidgas till att gälla alla enskilda med väsentligt intresse av förslaget (s: 300f).
Det ”direkta” medborgarinflytandet som förordas i utredningen är därmed
fortfarande förenligt med den teoretiska diskursen planering som rationell
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beslutsprocess. Inflytandet i fråga handlar om samråd där berörda parter och
intresserade medborgare tidigt i processen skall få yttra sig i sakfrågor och
om planens utformning. Inflytandet bör dock komplettera, inte utmana, den
representativa demokratin. Syftet är alltjämt att åstadkomma ett fullgott beslutsunderlag för de förtroendevalda och att underlätta implementeringen.

En stärkt översiktsplanering i planbesluten
När socialdemokraterna övertog makten och ansvaret för utredandet av plansystemet framträdde ambitionen att stärka planstyrningen mer påtagligt än
ambitionen att avreglera och minska regleringen. Den översiktliga planeringen borde göras mer styrande, det medborgerliga inflytandet vidgas, och
den detaljerade planeringen reglera fram en funktionsblandning.
Ett ytterligare uttryck för att de avreglerande och liberaliserande tendenserna kom i skymundan var att de utredningsförslag som hade en sådan inriktning inte ledde till konkreta reformförslag.
I betänkandet Miljö och fysisk planering lades förslag om att begränsa
kommunens möjlighet att genom detaljplanekrav förvägra uppkomst av enstaka ny bebyggelse. När socialdemokraterna tog makten författades nya
tilläggsdirektiv efter att många remissinstanser kritiserat förslaget. Kommunerna skulle även i fortsättningen kunna hävda att detaljplan måste upprättas
för att ny bebyggelse skulle tillåtas (Dir 1995:90: 11).
I plan- och byggutredningens slutbetänkande – Översyn av PBL och valagen – hävdades vidare att någon lagändring för att stärka den enskildes
position gällande detaljplanekravet inte var nödvändig. Det enda som kunde
övervägas var lättnader inom gällande rätt som inte försämrade samhällets
möjligheter att förhindra uppkomsten av olämplig bebyggelse (SOU
1996:168: 469ff).
I den proposition som följde på utredningens delbetänkande Miljö och fysisk planering saknades även förslag till avreglering och lättnader för enskilda (P 1994/95:230). Den problemformulering som såg planering som orsaken till samhällsproblem och avreglering eller mindre reglering som lösning
var i stort sett frånvarande. De reformförslag som lades fram syftade till att
stärka den översiktliga planeringen och det medborgerliga inflytandet. För
att lösa miljöproblemen krävdes ”ökad rationalitet i den kommunala beslutsprocessen i frågor om användning av mark och vatten” (P 1994/95:230: 45).
Styrambitionerna i den översiktliga planeringen skulle stärkas, alltjämt i
sin tidigare vägledande funktion. Övervägandena i planen skulle få ökat
genomslag i detaljplanen och i byggloven. Högre krav ställdes även på att
kommunen skulle redovisa strategiska överväganden och ställningstaganden
i förhållande till dels allmänna intressen, dels till riksintressen enligt naturresurslagen. Vidare skulle konsekvenser av alternativ redovisas i planen och
planens aktualitet säkras genom krav på prövning varje mandatperiod (P
1994/95:230: 45–70).
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I reformförslaget ställdes även krav på att detaljplaneringen skulle föregås
av ett ”programskede” där bland annat miljökonsekvensbeskrivningar skulle
upprättas (P 1994/95:230: 75ff). Genom att upphöja miljöhänsyn till ett nytt
allmänt intresse i planlagstiftningen syftade propositionen till att skärpa den
rationella beslutsprocess som föregick förändrad markanvändning, på såväl
översiktlig som detaljerad plannivå. Förslag till avreglering och förenkling
för den enskilde lyste med sin frånvaro.
Efter regeringsskiftet rådde det även bred enighet kring stärkandet av
plansystemets styrkapacitet. Viljan att lösa miljöproblem och bekämpa segregation tycks ha överskuggat såväl hot mot riksdagens normgivningsmakt
som potentiella hot mot den individuella äganderätten. Samtliga riksdagspartier hävdade att det var nödvändigt att stärka den fysiska planeringen. Det
tävlades nästan om vilket parti som formulerade den starkaste miljömålsättningen för plan- och bygglagstiftningen (se M 1994/95:Bo11–16).
Endast från moderat håll ifrågasattes reformen med mer principiella argument. Även om också moderaterna efterfrågade att miljöarbetet skulle
integreras i den fysiska planeringen var de missnöjda med den ökade detaljregleringen av kommunal planverksamhet. Översiktsplanen borde göras
frivillig, hävdade motionen. Den borde inte detaljregleras av statliga direktiv
för exempelvis hur ofta planens aktualitet skulle prövas (M 1994/95:Bo13).
Två centermotioner väckte frågan om vart förslagen till lättnader i bygglovsplikten tagit vägen (M 1994/95:Bo14; Bo540). Utskottet avvisade dock
denna undran med att dessa förslag ytterligare skulle övervägas och överarbetas i regeringskansliet (BoU 1995/96:01). Riksdagens beslut kom på det
viset att ensidigt präglas av en vilja att stärka den översiktliga planeringen i
enlighet med gällande lag (BoU 1995/96:01; Rskr 1995/96:30).
Förslagen till minskad reglering, som skulle få bebyggelsen att växa fram
mer spontant och leda till ökad variation och mångfald, uteslöts effektivt
från den socialdemokratiska reformagendan. I riksdagsdebatten stoltserade
exempelvis socialdemokratiska talare med att dessa frågor var att betrakta
som ”begravna”. Förslaget till minskad lokaliseringsprövning av ny bebyggelse, liksom begränsningen/preciseringen av detaljplanekravet, ”är numera
djupt begravt i en sällan öppnad byrålåda på Miljödepartementet”, hävdade
Rune Evansson (s) (RD 1995/96:27: anf. 218).
Den alternativa problemformuleringen, där planering orsakade samhällsproblem såsom funktionsuppdelning och segregation, företräddes inte av den
socialdemokratiska regeringen. Avreglering var inte lösningen på miljöproblematiken, och inte heller det som krävdes för att skapa en funktionsblandad bebyggelse. Det var i stället angeläget att stärka den fysiska planeringen.
Enligt socialdemokraten Evansson hotade nämligen de avreglerande reformförslagen det kommunala planmonopolet och möjligheten att med planering
styra utvecklingen (RD 1995/96:27: anf. 218).
Ett ytterligare uttryck för denna viljeinriktning var att socialdemokraterna
återinförde delar av den planreglering som den borgerliga regeringen avlägs216

nat. Borttagande av möjligheten att reglera detaljhandelns lokalisering var en
av få segrar för avregleringspolitiken. I tilläggsdirektiven till plan- och
byggutredningen, som den socialdemokratiska regeringen skyndsamt formulerade efter presentationen av betänkandet Miljö och fysisk planering, fick
utredningen i uppdrag att i sitt slutbetänkande diskutera återinförandet av
möjligheten att precisera handelsändamålet i detaljplan (Dir. 1995:90: 12).
Redan innan slutbetänkandet levererades lades dock en enskild socialdemokratisk motion i ärendet (M 1994/95:511). Utskottet kom fram till att
motionens krav på att återinföra möjligheten att reglera handelsändamålet i
detaljplan var rimligt. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att lägga fram ett
lagförslag i ärendet (BoU 1995/96:01: 41; RD 1995/96:28: mom 28).
Riksdagsåret därpå lades propositionen. Möjligheten att reglera handelsändamålet i detaljplan skulle återinföras, i stort i enlighet med de regler som
gällde innan 1992 års beslut. Skälet därtill var att en styrning av handelns
lokalisering var nödvändig för att nå en önskvärd butiksstruktur. Till denna
ursprungliga motivering till regleringen tillfördes även miljöskäl: Handelns
etablering måste regleras så att vägtransporter minimerades. Som exempel
nämndes att kommunen borde ha möjlighet att begränsa stormarknaders
etablering. Det poängterades dock att syftet med regleringen inte var att
hindra effektiv konkurrens (P 1996/97:34).
Folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna motsatte sig reformen
med argumentet att den begränsade konkurrensen och därmed höjde priserna
för konsumenten. Centern, socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet
röstade dock för ett återinförande av möjligheten att reglera handelsändamålet i detaljplan (BoU 1996/1997:6; RD 1996/97:39: mom. 1; Rskr
1996/97:79). Den diskursiva koalitionen mellan centern och socialdemokraterna stod sig stark.
Förutom att planambitionen stärktes påtagligt under socialdemokratiskt
styre, revs vissa centrala avregleringsbeslut upp.

En renässans för planeringens styrambition?
Plan- och bygglagen kom till i en period av diskursiv stabilitet. Samma anpassningsbara, politiska och totala planeringsdiskurs som präglat 1960-talets
planutredningar kom att institutionaliseras i och med lagen. Men i lagen
renodlades även de anpassningsbara dragen till den grad att den översiktliga
planeringens styrambitioner nästan försvann. Planen blev ett anpassningsbart
informationsmaterial – ett beslutsunderlag – utan ambition att omforma
morgondagen. Det utopiska inslaget i planformen krymptes.
Under 1990-talet utmanades den i PBL institutionaliserade planeringsdiskursen av ett nyliberalt perspektiv på planering. Representanter från moderaterna och folkpartiet efterfrågade en avreglering av planväsendet. Planhushållning skulle ersättas med marknadshushållning. I stället för att markanvändningen planerades utifrån politiska intressen och lades fast i plandoku217

ment borde ägaren själv planera bebyggelsen på den egna marken. Förhållningssättet liknar det som i teorikapitlet kallades planering som libertarianism.
Under den borgerliga regeringen genomfördes även en del reformer där
detaljreglering i plan ersattes av fria marknadskrafter. Det beslut som framförallt präglades av en sådan nyliberal strömning var borttagandet av möjligheten att reglera handelsändamålet i detaljplan.
När socialdemokraterna tog över styret skedde två avgörande förändringar. Dels stärktes och institutionaliserades argumentet att översiktsplanen
skulle användas som ett styrinstrument; strävandet efter en hållbar utveckling krävde en översiktlig styrning av den detaljerade planeringen. Dels försvann argumentationen för minskade regleringar och lättnader från beslutsagendan. Regeringen valde till och med att återinföra möjligheten att i detaljplan reglera handelsändamålet.
Sammantaget präglades mitten av 1990-talet av en påtaglig renässans för
plantänkandet. Ett växande segregationsproblem och globala miljöproblem
krävde en styrande planering och inte mer avreglering. Målet om det hållbara samhället gjorde det återigen möjligt att ge uttryck för utopiska planeringsambitioner.
Planeringen skulle, precis som man föreställde sig från 1960-talet och
framåt, organiseras i rationella beslutsprocesser. En vägledande och anpassningsbar översiktsplanering skulle preciseras i detaljerade planformer och
slutligen styra utfallet av bygglovsprövningar. Förtroendevalda politiker var
ansvariga för att fatta goda planbeslut, med hänsyn till allmänna intressen,
planerares konsekvensutredningar och medborgarnas synpunkter. Och det
anpassningsbara och politiska sättet att fatta beslut skulle i stort gälla all
markanvändning; plansystemet var mer eller mindre totalt.
Jag drar därför slutsatsen att den diskurs som präglade akademisk plandebatt mellan 1960- och 1980-talen, planering som rationell beslutsprocess,
ytterligare renodlas i plandebatt och planreformer under svenskt 1990-tal.
Att planera definieras som att fatta beslut i rationella beslutsprocesser, där
olika konsekvenser och intressen skall möttas och prövas. Det är slutligen
förtroendevalda som har att fatta bindande planbeslut om hur samhället skall
omgestaltas.
Hur kom det sig att samma anpassningsbara, politiska och totala diskurs
ytterligare stärktes på 1990-talet? Framförallt bör påpekas att den borgerliga
regeringen var splittrad i frågan. Medan folkpartiets och moderaternas representanter argumenterade för avreglering och en nyliberal planpolitik höll
centern fast vid 1980-talets diskursiva koalition med vänsterblocket. Centerns inställning omöjliggjorde en mer radikal nyliberal avregleringspolitik.
Centerns och socialdemokraternas samsyn på planfrågor höll i sig efter att
socialdemokraterna återtagit regeringsmakten; till dessa partier sällade sig
även miljöpartiet och vänstern. Ytterligare problem identifierades som kunde
lösas med mer och bättre planläggning. Det var möjligt att lösa globala mil218

jöproblem och hantera den tilltagande segregationsproblematiken om planredskapet användes för att styra utvecklingen. Inget politiskt parti kunde
ifrågasätta målen, endast folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna
ifrågasatte medlet. De ville ha mer och bättre konkurrens och en friare lokalisering för att uppnå bland annat en bättre funktionsintegrering. Men den
blocköverskridande koalitionen från PBL-kompromissen stod sig stark.
Till viss del förändrades dock subjektspositionerna på planområdet, särskilt i relation till lättnaderna i PBL-kompromissen och justeringarna under
den borgerliga regeringen. Det offentliga och de förtroendevaldas roll i planprocessen flyttades fram medan näringslivet och markägarna fick stå tillbaka. Återinförandet av regleringen av handelsändamålet och den starkare
översiktsplaneringen förstärkte det offentligas möjligheter att planlägga
markanvändningen. Medborgarnas möjligheter till inflytande stärktes ytterligare, framförallt i den översiktliga planeringen. Inflytandet skulle förbättras
och samtliga intresserade individer få ökade möjligheter att delta. Som tidigare var det dock inte fråga om något direkt inflytande på planbeslut, utan
endast om att förbättra beslutsunderlaget och underlätta implementeringen.
Planeringens subjektspositioner återställdes därmed i viss grad i enlighet
med de inledande intentionerna i de utredningar som föregick plan- och
bygglagsreformen. Uppdateringen av planeringens styrförmåga stärkte
kommunernas och de förtroendevaldas position. Så låter det åtminstone i den
officiella retoriken som vi har undersökt här.

En sista utblick
I juni 2002 tillsattes ytterligare en planutredning. Initiativet kom denna gång
från en granskning av plan- och byggprocessen som riksdagens revisorer
gjort på uppdrag av bostadsutskottet. Utskottet ställde sig bakom revisorernas förslag att en ”bred översyn” av plan- och bygglagen var nödvändig,
men hävdade samtidigt att PBL i stort svarat mot de krav som var lämpliga
att ställa på ett system som reglerade planering och byggande. En ”total och
genomgripande revidering” var därför inte aktuell (Dir. 2002:197). Den parlamentariska kommitté som tillsattes gick under namnet PBL-kommittén.
I och med PBL-kommitténs arbete finns det en möjlighet att slutligen studera utvecklingen under 2000-talets första hälft. Finns det, med utgångspunkt i slutbetänkandet från utredningen, anledning att förvänta sig en påtaglig förändring av planeringstänkandet under den närmaste framtiden?85
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Det har tyvärr inte funnits möjlighet och tid att följa upp de konkreta reformförslag som har
formulerats och kommer att formuleras mot bakgrund av utredningens betänkande. Diskussionen är som rubriken antyder en sista, något spekulativ, utblick.
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Nya mål – samma planeringstänkande
Samtliga tidigare utredningsinsatser som undersökts i avhandlingen har motiverats med identifierade problem i det rådande plansystemet. Motiven till
PBL-kommittén utgör ett undantag. Plan- och bygglagen anses i direktiven
ha levt upp till de krav som kan och bör ställas på lagsystemet (SOU
2005:77: 1125). I stort anses det inte vara något fel på själva lagstiftningen.
Men varför skall då systemet utredas?
Det övergripande motivet för översynen är enligt direktiven att lagkomplexet måste justeras ytterligare för att utgöra ett verktyg i det nationella
arbetet för en hållbar utveckling. Bättre förutsättningar för en god miljö i vid
mening skall skapas genom att plan- och bygglagstiftningen utvecklas så att
kraven på en effektiv beslutsprocess bättre tillgodoses (Dir. 2002:197).
Vad som motiverar översynen är det tidigare kända samordningsproblemet. För att skapa en god livsmiljö i vid mening krävs att den traditionellt
lokalt förankrade fysiska planeringen samordnas med en regional samhällsplanering och med det regionala utvecklingsarbete som den europeiska unionen utgår ifrån. Ett annat övergripande problem som utredningen bör behandla är att utveckla rättsäkerheten i plansystemet. En mer effektiv beslutsprocess måste skapas samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs (Dir. 2002:197).
I det betänkande som PBL-kommittén avrapporterar återkommer ett tredje
övergripande problem; plan- och bygglagens instrument används inte i den
omfattning som anses vara önskvärt (SOU 2005:77: 182, 272ff). När det
gäller den översiktliga planeringen har denna inte bedrivits kontinuerligt i
kommunerna. Den har inte heller använts strategiskt i den utsträckning som
enligt lagstiftningen är möjligt. Den politiska styrningen av markanvändningen, som kan ske med översiktsplanen som beslutsunderlag, har i många
fall uteblivit. Även den detaljerade planläggningen har varit bristfällig. Detaljplanen har inte sällan endast reglerat enstaka projekt och uppförts nära i
tiden till genomförandet. Den har inte reglerat, som det var tänkt, en mer
successiv förändring av större delområden i kommunen (SOU 2005:77: 171–
177).
Den främsta orsaken till den problembild som motiverar översynen är att
ett nytt politikområde har vuxit fram. I PBL-kommitténs betänkande framgår
tydligt att regeringens nya satsning ”Nationell strategi för hållbar utveckling” (Skr. 2001/02:172) har fört in ett nytt mål för all politik: att uppnå en
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Samordningsproblemet sätts även i samband med nya demografiska mönster. Vissa kommuner
måste planera för minskning eller stagnation av befolkningen och andra för
tillväxt och ökat befolkningstryck (SOU 2005:77: 158ff).
Det poängteras även i PBL-kommittén att den kommunala planeringen
befinner sig i en påtagligt annorlunda situation i jämförelse med när PBLreformen genomfördes. Staten subventionerar inte bostadsbyggande i samma
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utsträckning som på slutet av 1980-talet. Det kommunala markinnehavet
som har använts för att säkra en stark kommunal planering har även minskat
(SOU 2005:77:163ff).
Det offentligas konkreta möjligheter att genom subventioner och en aktiv
markpolitik styra markanvändningen har därmed avtagit. I det läget har privata byggherrar fått en allt viktigare funktion i utvecklingen av bebyggelsen.
Enligt kommittén initierar de allt oftare själva en inledande planläggning av
ett område. Sammantaget har det försämrat kommunernas möjligheter att
styra bebyggelseutvecklingen med planinstrumentet:
I nuläget har kommunerna följaktligen inte samma förutsättningar att ta initiativ och styra planering och genomförande av bostadsbyggande och andra
sammanhängande samhällsinvesteringar som när PBL trädde i kraft (SOU
2005:77: 169).

Det förhandlingsfenomen som uppmärksammades i slutet av 1980-talet och i
början av 1990-talet visar tydligt att planinstrumenten inte använts i den
utsträckning som eftersträvats i den officiella planpolitiken. I stället har en
samverkan uppstått mellan kommunen och privata exploatörer. Det kommunala planmonopolet gäller enligt lagstiftningen, men används inte i tillräcklig
utsträckning.
En annan förändring som förklarar lagstiftningens begränsade användning
är byggandets nya inriktning. Under 1970- och 1980-talen byggdes fortfarande nya områden, nu syftar utbyggnaden av våra städer i större utsträckning till att förtäta redan bebyggd mark, att omvandla områden så att de får
en ny användning samt att arbeta in förändringar i redan befintlig bebyggelse
(SOU 2005:77: 168f).
Dessa problem och orsaker är dock inget som kräver ett nytt plansystem.
Enligt PBL-kommittén har det inte framkommit några synpunkter under
utredningsperioden som kräver omfattande ändring av plan- och bygglagstiftningen. ”Tvärtom, flertalet synpunkter talar för att det finns en stor uppslutning kring PBL:s grundläggande mål och syften, lagens plan- och beslutsformer och den ansvarsfördelning som har lagts fast” (SOU 2005:77:
181).
En övergripande slutsats är att det i stort sett finns ett samstämmigt och starkt
stöd för de grundläggande syftena och grundstrukturen i PBL, dvs. att det
kommunala självstyret och kommunernas ansvar för planering bör ligga fast,
att staten också fortsättningsvis bör ha en stark roll, att plansystemet i stort
sett är ändamålsenligt samt att man bör värna om formerna för medborgarinflytande och om enskildas rättigheter (SOU 2005:77: 182).

Lösningen på identifierade planrelaterade problem är alltså att PBL ytterligare skall stärkas. De förslag som lämnas syftar till att lagens grundläggande
intentioner bättre skall tillämpas ute i kommunerna. De diskursiva bestånds221

delarna som varit relevanta för att förstå planeringstänkandet från 1960-talet
och framåt återkommer på ett tydligt sätt i PBL-kommitténs betänkande.
Förslagen till förändringar utgår till att börja med från att översiktlig planering skall vara en anpassningsbar och flexibel verksamhet. Den bör bli
mer strategisk, och presentera en mer långsiktig vision över samhällsutvecklingen. Denna vision kan sedan preciseras i fördjupningar för att konkretisera
större projekt. Översiktsplanen bör även arbetas över kontinuerligt och kunna förändras genom tillägg. Den skall även kunna se olika ut och fylla olika
behov inom olika kommuner. Utredningen hävdar att planen kan fungera
bättre som ett vägledande och anpassningsbart beslutsunderlag för bindande
planbeslut om en sådan nyorientering, inom ramen för gällande lag, kommer
till (SOU 2005:77: kap. 6).
Det anpassningsbara draget bör enligt utredningen även föras in på den
detaljerade och bindande plannivån. Detaljplanen bör göras mer översiktlig
och inte endast reglera utformningen av ett enskilt projekt. Den bör, som det
heter, ”lägga fast strukturen i ett större bebyggelseområde” (SOU 2005:77:
478). Förslag till byggnation inom detaljplanelagt område bör, till skillnad
från tidigare utredningsförslag, även i fortsättningen bygglovprövas. Därför
behöver inte planen pröva lämpligheten av enskilda byggnader; den kan i
stället fokusera på ett områdes utvecklingstendenser på längre sikt (SOU
2005:77: kap. 7).
Det politiska elementet i plantänkandet är också tydligt. PBL-kommittén
menar att planarbetet bör knytas än starkare till kommunens politiker. Det är
de förtroendevalda som skall ta ställning till vad som är en önskvärd utveckling och bedöma konsekvenserna av planalternativens förverkligande på kort
och lång sikt. Berörda parter bör som förut få inflytande och insyn, men med
syftet att ge de offentliga beslutsinstanserna ett fullgott beslutsunderlag i den
slutliga intressesammanvägningen (SOU 2005:77: 183). Den politiska förankringen och det medborgerliga inflytandet bör därmed regleras på samma
sätt som tidigare, men tillämpas på ett bättre sätt.
PBL-kommittén vill åter stärka de offentliga institutionernas styrförmåga,
som reellt anses ha försämrats. Det skall ske framförallt genom att tidigare
reglerade planidéer tillämpas bättre, men också genom en mer strategisk
översiktlig planering som samordnas med andra kommuner. De totala ambitionerna för en anpassningsbar och politisk planering finns tydligt uttryckta i
betänkandet.
Den fysiska planeringen skall länkas samman med annan samhällsplanering och särskilt med den regionala utvecklingsplaneringen. För att en hållbar utveckling skall uppnås krävs samordning. PBL-kommittén föreslår dock
inte någon ny regional plannivå. Lagstiftningen bör däremot tydliggöra kommunens redan befintliga ansvar för att samordna beslut som rör mer än en
kommun (SOU 2005:77: kap. 5). Identifierade problem bör, liksom i 1960talets vision om ett fullständigt planeringssystem (se kapitel 5), lösas med
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mer och starkare fysisk planering och med samordning med annan planverksamhet.
I den parlamentariska utredningen – den så kallade PBL-kommittén –
finns således en uttryckt tilltro till det befintliga planeringssystemet och den
sedan tidigare institutionaliserade planeringsdiskursen. Men varför anses det
rådande planeringssystemet – baserat på en anpassningsbar, politisk och total
diskurs – vara så väl lämpat för att främja visionen om hållbarhet?
Betänkandet med det fyndiga namnet Får jag lov? utgår likt regeringsdirektiven om ett hållbart samhällsbyggande från tre dimensioner i hållbarhetsbegreppet: en ekologisk, en ekonomisk och en social. Den ekologiska
dimensionen syftar till att uppfylla ett antal fastlagda miljömål. Ett övergripande sådant är att ha löst de stora miljöproblemen till 2020. Den ekonomiska dimensionen strävar efter att garantera en ekonomisk tillväxt med
ökad konkurrenskraft och god näringslivsutveckling. I den sociala dimensionen har strategier formulerats för att öka integrationen av personer med
utländsk bakgrund, för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor
och för att öka tryggheten och delaktigheten för samhällsmedborgare (SOU
2005:77: 202f).
Plan- och bygglagen är utformad för att utreda konsekvenser, göra sammanvägningar av intressen och ta ställning i målkonflikter. Inom ramen för
planverksamheten skall även beslutsunderlag tas fram i politiska organ, underlag som är väl förankrade genom medborgerligt inflytande. Med denna
inriktning anser PBL-kommittén att lagstiftningen kan konkretisera begreppet hållbar utveckling. Tack vare plansystemet kan målkonflikterna mellan
de tre dimensionerna hanteras och åtgärder formuleras för att säkerställa
genomförandet av det hållbara samhällsbygget (SOU 2005:77: 208f).
Det är således plan- och bygglagens fokus på att åstadkomma rationella
beslutsprocesser som är så väl lämpat för arbetet med hållbarhetsvisionen.
Det nya politikområdet – hållbarhet – utmanar därmed inte den tidigare
plandiskursen, utan stärker den snarare. Modellen planering som rationell
beslutprocess skall utvecklas och användas i än större utsträckning, framförallt för att åstadkomma en intressesammanvägning mellan hållbarhetsbegreppets tre dimensioner. Det ställs krav på att konsekvenser av olika planalternativ skall utredas ytterligare för att bedöma konsekvenser av just social,
ekonomisk och ekologisk art (SOU 2005:77: 327f).

Minskad reglering eller hållbar planering?
Finns det då inga förslag i kommittébetänkandet från 2005 där offentlig planering betraktas som ett problem och där ökade lättnader för enskilda och en
minskad planreglering av markanvändningen förespråkas?
Utredningens grundläggande tanke är att planprocessen kan snabbas upp
och detaljplaneläggningen förenklas och förkortas. Dessa förslag bygger
dock på att översiktsplanen i större utsträckning än tidigare bör användas
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som ett strategiskt styrinstrument och ständigt fördjupas för områden som
skall förändras och utvecklas. Om så görs kan inledningsskedet och det
medborgerliga inflytandet minskas på detaljerad plannivå. Förstärkningen av
den översiktliga planeringen bör medföra lättnader i detaljplaneringen.
I kommitténs breda översyn förekommer det däremot ingen omvänd problemformulering, där planverksamhet orsakar samhällsproblem och där avreglering och lättnader för enskilda formuleras som nödvändiga lösningar. I
betänkandet är man förvisso inne på konkurrensproblematiken. Det medges
att rätten att i detaljplan reglera handelsändamålet kan vara konkurrensbegränsande (SOU 2005:77: 492). Utredningen väljer dock att förorda ett bevarande av möjligheten att reglera handelsändamålet i detaljplan, även om
regleringen kan hämma konkurrensen. Parallellt föreslås en skrivelse i lagstiftningens grundläggande bestämmelser om att kommunen måste ta hänsyn
till målet att uppnå en effektiv konkurrens (SOU 205:77: 332).
Det finns således en ambition i utredningen att främja konkurrens i offentlig planering. Det bör dock noteras att det inte framförallt är avreglering som
anses främja detta värde. I stället bör kommunala planerare och politiker
utbildas och ges en ökad medvetenhet om konkurrensfrågor. Det bör även
utvecklas metoder i planläggningen för att bedöma vilka konsekvenser ett
planförslag får för konkurrensen (SOU 2005:77: 332). Det är därmed tydligt
att konkurrens, definierat som ett allmänt intresse, i ökad utsträckning bör
föras in i planeringens konsekvensutredningar; detta värde bör läggas till de
intressen som skall vägas samman i politiska planbeslut. Även konkurrensen
bör med andra ord planeras fram, inte bara avregleras fram; allt för att nå
hållbarhet i den ekonomiska dimensionen, parallellt med hållbarhet i de sociala och ekologiska dimensionerna.

Rationella beslutsprocesser för hållbarhet
Vilka slutsatser kan dras från PBL-kommitténs arbete om planeringstänkandets möjliga framtida inriktning och utveckling?
Den enda rimliga tolkningen är att planpolitiken inte står inför några avgörande förändringar, åtminstone inte om den parlamentariskt tillsatta PBLutredningen kommer att ha ett avgörande inflytande på kommande plandebatt och beslut. En kvalificerad gissning är att vi kan förvänta oss stabilitet i
planeringstänkandet och en tydlig inriktning på en anpassningsbar, politisk
och total planering. Fysisk planering kommer även i framtiden att handla om
att få till stånd rationella beslutsprocesser där olika planalternativ skall prövas och intressen vägas samman.
Den översiktliga planeringen bör därmed vara en anpassningsbar, vägledande verksamhet som genom att utgöra beslutsunderlag och en kommunal
viljeriktning styr efterkommande detaljerade planbeslut. Den fysiska planeringen bör även vara en politisk verksamhet. De förtroendevalda fattar planbeslut och ansvarar för verksamheten; professionella planerare står för kon224

sekvensutredningar och kunskapsunderlag; medborgare deltar i samråd för
att bredda beslutsunderlaget och för att bana väg för en framgångsrik implementering. I stort sett all bebyggelse bör även föregås av en sådan rationell
beslutsprocess. I denna totala ambition ingår strävan efter att samordna den
fysiska planeringen med all annan politisk verksamhet.
Den diskurs som i teorikapitlet kallades planering som rationell beslutsprocess liknar i mångt och mycket det planeringstänkande som genomsyrar
dagsaktuella svenska planutredningar. Jag vill till och med hävda att det
under de senaste 15 åren har skett något av en renässans för detta planeringstänkande. Viljan att styra genom att ordna rationella beslutsprocesser
har stärkts om jämförelser görs med tendenserna i PBL-reformen och den
planpolitik som fördes under det borgerliga regeringsinnehavet 1991–94.
Den kritik som riktades mot planverksamheten på 1970- och 1980-talen
är undertryckt i slutet av 1990-talet. Planering skall inte bara användas för att
administrera nuet och för att framställa beslutsunderlag. Den översiktliga
planen bör formuleras som en vision över hur samhället skall se ut i framtiden och även styra efterkommande planbeslut, om än med en vägledande
och informativ styrambition. Det var precis en sådan styrande, konsekvensutredande planering som efterfrågades redan i 1960-talets planutredningar
(se kapitel 5). Nu konstateras detta planeringstänkande vara särskilt väl lämpat för att nå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
När det gäller relationerna mellan planeringens möjliga subjekt kan vi
därmed även i framtiden förvänta oss att det offentliga tillskrivs rätten att
avgöra markanvändningen. Hänsyn skall förvisso tas till enskilda intressen
och krav på konkurrens, såväl som till synpunkter från medborgare och till
planerares konsekvensutredningar. Kravet på hållbarhet borgar dock för
starkare och inte försvagad kommunal planering, allt enligt den senaste översynen av plansystemet.

Avslutande diskussion – utopismens renässans
Utvecklingen under 1990-talet och under 2000-talets början präglas av en
stärkt tilltro till planredskapet. PBL-reformens långtgående renodling av
planeringens anpassningsbara drag och 1990-talets nyliberala utmaning bemöts med krav på mer och starkare planstyrning. Frågan är nu hur denna
utveckling bör tolkas utifrån de idealtypiska begreppen om plantänkandets
rationalism, voluntarism, utopism och det kollektiva goda.
Det är till att börja med tydligt att perioden i fråga präglas av samma rationella tänkande som tidigare. Rationaliteten ligger i att utforma en beslutsprocess som möjliggör att planalternativ och intressen ställs mot varandra.
Den plan skall väljas som på bästa sätt anses tillgodose både allmänna intressen om hållbarhet och enskildas önskemål. Modellen planering som rationell beslutsprocess är mer aktuell än någonsin i det svenska plantänkan225

det. Det ställs ökade krav på konsekvensutredningar samtidigt som de förtroendevalda alltjämt framställs som ansvariga för planverksamheten.
Till detta bör dock noteras att rationaliteten fortfarande är begränsad. Det
går inte att enbart med konsekvensutredningar avgöra valet av plan; all samhällsomvandling kan inte heller styras. I stället måste själva planläggningen
vara anpassningsbar till samhällsutvecklingen och ständigt ta hänsyn till och
arbeta in de omständigheter som spontant produceras. Den eftersträvansvärda planeringen bygger inte på den ideala, rena rationaliteten, där det goda
samhället kalkyleras fram av professionella, vetenskapliga planerare. För det
reformistiska hållbarhetsidealet är ett begränsat rationalitetsantagande och
politiskt förankrade beslut gott nog.
Det finns inte heller antydningar till någon förändring i relation till det voluntaristiska idealet. Lika lite som på 1960-talet betraktas planeraren som en
autonom intellektuell, med rätt att själv härleda och besluta om vad som är
den bästa planen och den bästa framtiden. Liksom i plan- och bygglagens
grundtanke skall planeraren i stället delta i en heteronom process. En bättre
morgondag kan väljas om planerarens, politikerns, medborgarens och markägarens positioner regleras inom ramen för en rationell beslutsprocess.
En viss förändring kan dock iakttas angående de planerande subjektens
autonomi. I utredningar och planbeslut flyttas det offentligas rätt att planlägga markanvändningen ytterligare fram. I relation till den borgerliga regeringens förslag och beslut om lättnader, avregleringar och mer av marknadsstyrning är tendensen under sent 1990-tal och i 2000-talets första utredningar
att det politiska beslutsfattandet skall stärkas. Den framskjutna position som
markägare och affärsintressen fått i faktisk planläggning skall motverkas
genom en renodling av den grundläggande ansvarsfördelningen som planoch bygglagen förordar.
Den mest påtagliga förändringen i relation till föregående perioder kan
dock iakttas i planeringstänkandets utopiska dimension. Utopismen får något
av en återupprättelse i och med att hållbarhetsvisionen motiverar en förstärkning av planverksamheten.
Ett renodlat utopiskt tänkande gör gällande att framtiden både kan tänkas
och göras annorlunda; framtiden är i grunden formbar. Den hållningen utmanades redan under 1940-talet och fasades fullständigt ut i 1960-talets utredningsarbeten och planreformer. I stället etablerades en processutopism
som gjorde gällande att framtiden endast delvis kan göras annorlunda, och
då om en rationell beslutsprocess kontinuerligt tar ställning till ett antal valalternativ och utvecklingstendenser.
Även denna processutopism utmanades under PBL-reformen. Den översiktliga planeringen avsåg inte alls att forma morgondagen. Den skulle endast vara ett beslutsunderlag. Nuet skulle därefter administreras med kortsiktiga och begränsade detaljplaner. Det utopiska tänkandets motsats skördade
framgångar. I och med antagandet av lagförslaget accepterades en högre
grad av spontanitet i bebyggelsens förändring.
226

Det är med tanke på denna kollaps för planeringens utopiska ambitioner
som något av en renässans för plantänkandet kan identifieras på 1990-talet. I
och med att hållbarhetsvisionen och viljan att bekämpa segregationen framstår som centrala värden anses det återigen vara väsentligt att faktiskt styra
utvecklingen utifrån översiktliga planer. Precis som utredarna tänkte sig på
1970-talet framstår det som en nödvändighet att faktiskt samordna den begränsade detaljplaneringen med översiktliga och anpassningsbara planbeslut.
Översiktsplanen skall inte bara vara ett informationsmaterial, utan en strategisk handlingsplan som informativt styr efterföljande ställningstaganden.
Enligt idealtypen präglas slutligen ett renodlat planeringstänkande av universalistiska ideal; planverksamheten gynnar samhällskollektivet i dess helhet. Planeringen verkar för något kollektivt gott som mänskligt framåtskridande och höjd levnadsstandard. När nu hållbarhetsvisionen kommer in i
plandebatten frodas sådana universella målsättningar.
Under åren med socialdemokratiskt regeringsinnehav försvinner förslagen
om ökad hänsyn till fastighetsägarens partikulära intressen i markanvändningen. Det är visionen om en hållbar utveckling, med en god levnads- och
boendemiljö för alla, som värnas. Konkurrens och ökad funktionsblandning
definieras även som allmänna intressen. Det räcker dock inte att byggherrar
och konsumenter samordnar utbud och efterfrågan på en tämligen avreglerad
marknad för att dessa intressen skall tillgodoses; blandade områden och en
ökad konkurrens bör i stället planeras fram.
Om 1980-talets PBL-kompromiss och åren av borgerligt styre präglades
av ett större inslag av partikulära intressen är ambitionen under denna senare
period att återställa ordningen. Det hållbara samhället kräver en mark- och
vattenhushållning för att samtida och framtida generationer skall kunna garanteras en fullgod livsmiljö.
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8. Stabilitet i svensk planpolitik

Det moderna planeringstänkandet bygger på antagandet att vi människor kan
påverka vår framtid i positiv riktning om vi bara planerar vårt handlande.
Antagandet har mycket gemensamt med den kontinentala upplysningens
vision; samhället kan göras bättre om vi bara använder det mänskliga förnuftet och formar morgondagen efter de värden vi själva väljer. I den här avhandlingen har tilltron till förnuftsanvändningen illustrerats genom analys av
bebyggelseplaneringens framväxt och utveckling. Jag har systematiskt undersökt hur man på detta område har föreställt sig möjligheten att styra framtiden med planering.
När det gäller den svenska planpolitiken har jag påvisat en viss stabilitet,
åtminstone från 1960-talet och framåt. Under de senaste 40 åren är det i huvudsak en plandiskurs som har institutionaliserats i planreformer och i lagstiftning. Det har om och om igen konstaterats att planeringen skall vara
anpassningsbar. De översiktliga planerna över en hel stad eller kommun
skall inte binda framtida bebyggelse, utan vara flexibel till den utveckling
som successivt etableras. I utredningar och politiska beslut har det även konstaterats att planering är en politisk verksamhet. De förtroendevalda skall
med stöd i det kommunala planmonopolet – rätten att bestämma var och när
bebyggelse får komma till stånd – sätta upp mål för planverksamheten och
fatta styrande planbeslut. Dessa beslut får inte i alltför stor utsträckning delegeras till markägare, medborgare eller professionella planerare. Slutligen
har det konstaterats att en anpassningsbar och politisk planering bör vara
något som föregår alla beslut om markanvändning, samt att den fysiska planverksamheten bör samordnas med all annan samhällsplanering. Det har funnits en vision om en total samordning av samhällsomvandlingen.
Den svenska planpolitiken, definierad som anpassningsbar, politisk och
total, har gått ut på att få till stånd rationella beslutsprocesser som kan ställa
planalternativ mot varandra, avväga konkurrerande intressen och ompröva
tidigare fattade beslut. Jag har påvisat denna inriktning i utredningar och
planreformer på 1960-talet, i framväxten av en plan- och bygglag på 1970och 1980-talen, och slutligen i utredningar och reformbeslut på 1990-talet.
Perspektivet har under dessa perioder försvarats mot utmanande alternativ
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och kan därför med rätta betraktas som en dominerande diskurs i svensk
planpolitik.86
I det här avslutande kapitlet avser jag att summera och diskutera resultaten av undersökningen på tre sätt. Först skall den diskursiva utvecklingen
inom den svenska planpolitiken sammanfattas. I den berättelsen framträder
ett antal förändringstendenser i planeringstänkandet som nyanserar den bild
av ett dominerande perspektiv som ges ovan.
Därefter skall graden av förändring diskuteras i relation till två jämförelsepunkter. För det första skall den planpolitiska utvecklingen jämföras med
den förändring som har noterats i annan planeringsforskning. Det är i ett
sådant perspektiv som det är centralt att poängtera en viss grad av kontinuitet
i det svenska tänkandet. Diskussionen avslutas med en kritisk reflektion över
den utveckling som den akademiska plandebatten har tagit.
Slutligen skall utvecklingen i svensk planpolitik konfronteras med den
idealtyp av ett modernt och upplyst planeringstänkande som konstruerades i
kapitel 2. Ambitionen med den jämförelsen är att diskutera hur planeringstänkandet har utvecklats i relation till de upplysta idealen. Även här
framträder en viss stabilitet; upplysningstänkandet är i en justerad form alltjämt levande i den svenska planpolitiken. Avslutningsvis diskuteras hur
fruktbar den idealtypiska analysen har varit.

Svensk planpolitik under 60 år
I avhandlingen har den diskursiva utvecklingen i svensk planpolitik undersökts under fyra olika tidsperioder. Tidsperioderna har kännetecknats av att
plansystemet har omprövats och att nya reformer genomförts. Hur har då
planeringstänkandet förändrats under de fyra perioderna?

Byggnadslagen 1947
I kapitel 4 undersökte jag den byggnadslagsreform som kom till 1947. Jag
konstaterade att det under 1940-talet fanns två konkurrerande diskurser,
dock med en gemensam problembild: bebyggelsen växte fram alltför spon86

I kapitel 3 ställde jag mig kritisk till att vid studiet av ett begränsat material och en begränsad tidsperiod identifiera en eller flera dominerande diskurser. Själva begreppet dominerande
diskurs ger intryck av att ett perspektiv har trängt undan alla alternativa förhållningssätt,
vilket är svårt att påvisa med stöd av ett begränsat material. Jag har därför i de enskilda empiriska kapitlen valt att tala om en institutionaliserad diskurs när jag har identifierat ett förhållningssätt som genom ett formellt politiskt beslut fått en auktoritativ status. När vi nu väger
samman resultaten från de studerade tidsperioderna och beslutsprocesserna kan det däremot
vara befogat att tala om en sådan dominans – åtminstone om vi ser till planeringspolitiken på
nationell nivå. Det anpassningsbara, politiska och totala sättet att föreställa sig planering har,
trots att alternativa förhållningssätt tagits upp till diskussion från tid till annan, reproducerats i
planutredningar och planreformer under de senaste 40 åren.
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tant – den begränsade stadsplaneringen styrde inte utvecklingen i tillräcklig
utsträckning. Det som skilde perspektiven åt var vad som skulle göras åt
saken.
Det första förslaget till ny lagstiftning hävdade att det var fullt tillräckligt
att komplettera den då befintliga stadsplaneringen med en frivillig översiktsplan som skulle utreda och vägleda beslut om bebyggelse. Planerna i fråga
skulle förvisso baseras på 20- eller 30-åriga prognoser, men inte tillåtas binda efterkommande planbeslut. Eftersom det fanns brister i den mänskliga
rationaliteten – det var inte möjligt att åstadkomma perfekta prognoser och
planer – skulle de så kallade generalplanerna vara anpassningsbara till utvecklingen. Borgerliga politiker och näringslivsintressen stödde och förordade denna vägledande, anpassningsbara och utredande planering.
Mot detta perspektiv stod ett socialistiskt läger bestående av vissa delar av
socialdemokratin och kommunisterna, i samröre med ett antal radikala arkitekter. De ville binda och föregripa utvecklingen med planredskapet och
rekommenderade därför en mer omfattande ”samhällsplanering”. I den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen var det centralt att det
offentliga antingen ägde marken eller hade exploateringsrätten till den. Med
en sådan politik gavs kommunerna en rätt att avgöra var och när bebyggelse
skulle få komma till stånd. Kommunerna skulle ha en möjlighet, och skyldighet, att binda den framtida bebyggelsen till upprättade generalplaner.
Planpolitiken under 1940-talet präglades av en kompromiss mellan dessa
två förekommande perspektiv. Parterna var eniga om att det krävdes en ökad
professionalisering av bebyggelseplaneringen samt att det var nödvändigt
med en mer översiktlig planform. I byggnadslagen 1947 gjordes dock generalplanerna frivilliga och anpassningsbara. De avsåg framförallt att ”tjäna till
ledning” för detaljerade planbeslut, i enlighet med den vägledande, anpassningsbara och utredande diskursen. I reformen ingick samtidigt kravet på ett
stärkt planmonopol. Delar av exploateringsrätten överfördes till kommunerna med en paragraf om att det allmänna skulle avgöra var och när tätbebyggelse skulle få komma till stånd. Riksdagen beslutade även att utreda en mer
omfattande riksplanering, med en möjlig lokalisering av företag och befolkning. Det var inom den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen som de sistnämnda reformerna kom på tal.
Det går därmed inte att dra någon entydig slutsats om planeringstänkandets utveckling under 1940-talet. Med den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen radikaliserades plandebatten. I konkreta lagreformer konstaterades dock att den översiktliga planeringen var ett utredande
och anpassningsbart instrument. Sammantaget stärktes tilltron till att styra
framtiden med professionell planering, men denna planläggning syftade
aldrig till att binda utvecklingen vid upprättade planmodeller.
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Fysisk riksplanering 1972
Jag har i kapitel 5 visat hur 1960-talets utvärderingar av den förda planpolitiken alltjämt uppmärksammade det planlösa tillståndet i bebyggelsen. Den
ökade professionaliseringen och den översiktliga planeringen hade inte fyllt
sin funktion och hindrat den spontana utvecklingen. Planprofessionen ansågs
på egen hand ha fastställt planeringens mål och upprättat planer som fixerats
vid långsiktiga prognoser. Antingen användes inte dessa dokument eller så
kom de överhuvudtaget inte till stånd. Utvecklingen hade alltså inte styrts av
någon utredande och anpassningsbar översiktlig planering, med syfte att
vägleda utvecklingen.
I diskussionen av denna nya problembild utvecklades en i jämförelse med
1940-talet mer enhetlig planeringsdiskurs. Denna byggde vidare på de vägledande, anpassningsbara och utredande idealen från den föregående perioden. Framförallt konstaterades att den översiktliga planeringen skulle vara
anpassningsbar; den skulle utreda olika handlingsalternativ, överarbetas
efter hand och endast vägleda efterkommande planbeslut. Till skillnad från
sina motsvarigheter under 1940-talet var utredningarna tydliga med att konstatera vem det var som ansvarade för verksamheten. Professionaliseringen
av planläggningen kritiserades; samhällsplanering var en politisk aktivitet.
De förtroendevalda skulle ansvara för att planer upprättades och för att
styrande beslut fattades.
När planeringen definierades som anpassningsbar och politisk stärktes ytterligare planambitionerna. Det var inte tillräckligt att planlägga tätbebyggelse; även glesbebyggelse skulle föregås av planutredningar. Den tidigare inriktningen på att exploatera mark kompletterades med en ambition att bevara
och konservera mark- och vattenresurser för kommande generationer. För att
möjliggöra både exploatering och bevarande krävdes en allomfattande planering; ambitionen blev total. Förutom att all mark skulle planläggas förordades en samordning av den fysiska planeringen med annan samhällsplanering.
Idealet var att all samhällelig förändring skulle styras med den anpassningsbara och politiska planeringsmodellen.
Inom ramen för det anpassningsbara, politiska och totala förhållningssättet beslutade riksdagen att förlänga kommunernas planmonopol: förutom
tätbebyggelse skulle även glesbebyggelse planläggas. Dessutom inrättades
en fysisk riksplanering 1972 med syfte att hushålla med mark- och vattenresurserna i hela landet. Även ett centralt planverk skapades som skulle ansvara för planeringen, utveckla nya metoder och delta i utvecklingen av riksplaneringen.
Det anmärkningsvärda under 1960-talet var att det fanns en tämligen bred
politisk uppslutning kring reformerna. När det bindande och professionella
planringsidealet lämnades därhän tycks rädslan för ökade planeringsambitioner ha minskat. Trots att reformerna föreslogs av socialdemokraterna i regeringsställning var många borgerliga politiker för besluten i fråga.
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I kapitel 5 pekade jag på en möjlig anledning till den breda uppslutningen.
Den anpassningsbara, politiska och totala planeringsdiskursen var en del av
en större rationaliseringstrend i svensk politik. På flera områden diskuterades
hur rationella beslutsprocesser skulle användas för att förbättra det politiska
beslutsfattandet. Problem skulle utredas och handlingsalternativ prövas, dock
utan att det upprättades någon bindande plan. De politiska åtgärder som vidtogs skulle helt enkelt föregås av en noggrann utredning av tänkbara alternativ. Ett sådant tillvägagångssätt framställdes som vanligt ”sunt förnuft” (jfr
Wittrock & Lindström 1984). Även motståndarna till en planhushållning
kunde således vara för ett sådant beslutsfattande inom mark- och byggpolitiken.
Det var alltså under 1960-talet som den anpassningsbara, politiska och
totala diskursen formerades. En annan central förändring under perioden var
att synen på planeringens objekt breddades. Verksamheten syftade i minst
lika stor utsträckning till att bevara naturresurser som till att rationellt exploatera sådana. Den fysiska planeringen blev miljömedveten.

Ny plan- och bygglag 1987
Jag vill hävda att det är den anpassningsbara, politiska och totala diskursen
från 1960-talets planutredningar som slutligen institutionaliseras i och med
plan- och bygglagen 1987. I den beslutsprocess som föregick lagreformen
utmanades dock de tre beståndsdelarna i diskursen på följande sätt.
För det första kom diskursens politiska element att ifrågasättas. Varför var
det bara förtroendevalda politiker som skulle ägna sig åt planering? Jag visade i kapitel 6 hur en alternativ diskurs fanns närvarande i åtminstone en
planutredning och i den politiska diskussionen. Det hävdades att berörda och
intresserade medborgare borde ha en möjlighet att direkt påverka planbeslut.
Ett sådant inflytande tänktes ske med samråd. Långt innan beslut fattades
skulle berörda parter, planerare och politiker diskutera olika målsättningar
och planalternativ. I senare utredningar och i remissvar påpekades dock att
en sådan planeringssyn utmanade den representativa demokratin. I efterföljande lagförslag och motiveringar konstaterades därför att det medborgerliga
inflytandet endast skulle ses som ett komplement till det representativa systemet. De synpunkter som kom till uttryck skulle utgöra beslutsunderlag för
de förtroendevalda, och den information som spreds skulle underlätta implementeringen av planbeslut. Även fortsättningsvis var det politikerna som
skulle ansvara för verksamheten.
För det andra renodlades det anpassningsbara elementet i den rådande
diskursen. I det slutliga förslaget till ny plan- och bygglag konstaterades att
den översiktliga planering, som kommunerna numera var skyldig att utföra,
inte fick styra efterföljande planbeslut och konkreta bebyggelseprojekt. Detta
var ett tydligt krav från centern för att partiet skulle ställa sig bakom den
lagreform som socialdemokraterna föreslagit. Planen blev en redovisnings233

form för kommunernas markanvändning och de utvecklingsalternativ som
var möjliga. Ambitionen att styra utvecklingen med planformen undergrävdes. Detaljplanerna skulle i sin tur läggas ut över ett begränsat område och
endast binda den bebyggelse som var nära förestående. Lagreformen syftade
till att göra planläggningen mer anpassningsbar till enskilda intressen och till
den utveckling som kom till av sig självt, successivt.
För det tredje justerades de totala ambitionerna i tänkandet. I den slutliga
kompromissen kring en ny plan- och bygglag infördes avgörande lättnader
för markägarna, lättnader som framförallt förordades av de borgerliga partierna. Viss glesbebyggelse skulle få uppföras utan att föregås av planläggning. Och vissa justeringar och tillbyggnader av befintlig bebyggelse fick
tillkomma utan byggnadslov. Dessa förändringar ingick även i en generell
ambition att ta ökad hänsyn till enskilda synpunkter i planläggningen; i fortsättningen skulle det göras en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. I kapitel 6 visade jag dock att dessa reformer formulerades som justeringar till en annars generell ambition att all markanvändning skulle planeras och samordnas med den övriga samhällsplaneringen.
Jag tolkar därför beredningen av och själva beslutet om en ny plan- och
bygglag som ett ytterligare erkännande av den anpassningsbara, politiska
och totala diskursens centrala position i svensk planpolitik. Det som hände
under perioden var att det anpassningsbara draget renodlades, att den politiska dimensionen försågs med ett kompletterande medborgarinflytande och att
den totala ambitionen justerades i marginalen.

Planering för hållbarhet 2005
Även efter plan- och bygglagens tillkomst har svensk planpolitik utsatts för
betydande förändringstryck. I kapitel 7 visade jag hur den anpassningsbara,
politiska och totala diskursen utmanades under 1990-talets första hälft. Ett
nyliberalt perspektiv växte sig allt starkare. Det hävdades att offentlig planering orsakade samhällsproblem. Framförallt moderaterna, men också folkpartiet, menade att man erhöll en bättre bebyggelsestruktur om den rådande
planhushållningen ersattes av en marknadshushållning. Markägarna skulle i
större utsträckning själva få avgöra markanvändningen med ledning av de
signaler som potentiella konsumenter gav. Partierna ställde krav på avreglering i planpolitiken, framförallt i termer av att underlätta för markägaren att
fatta egna beslut om markens användning och byggnaders utformning. Partierna hävdade att den enskilda äganderätten skulle väga tyngre i relation till
den kommunala rätten att planlägga.
Väl i regeringsställning reformerade den borgerliga trepartiregeringen bostadspolitiken i denna riktning. Bostadsdepartementet lades ned, de statliga
bostadslånen avvecklades och subventionerna till bostadsbyggande drogs in.
Avregleringen inom bostadspolitiken formulerades som ett sätt att avsevärt
minska den offentliga styrningen av byggandet, vilket även indirekt påver234

kade kommunernas möjligheter att planlägga marken. Inom det planpolitiska
området föreslogs och genomfördes framförallt en viktig förändring. Etableringen av detaljhandel skulle inte styras av offentlig detaljplanering, utan av
konkurrensmekanismer. Det hävdades att en önskvärd integrering av funktioner skulle ske om marknaden, i stället för de kommunala politikerna, skötte om verksamhetslokaliseringen.
I början av 1990-talet fanns det därmed ett förändringstryck som utmanade antagandet om att planering var en politisk verksamhet och att förtroendevalda skulle ha makten över markens användning. Parallellt konstaterades
dock att plan- och bygglagens system – som var förankrat i den anpassningsbara, politiska och totala diskursen – hade ett brett stöd. I trepartiregeringen ingick ju centern som i det borgerliga regeringssamarbetet fortsatte att
stödja den planpolitiska kompromiss som slutits med socialdemokraterna
genom 1987 års plan- och bygglag. Den borgerliga regeringen inledde även
ett utredningsarbete med syfte att stärka den översiktliga planeringen. På
grund av tilltagande globala miljöproblem ansågs det återigen nödvändigt att
styra utvecklingen utifrån översiktliga planer. Plan- och bygglagens rationella beslutsprocesser borde användas för att utreda ekologiska konsekvenser av
planaltarnativ och för att styra samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning.
När socialdemokraterna i mitten av 1990-talet återtog regeringsmakten
beslutades om stärkta offentliga planambitioner, inte minst för att säkra den
hållbara utvecklingen. Rätten att reglera detaljhandelns lokalisering i detaljplan återinfördes. Detta samtidigt som beslut fattades om att åter tillskriva
översiktsplanen styrande funktioner. Trenden håller fortfarande i sig. I den
senaste parlamentariska utredningen av det rådande plansystemet, från 2005,
konstateras att plan- och bygglagen är ett fullgott instrument för att nå det
hållbara samhällsbyggandet. Enligt denna utredning bör tendenserna till att
urholka den offentliga planeringens legitimitet motverkas och de rationella
beslutsprocesser som regleras i PBL användas i ökad utsträckning. De anpassningsbara, politiska och totala elementen är väl förankrade i dokumentet.
De förändringstendenser som kan noteras under 1990-talet och framåt är
därför att planeringsambitionen ytterligare har stärkts, och detta helt i linje
med den sedan tidigare fastlagda diskursen. Tendenserna till att luckra upp
den offentliga planläggningen har motverkats. Det har hävdats att en stark
offentlig planering är ett viktigt instrument som bör användas i arbetet med
en långsiktigt hållbar utveckling.
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Stabilitet eller förändring – jämförelse med tidigare
forskning
Genomgången av de undersökta perioderna visar att det finns förändringsoch utvecklingstendenser i planeringstänkandet. Varför är det då befogat att
hävda, som jag gör, att en tämligen enhetlig plandiskurs har dominerat? För
att besvara frågan bör vi jämföra planpolitikens utveckling med den som
noterats i annan planeringsforskning. Låt oss först rekapitulera innebörden
av den radikala förändring som hävdats dels i tidigare forskning om svensk
planering, dels i den internationella akademiska plandebatten.
Vi börjar med forskningen om Sverige. Ofta tillskrivs efterkrigstiden ett
enhetligt, rationellt och byråkratiskt planeringstänkande. Mikael Granberg
och Åsa von Sydow hävdar exempelvis att efterkrigstiden dominerades av en
rationell modell, präglad av en apolitisk, värdefri och vetenskaplig planering.
Enligt dessa författare innebar verksamheten att politikerna satte upp målen
medan professionella planerare formulerade olika planer för att uppnå dem,
allt ordnat som ett antal fastlagda steg i en välordnad beslutsprocess (Granberg & von Sydow 1998: 15). Även Granberg och von Sydows beskrivning
av vad som därefter har hänt – de menar att den rationella modellen har ersatts av en dialog- och förhandlingsplanering – är vanligt förekommande.
Det dominerande perspektivet från 1980-talet och framåt anses vara att de
offentliga institutionerna måste samarbeta med näringsliv och medborgarrörelser. Den offentliga planeringen har i detta perspektiv blivit mer reaktiv;
den används för att göra mindre justeringar av utvecklingen och inte till att
genomföra omfattande förändringar (Granberg & von Sydow 1998: 5f, 58ff).
Dessa utsagor om planeringstänkandets förändring liknar de slutsatser
som dragits i studier av kommunal planering. Göran Cars har konstaterat att
förhandlingar mellan kommuner och näringslivet har blivit allt vanligare,
framförallt från 1980-talet och framåt. Det privata näringslivet har ofta initierat själva planläggningen medan den offentliga planprocessen har haft att
slutreglera redan fattade informella beslut (Cars 1991). Inger Christoferson
och Jan Öhman ser förändringen som ett uttryck för att kommunerna har gått
ifrån de planeringsmodeller som regleras i lagstiftningen och utformat lokalt
anpassade lösningar. Det har på så vis uppstått en mängd varianter av
planarbete som bygger på att olika aktörer på lokal nivå konkurrerar om
makten. Författarna ser den offentliga planeringens fragmentering som ett
uttryck för en postmodern inriktning på verksamheten (Christoferson & Öhman 1998: 11f, 125f).
Slutsatserna i den tidigare forskningen om svensk planering tycks således
motsäga den stabilitet som jag har identifierat i den centralt reglerade planpolitiken. Kontrasten blir än tydligare om min stabilitetstes ställs mot den
internationella akademiska plandebatten. Denna har nämligen – som framgick i kapitel 2 – ansetts vara präglad av en nästan revolutionär förändring,
där flera olika ”paradigm” har avlöst varandra.
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Under 1940-talet präglades teoridiskussionen av perspektivet planering
som fysisk design; att planera var att upprätta professionellt utformade pappersmodeller över nya städer och stadsdelar som skulle uppföras från grunden (Keeble 1959). Under 1960-talet ersattes detta perspektiv av en diskurs
som betraktade planering som en fråga om att få till stånd rationella beslutsprocesser. Planering var en metod för att fatta beslut: olika planalternativ
skulle prövas och den bästa planen väljas (Webber 1963; Faludi 1973; Etzioni 1973). Nigel Taylor har beskrivit den rationella teorins frammarsch som
ett första paradigmskifte inom planteoretisk debatt (Taylor 1998a: 159).
Det andra paradigmskiftet brukar hänföras till diskursen planering som
kommunikation. I den hävdas förvisso fortfarande att planering handlar om
att ordna rationella beslutsprocesser. De förtroendevalda tillskrivs däremot
inte samma absoluta huvudmannaskap över planbesluten. Politiker, berörda
medborgare och planerare bör i stället delta i ordnade samtal och nå ett samförstånd om planalternativ (Healey 1997; Innes 1995; Forester 1989). Både
Judith Innes (1995) och Nigel Taylor (1998a: 161) har betraktat introduktionen av det kommunikativa perspektivet som ett nytt paradigmskifte i planteoretisk debatt.
Leoni Sandercock har även propagerat för ett postmodernt paradigmskifte
som, enligt henne själv, innebär ett brott med de tidigare ”modernistiska”
paradigmen. I relation till den kommunikativa diskursen hävdas det att ett
samförstånd i planfrågor varken är nödvändigt eller önskvärt. En radikal och
mer direkt demokrati kräver, förutom ökad direkt participation, en viss grad
av konflikt. Det självutnämnda postmoderna paradigmet har under de senaste tio åren fått många sympatisörer i planteoretisk debatt (Sandercock 1998a:
58, 104; Sandercock 1998b; Sandercock 2003: 31; se även Huxley 2000;
Tewdwr-Jones & Allmendinger 1998).
Det finns därmed fyra perspektiv på planering som i en eller annan form
har utropats till paradigm. Till detta lade jag i kapitel 2 ett femte perspektiv,
som förvisso inte har betraktats som ett paradigm, men som har utgjort ett
radikalt alternativ till de andra perspektiven. I diskursen planering som libertarianism utmanas hela tanken på ett professionellt eller politiskt beslutsfattande i planfrågor. Så långt det är möjligt bör i stället den enskilde markägaren få avgöra den egna markens användning. Den samlade bebyggelsen bör i
så stor utsträckning som möjligt växa fram som ett resultat av marknadens
samordning av utbud och efterfrågan (Hayek 1983: kap. 22; Sorensen & Day
1981; Sorensen 2003).
Jag noterade redan i kapitel 2 att utvecklingen kanske inte är så radikal
som talet om paradigmskiften antyder. Hur som helst kvarstår bilden att planeringstänkandet har förändrats påtagligt i akademisk plandebatt och att
olika perspektiv har avbytt varandra eller konkurrerat. Och denna förändring
liknar till viss del den som har iakttagits i svensk planeringsforskning. Även
där sägs en professionell och offentlig planering, inriktad på att få tillstånd
rationella beslut eller rationella beslutsprocesser, ha ifrågasatts och delvis
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ersatts av medborgarinflytande, utomparlamentarisk intressekamp eller renodlade marknadslösningar.
På vilket sätt skiljer sig då den svenska planpolitikens utveckling, så som
jag har beskrivit den, från de radikala förändringar som har varit slutsatserna
av, eller utgångspunkten för, tidigare planeringsforskning? Mitt svar är alltså
att den svenska utvecklingen har hållit fast vid ett och samma normativa
ideal. Den anpassningsbara, politiska och totala planeringsdiskursen har ett
nära släktskap med det teoretiska perspektivet planering som rationell beslutsprocess. Detta blir särskilt tydligt om vi jämför svensk planpolitik med
Andreas Faludis rationella processteori från 1970-talet.
För det första ligger fokus i båda fallen på att få till stånd rationella beslutsprocesser som kan pröva olika planalternativ och möjliggöra goda politiska beslut. Det rationella idealet nyanseras dock. Enligt Faludis modell
handlar det framförallt om att argumentera rationellt för val av plan. Planen
måste framställas som den bästa i jämförelser med alternativ, men alla tänkbara planalternativ måste inte för den skull prövas (Faludi 1973: 38). I det
svenska fallet har den rationella prövningen framförallt syftat till en avvägning mellan, eller en sammanvägning av, olika synpunkter. Den har avsett
att få till stånd en acceptabel kompromiss mellan enskilda och allmänna
intressen.
För det andra är den politiska definitionen av planverksamheten densamma. Det är de förtroendevalda som bör ansvara för planverksamheten
och fatta bindande beslut i planfrågor. Förvisso bör berörda parter och intresserade medborgare ha en möjlighet att lämna synpunkter och påverka
planverksamheten, men bara i den beslutsförberedande processen. Det är
politikerna som har monopol på själva beslutsfattandet. Inflytandet från
medborgarnas sida syftar inte till jämbördig deliberation, utan till att förbättra beslutsunderlaget och underlätta implementeringen av fattade beslut. Det
politiska elementet i det svenska planeringstänkandet har påtagliga likheter
med Andreas Faludis syn på planering och med den rationella beslutsprocess
som han förordar (se Faludi 1973: 234f, 289).
För det tredje bygger likheterna på ett liknande anpassningsbart ideal.
Planerna bör inte binda utvecklingen eftersom kontrollen över planeringens
objekt är ofullständig. De övergripande planerna skall vara flexibla och ständigt förändras. Erfarenheterna av implementeringen bör successivt föras in i
planprocessen (Faludi 1973: kap. 7). Det anpassningsbara idealet etableras i
svensk planlagstiftning redan på 1940-talet, som ett motvärn mot försöken
att binda samhällsutvecklingen i enlighet med professionella planer. Perspektivet stärks därefter på 1960-talet och har sedan dess varit en central
beståndsdel i planeringstänkandet. Den svenska politiken har gemensamt
med Andreas Faludis planeringsteori att det är planeringens anpassningsbarhet som gör det möjligt att styra framtiden med hjälp av rationella beslutsprocesser.
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För det fjärde finns en total vision både i det svenska planeringstänkandet
och i den teoretiska diskursen planering som rationell beslutsprocess. Hos
Faludi framställs det rationella beslutsfattandet som det moderna demokratiska samhällets handlingsregel par préférence (Faludi 1973: 296). Den totala
ambitionen i det svenska tänkandet har konkretiserats dels i strävan efter att
all markanvändning skall föregås av rationell planering, dels i tesen att den
fysiska planeringen skall samordnas med annan samhällsplanering. Både i
det svenska fallet och i Faludis planeringsteori framställs den politiska prövningen av planalternativ som en integrerad del av den representativa demokratin.
Det anpassningsbara, politiska och totala förhållningssättet till planering,
som institutionaliserats om och om igen i svensk politik, kan således relateras till en och samma akademiska plandiskurs. Jämfört med den utveckling
som konstaterats i den akademiska plandebatten är därför stabiliteten det
mest påtagliga i det svenska planeringstänkandet; det är ett och samma perspektiv på planering som har dominerat under den undersökta perioden.
Med denna slutsats avser jag inte att underkänna tidigare forskning om
den svenska planeringens utveckling och förändring. Det handlar snarare om
att nyansera den bild som där ges. Den tidigare forskningen har, när den
undersökt svensk akademisk plandebatt och kommunal planeringspraxis,
utgått ifrån en förenklad bild av svensk planpolitik. Efterkrigstiden präglades
aldrig av en enhetlig rationell planeringsmodell med tydlig arbetsdelning
mellan profession och politiker. Det var i själva verket först på 1960-talet,
när efterkrigstidens professionella planering kritiserades, som en sådan planeringsdiskurs utvecklades.
Även bilden av 1980- och 1990-talens förhandlings- eller dialogplanering
bör nyanseras. Den offentliga planpolitiken har nämligen, i jämförelse med
akademisk plandebatt och kommunal planeringspraxis, varit tämligen stabil.
Planeringen har alltjämt syftat till att få till stånd rationella beslutsprocesser
som säkrar ett offentligt bestämmande över markanvändningen. Berörda
parter – medborgare, markägare och näringsliv – tillskrivs framförallt en rätt
att delta i arbetet med de förtroendevaldas beslutsunderlag och eventuellt att
överklaga bindande planbeslut. De har ingen rätt att direkt delta i styrande
beslut.
Den bild av stabilitet som jag har konstaterat i planpolitiken kompletterar
och nyanserar därmed den förändring som noterats i tidigare forskning. På
en diskursiv och institutionell nivå präglas planeringstänkandet av kontinuitet. I akademisk plandebatt har, som jag har visat, andra ideal förespråkats. I
kommunal planeringsverksamhet har det – om vi skall tro tidigare forskning
– utvecklats en praxis som skiljer sig från intentionerna i lagstiftningen. En
relevant fråga blir då hur stor skillnaden kan tillåtas vara mellan retoriken i
den nationella planpolitiken och praktiken i den kommunala verksamheten.
En annan fråga, som jag nu kommer att gå in på, är varför det svenska planeringstänkandet har präglats av en enda dominerande diskurs.
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Den representativa demokratin som norm
Jag har inte för avsikt att ge någon fullständig förklaring till stabiliteten i den
svenska planpolitiken. Däremot vill jag bidra med en kritisk reflektion riktad
mot den planteoretiska debatten. Den observerade kontinuiteten kan nämligen förstås utifrån en motsättning mellan de demokratiideal som omhuldats i
svensk politik och de demokratiideal som präglat akademisk plandebatt under de senaste 25 åren.
I Sverige har vi sedan 1921 en representativ och parlamentarisk demokrati. Det representativa systemet för beslutsfattande har även gällt markanvändning, byggande och planering; de förtroendevalda i Sveriges kommuner
har en rätt, och ett från medborgarna delegerat ansvar, att avgöra var och när
bebyggelse får komma till stånd. Påpekandet kan tyckas trivialt, men så är
inte fallet. Systemet har utmanats och utsatts för prövningar vid upprepade
tillfällen. Fram till 1947 hade markägaren ett betydligt större inflytande över
markens användning än under perioden därefter. Efter byggnadslagens tillkomst 1947 delegerades mycket av den faktiska planeringen till den stärkta
planerarprofessionen. Från 1960-talet poängterades det dock i utredningar
och politiska beslut att de förtroendevalda borde ha ansvaret för planverksamheten. Trots detta har det representativa systemets överhöghet inte varit
någon självklarhet i frågor om markanvändning och byggande.
Under 1970-talet utmanades de förtroendevaldas ställning av krav på ett
mer direkt medborgerligt inflytande. Det hävdades att intresserade och berörda medborgare skulle ges möjlighet att direkt påverka planbesluten. När
väl en ny plan- och bygglag kom till 1987 var politikerna tämligen eniga om
att ett sådant ökat inflytande inte fick utmana den representativa demokratin.
Samråden syftade dels till att förbättra de förtroendevaldas beslutsunderlag,
dels till att underlätta implementeringen av planbeslut.
Även i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet utmanades det representativa styrelseskicket i planfrågor. Framförallt folkpartiet och moderaterna ville överföra avgörande beslut om markens användning till enskilda
markägare; en planhushållning skulle ersättas av en marknadshushållning.
Trots borgerligt regeringsinnehav åren 1991–1994 blev det dock ingen nyordning. Det kommunala planmonopolet kvarstår. Det är alltjämt de förtroendevalda som ansvarar för planeringen och avgör var och när bebyggelse
får komma till stånd. Den representativa demokratin är således, trots utmaningar, en konstant i det svenska planeringstänkandet.
Detsamma låter sig inte sägas om det tänkande som präglar den akademiska plandebatten. I den planeringsdiskurs som i teorikapitlet kallas planering som fysisk design delegeras planfrågorna i stor utsträckning till professionella planerare. I den skola som definierar planering som kommunikation
byts den representativa demokratimodellen ut mot en deliberativ sådan, med
möjlighet för intresserade och berörda medborgare att direkt påverka planbeslut. Även i planering definierad som postmodernism ersätts eller komplette240

ras den representativa demokratin med ett mer direkt demokratiskt inflytande. Perspektivet öppnar upp för och uppmuntrar en maktkamp som i stor
utsträckning sker utanför de representativa arenorna. Slutligen överförs i
diskursen planering som libertarianism bestämmandet över markanvändningen från de offentliga och demokratiskt valda beslutsorganen till ägaren
av den mark som skall bebyggas. Endast i diskursen planering som rationell
beslutsprocess förordas de representativa idealen.
I figur 7 nedan summeras vem det är som skall ha makten att planera
markanvändningen i de fem planeringsteoretiska diskurser som behandlats.

Figur 7. Fem diskurser i akademisk plandebatt, placerade efter vem som skall ha
makten över planeringen.

I perspektivet planering som rationell beslutsprocess tillskrivs de förtroendevalda huvudansvaret över planeringen. Från 1980-talet och framåt har dock
denna diskurs marginaliserats i akademisk plandebatt, och med den de representativa idealen.87 I de tre diskurser som under de senaste 25 åren har konkurrerat om uppmärksamheten (de som följer på de streckade linjerna i figuren) delegeras antingen avgörande beslutsmakt till medborgarna, som uppmuntras att direkt påverka planbeslut, eller så överförs bestämmandet över
markens användning till markägarna själva.
87
Det bör dock tilläggas att Andreas Faludi har försökt att försvara sina ideal även under
1980-talet (Faludi 1985).
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Om vi vill förstå varför den i Sverige studerade planpolitiken har dominerats av en enda diskurs bör vi således ta hänsyn till att den representativa
demokratin har utgjort en stark norm i planpolitiken. Utvecklingstendenser
mot professionalisering, renodlad marknadsstyrning och direkt medborgarinflytande har motverkats. Det har om och om igen konstaterats att planering
bör vara en politisk verksamhet präglad av representativa demokratiska ideal. Fyra av de fem behandlade diskurserna eller ”paradigmen” i planteoretisk
debatt är oförenliga med en sådan konstant. Återstår gör endast planering
som rationell beslutsprocess.
Sett ur ett sådant perspektiv är inte stabiliteten i det svenska tänkandet det
anmärkningsvärda, utan snarare att den akademiska debatten i så stor utsträckning har lämnat de representativa idealen.88

En idealtypisk tolkning
Jag har inte bara haft för avsikt att beskriva hur svensk planpolitik har förändrats. Den övergripande forskningsfrågan har formulerats mer generellt:
Hur har man under olika perioder föreställt sig möjligheten att styra framtiden genom att planlägga utformningen av den fysiska miljön? För att besvara den frågan utvecklade jag i kapitel två en idealtyp över ett upplyst planeringstänkande med följande dimensioner: rationalism, voluntarism, utopism
och det kollektiva goda. Tanken var att instrumentet skulle användas för att
förstå hur planeringstänkandet har utvecklats i relation till de idéer som har
sitt ursprung i moderniteten och upplysningen.89 Med hjälp av idealtypen
kommer jag nu att diskutera om dagens planeringstänkande, som viss tidigare forskning har hävdat, har lämnat upplysningens och modernitetens ideal
och i stället slagit in på en ”postmodern” väg (se Sandercock 1998a; Sandercock 1998b; Sandercock 2003; Allmendinger 2001; Christoferson & Öhman
1998).

88
Det finns naturligtvis även sentida undantag, däribland arbeten av Raphaël Fischler. Han ser
den representativa demokratin som en förutsättning för att de svaga i samhället skall komma
till tals, särskilt när planverksamheten alltmer har kommit att likna den vilda intressekamp
som ofta förknippas med ett postmodernt samhällstillstånd (Fischler 2000: 365).
89
Det kan finnas anledning att repetera att med modernitet åsyftar jag den samhällsutveckling
som påbörjades i Europa på 1500-talet och som tar sig uttryck i en global handel, städernas
tillväxt, vetenskapen och teknikens utveckling, mediernas framväxt samt, inte minst, statens
växande makt och den politiska administrationens styrtekniker (se Liedman 1997: 17, 591).
Steget från modernitet till upplysning är litet. Här betraktas upplysningsidealen, i enlighet
med Gertrude Himmelfarb, som ett antal idéer om de vägar som moderniteten bör ta (Himmelfarb 2004).
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Begränsad processrationalism
I den extremtyp av upplyst planering som utvecklades i kapitel 2 renodlades
en fullständigt rationell planeringsaktivitet. Om vi med vårt intellekt och
med det vetenskapligt orienterade förnuftet dels kan fastställa vilken samhällsutveckling som är önskvärd, dels kan avgöra vilken plan som på bästa
sätt möjliggör denna utveckling, då kan enskilda professionella planerare
styra samhällsutvecklingen. Enligt ett sådant antagande om rationalitet saknar samhällsplanerarens kunskap och förnuft begränsningar; han/hon antas
ha den information, den analytiska förmåga och den möjlighet att reflektera
som krävs för att manipulera planobjektet med säkerhet. Frågan är nu hur det
svenska planeringstänkandet har förhållit sig till en sådan fullständig rationalitet.
Under 1940-talet fanns en föreställning om planeringens rationalitet som
liknar idealtypens. Inom ramen för den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen hävdades att samhällsutvecklingen borde bindas vid
professionella planbeslut; med stöd av vetenskapliga analyser ansågs det
möjligt att upprätta planmodeller över framtida måltillstånd. Perspektivet var
dock aldrig allenarådande. Trots att 1940-talet kännetecknades av en stärkt
tilltro till planredskapet byggde planlagstiftningen från 1947 i stället på ett
antagande om begränsad rationalitet. Det antogs vara omöjligt att göra så
exakta prognoser att utvecklingen kunde bindas vid ett planalternativ. De
professionellt utformade plandokumenten skulle därför vara anpassningsbara
till den utveckling som inte kunde styras.
Jag har i avhandlingen visat att det från 1960-talet och framåt är en begränsad rationalitet som helt genomsyrar planeringstänkandet. I stället för att
förlita sig på professionella planbeslut bör beslutsprocessen organiseras så
att olika planalternativ prövas. De mer övergripande plandokumenten, som
inte styr enskilda bebyggelseprojekt, bör vara anpassningsbara beslutsunderlag som politikerna har att ta ställning till den dag då mer detaljerade beslut
skall fattas.
Tanken på en konsekvensutredande planering, som utgör beslutsunderlag
för politiska beslut, har under senare tid förekommit alltmer frekvent i
svensk plandebatt och lagstiftning. Detta har kombinerats med att allt fler
aktörer – förutom politiker, planerare och markägare även berörda och allmänintresserade medborgare – skall inkluderas i den beslutsprocess som
föregår planbeslut. Det processrationella perspektivet skiljer sig förvisso från
idealtypens fullständiga rationalitet. Trots detta anses det fortfarande vara
möjligt att med det mänskliga förnuftets hjälp ta ansvar för och påverka
samhällsutvecklingen. Jag tolkar därför rationalitetsantagandet i svensk planeringspolitik som ett begränsat sådant, som dock alltjämt är förankrat i upplysningsidealen.
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Heteronom och bestämd voluntarism
Rationalitetens begränsning har ett nära samband med en nyanserad voluntarism. Enligt idealtypen stod den som planerade samhällsutvecklingen autonom i relation till andra aktörer. Samhällsplaneraren besatt själv rätten och
kapaciteten att välja de värden och den framtid som ansågs eftersträvansvärd.
Det fanns föreställningar om en sådan autonom position för den planerande institutionen i början av 1940-talet. I plandebatten och i planreformer
spirade en sällan ifrågasatt tilltro till vad en stärkt planerarprofession skulle
kunna åstadkomma. I den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen hävdades även att den vetenskapligt orienterade professionen borde
ha ett avgörande inflytande på samhällsutformningen. I lagstiftningen förblev dock voluntarismen obestämd. Det reglerades inte exakt vilken uppgift
professionen skulle ha i relation till politiker, markägare och medborgare.
Den stärkta professionaliseringen bör trots detta tolkas som att planeringstänkandet närmade sig extremtypens ideal om fullständig autonomi.
Jag har dock visat hur planerarprofessionens fristående och oberoende
ställning kritiserades på 1960-talet. Den obestämda arbetsdelningen, framförallt mellan de förtroendevalda och de professionella, uppmärksammades
som ett stort problem. I planutredningar föreslogs därför en mer renodlad
arbetsdelning. Det var ansvariga politiker som skulle sätta upp målen för
planverksamheten och fatta avgörande planbeslut. Den fysiska planeringen
definierades som en politisk verksamhet som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige aktivt skulle arbeta med. Det blev nu aktuellt att försöka
reglera en beslutsprocess präglad av heteronomi snarare än autonomi; planbeslut skulle fattas i samverkan mellan politiker och profession, dock med de
förtroendevalda som högst ansvariga.
Det är en sådan heteronom beslutsprocess som i och med plan- och bygglagens tillkomst 1987 regleras i lag. En central del i lagstiftningen är att politiker, planerare, markägare och medborgare tillskrivs tydliga funktioner och
rättigheter i planprocessen. Framförallt regleras en ordning där ansvariga
politiker fattar planbeslut på basis av planförslag och konsekvensanalyser
utförda av planerare. Därutöver har de förtroendevalda att ta hänsyn till synpunkter från berörda parter och intresserade medborgare. Åren efter PBL har
man med utredningar och justerande beslut försökt upprätthålla denna heteronoma beslutsprocess.
Jag vill därför hävda att utvecklingen inte bör ses som ett fullständigt
ifrågasättande av en upplyst voluntarism, utan tolkas som en korrigering av
det upplysta idealet. Det antas fortfarande vara möjligt att välja de värden
som framtidens samhällsbyggande skall baseras på. Men valen bör göras av
förtroendevalda och baseras på planerares konsekvensutredningar och berörda parters synpunkter. Valen skall inte göras av en fullständigt autonom profession eller politisk institution.
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Begränsad processutopism
Jag hävdade i kapitel två att planeringens möjligheter inte bara kan begränsas av subjektets intellekt och interaktion med andra aktörer. Planeringens
möjligheter påverkas även av föreställningar om objektets formbarhet. I ett
upplyst planeringstänkande är utopismen stark. Eftersom samhället antas
vara i grunden formbart är det möjligt att föreställa sig och inrätta en annan
framtid. Det planlagda samhället antas även vara vida överlägset det spontant framväxta alternativet.
Jag har visat att det på 1940-talet fanns en nästan idealtypisk utopism
närvarande i plandebatten. I den föregripande och bindande samhällsplaneringsdiskursen ansågs det vara möjligt och önskvärt att omforma samhället i
grunden, framförallt för att uppnå en ”planmässighet” i samhällsbyggandet.
Mot detta perspektiv stod en mer ödmjuk processutopism. Det ansågs vara
delvis möjligt att styra utvecklingen och att forma morgondagen, givet att en
process upprättades som kontinuerligt användes för att i marginalen påverka
samhällsutvecklingen. En förutsättning för denna styrning ansågs vara planeringens anpassningsbarhet till utvecklingen. Sedan dess har ett sådant processutopiskt antagande präglat det svenska planeringstänkandet.
När det gäller tänkandets utopiska dimension bör dock en viktig förändring lyftas fram. Vid införandet av plan- och bygglagen 1987 renodlades det
anpassningsbara draget i den översiktliga planeringen till den grad att planeringens styrambitioner nästan försvann. Planen fick inte styra efterkommande beslut. Det anpassningsbara draget i tänkandet gick även ut på att ta ökad
hänsyn till enskildas intressen och markägarnas rättigheter. Jag har tolkat
denna förändring som en avmattning i tilltron till planeringens möjligheter
och till viljan att forma samhällsbyggandet efter plan. Trots att planeringsdiskursen i stort var oförändrad kan således en viss förskjutning i tänkandet
noteras.
Marginaliseringen av det utopiska draget i planpolitiken var dock inte bestående. Till följd av att den svenska regeringen formulerade nya övergripande politiska mål – framförallt om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling – stärktes planambitionerna under 1990-talet. Den
anpassningsbara, politiska och totala planstyrningen återfår därefter sitt
styrande innehåll. Jag tolkar de återställda styrambitionerna som att det
svenska planeringstänkandet fortfarande rör sig inom högst moderna och
upplysta ramar. Visst, den radikala utopismen har ersatts av en mer försiktig
processorienterad utopism, men det deklareras fortfarande att en alternativ
utveckling är både önskvärd och möjlig att åstadkomma. Förslagen om att
tillåta en mer spontan bebyggelseutveckling har tillbakavisats i ljuset av
globala miljöproblem och en vilja att bekämpa segregationen.
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Stark universalism
Jag vill hävda att ett lika starkt uttryck för det upplysta arvet är att den svenska planverksamheten ständigt har motiverats av att den främjar något kollektivt gott. Universella ideal och värden har under hela den undersökta perioden genomsyrat tänkandet. Den planläggning som förordas har, precis som i
den renodlade idealtypen, syftat till att gynna en god livsmiljö för samtliga
medborgare och till att främja ett mänskligt framåtskridande.
Två utvecklingstendenser bör dock noteras. För det första har det som definieras som eftersträvansvärt och kollektivt gott förändrats. De värden och
mål som motiverar planeringen har utvecklats påtagligt mellan de studerade
perioderna. Den kanske främsta och mest övergripande förändringen sedan
1960-talet är att den tidigare inriktningen på rationell exploatering av mark
har kompletterats med en ambition att bevara och konservera centrala miljövärden för kommande generationer. Den nya politiska målsättningen, att
säkerställa en hållbar samhällsutveckling, har ytterligare stärkt denna vilja
att bevara miljöer, allt för att skapa goda livsbetingelser för såväl dagens
som morgondagens människor.
För det andra finns en viss utveckling mot att planeringsinsatser mer än
tidigare kommit att motiveras av partikulära värden. Under 1960-talet argumenterade borgerliga politiker för att en fysisk riksplanering skulle skydda
enskilda intressen såsom den enskildes rätt att äga fritidshus i en i övrigt
bevarad naturmiljö. Under arbetet med plan- och bygglagstiftningen fick
sådana partikulära intressen en mer framskjuten position. Planverksamheten
skulle i ökad utsträckning syfta till en avvägning mellan den allmänna och
den enskilda nyttan. Reformen kom att följas av ytterligare förslag som gick
ut på att underlätta för enskilda att nyttja marken för bebyggelse, utan offentlig planläggning. Från mitten av 1990-talet och framåt återkommer dock
universella värden som starka motiv för planläggningen. Det gäller särskilt
ambitionen att skapa en hållbar samhällsutveckling och en god livsmiljö
även för kommande generationer.

***
Hur starkt präglar arvet från upplysningen det svenska planeringstänkandet?
Som sammanfattas i figur 8 finns trots vissa avvikelser en betydande stabilitet i tänkandet. Under hela perioden från 1960-talet och framåt förhåller sig
den dominerande planeringsdiskursen på ett likartat sätt till de fyra idealtypiska dimensionerna.
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Begränsad
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Marginaliserad
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Figur 8. Idealtypisk summering av planeringstänkandets utveckling i Sverige 1945–2005
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Tilltron till en rationell styrning av framtiden är hela tiden stark, även om
den försetts med begränsningar. Så sent som på 2000-talet antas det vara
möjligt att med hjälp av planeringsverktyget välja de värden som samhällsbyggandet skall baseras på, även om detta måste göras i en politisk och heteronom process. Planeringens objekt betraktas alltjämt som formbart, även
om vägen mot förändring går via långsam och gradvis reformism i stället för
radikal omvandling. Det finns inga tendenser till att samhällsbyggandet helt
har lämnats över till de spontana krafterna. Tvärtom antas det fortfarande
vara centralt att universella värden styr samhällets fysiska utformning.
Studiet av den svenska planpolitiken ger därför inget stöd för slutsatsen
att en modern och rationell planering har lämnats därhän till förmån för ett
radikalt annorlunda alternativ. Jag tolkar i stället utvecklingen som en försiktig och långsam omprövning av ett antal klassiska upplysningsideal. Antirationella föreställningar om samhällsutvecklingen har hela tiden bekämpats
och universella värden försvarats. Dagens offentliga planering har formulerats och växt fram som ett motvärn mot spontana och strukturella krafter. I
svensk planpolitik finns det idag inga tendenser till ett postmodernt planeringstänkande.

En fruktbar idealtyp?
Med hjälp av den idealtypiska analysen kan vi därmed återigen konstatera en
viss grad av stabilitet i det svenska tänkandet, så som det kommer till uttryck
i planpolitiken. För att övertyga oss om slutsatsernas riktighet finns det avslutningsvis anledning att diskutera om idealtypen har varit ett fruktbart analysinstrument.
Som konstaterades i kapitel 2 är en idealtyp inte en hypotes som kan prövas, förkastats eller verifieras. Dess användbarhet bestäms av om den är
användbar som analysverktyg, det vill säga om ett material kan förstås utifrån dess dimensioner och om den kan användas för att analysera variationer
i empirin.
Jag vill hävda att idealtypen har varit fruktbar för mina syften. Med den
som hjälpmedel har det varit möjligt att förstå planeringstänkandets utveckling på två separata arenor. I kapitel 2 användes instrumentet för att kritiskt
diskutera skillnader och likheter mellan diskurser i internationell akademisk
plandebatt. Idealtypens främsta förtjänst låg i att nyansera den rådande uppfattningen att debatten präglats av paradigmatiska skiften (jfr Taylor 1998a:
161; Innes 1995; Sandercock 1998a: 58, 104). Idealtypen gjorde det möjligt
att påvisa ett snarlikt arv från upplysningen i de diskurser som har hävdats
representera skilda förhållningssätt till denna tradition. Utvecklingen framstod som evolutionär och inte som revolutionär. I analysen blev både likheter
och skillnader mellan perspektiven tydliga.
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Om idealtypen inte varit fruktbar då skulle det ha varit omöjligt att förstå
och beskriva centrala variationer mellan diskurser med utgångspunkt i analysverktyget. Så har inte varit fallet.
I studiet av den svenska planpolitiken har idealtypen använts som sökmotor i det empiriska materialet. När resonemangen i texterna har knutit an till
analysredskapets olika dimensioner har planeringstänkandet blivit synligt.
Om inte dimensionerna hade varit lämpliga att använda för att förstå svensk
planpolitik, då hade jag till att börja med inte funnit intressanta passager och
spänningar i det undersökta materialet. Med instrumentets hjälp har det även
varit möjligt att notera både skillnader och likheter mellan olika perioder och
beslutsprocesser. Med dess stöd har det varit görligt att diskutera grad av
förändring och stabilitet i tänkandet.
Den idealtypiska tolkningen har också visat sig vara ett fruktbart komplement till den diskursiva analysen. I kapitel 6 påvisades hur plan- och
bygglagsreformen 1987 präglades av samma anpassningsbara, politiska och
totala element som 1960- och 1970-talens planutredningar. Med hjälp av
idealtypen var det dock möjligt att diskutera en avgörande skillnad inom
diskursen. Det anpassningsbara draget renodlades till den grad att planeringens utopiska strävanden marginaliserades. Med hänvisning till idealtypen
tolkades förändringen som en ökad acceptans för en spontan utveckling.
Sist men inte minst har det med idealtypen varit möjligt att diskutera
svensk fysisk planering på ett sätt som anknyter till en betydligt bredare debatt – den om modernitetens förändring och upplysningsidealens ställning.
Det är med instrumentets hjälp jag kan hävda att det svenska tänkandet under de senaste 60 åren har präglats av vissa upplysta ideal, även om bilden av
den extrema rationalismen, voluntarismen, utopismen och det kollektiva
goda har justerats.
Som analysredskap för min undersökning har idealtypen således fungerat
väl. På ett mer fundamentalt plan kan dess konstruktion ändå behöva försvaras. I teorikapitlet renodlades en gren av upplysningen: den kontinentala
traditionen. Jag tog framförallt fasta på Kants och Condorcets storvulna tilltro till det mänskliga förnuftet. Renodlingen drogs även till sin spets. Frågan
infinner sig därför om inte analysredskapets konstruktion i sig bidragit till att
producera den stabilitet som har lyfts fram i empirin.
Det är förvisso korrekt att vi allmänt sett bör förvänta oss avvikelser när
ett analysredskap konstrueras som en extremtyp. Det är också troligt att det
finns inbördes likheter – det vill säga likartade avvikelser – mellan de fall,
perioder eller beslutsprocesser som studeras när de jämförs med en extrempunkt. I de empiriska avsnitten har jag dock visat att det har funnits en bred
variation av avvikelser i relation till idealtypen, men att dessa inbördes skillnader inte haft ett avgörande inflytande på planpolitiken.
Från det borgerliga lägret har exempelvis antirationalistiska argument
förts fram. Människan har inte alltid ansetts besitta det förnuft och den analytiska förmåga som krävts för att styra utvecklingen med planverktyget.
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Inom ramen för detta av libertarianism präglade perspektiv har man även
indirekt propagerat för en begränsning av voluntarismen. Offentliga institutioner bör inte bestämma de värden som skall sätta sin prägel på den byggda
miljön. I stället bör utopismens själva motsats – den spontana utvecklingen –
avgöra det aggregerade utfallet av enskilda bebyggelseprojekt. I den nyliberala samhällsteorin har den resulterande bebyggelsen beskrivits som bättre
och mer fulländad än det planerade alternativet. Även de universella motiven
för planläggning har ifrågasatts. Det har konstaterats att mer partikulära intressen bör ligga till grund för samhällsbyggandet.
I den svenska debatten har det således vid flera tillfällen förts fram argument och diskurser som utmanat det anpassningsbara, politiska och totala
perspektivet. Det hade varit fullt möjligt att komma fram till att det svenska
planeringstänkandet stått i konflikt med idealtypens renodlade begrepp, förutsatt att de utmanande diskurserna fått större genomslag i planpolitiska beslut. Förutom att utsagor har illustrerat idealtypens motsats har även dess
extrempunkter funnits representerade i materialet. På 1940-talet förekom
exempelvis en, enligt extremtypen, nästan renodlad form av rationalism,
voluntarism, utopism och universalism. Slutsatsen om stabilitet och kontinuitet i tänkandet kan därför inte tolkas som en effekt av analysredskapets
konstruktion, utan bör i stället ses som en korrekt tolkning av den planpolitik
som lagt fast genom demokratiskt fattade beslut.
Eftersom analysredskapet har varit fruktbart i denna studie finns det också
anledning att uppmärksamma dess möjliga potential i andra undersökningar.
Om vi har för avsikt att diskutera hur ett tänkande eller ett politikområde har
utvecklats i relation till de radikala, kontinentala upplysta idealen, då kan det
vara aktuellt att ta sin utgångspunkt i en liknande idealtyp. Ett intressant
sådant projekt skulle vara att med analysverktyget undersöka planpolitikens
och planeringstänkandets utveckling i andra länder. En sådan analys skulle
kunna peka på skillnader och likheter i relation till det svenska fallet, men
också diskutera hur olika länder har förhållit sig till upplysningsidealen. Det
vore särskilt intressant att göra en jämförande analys av länder som har tillskrivits olika upplysningstraditioner. Om exempelvis Frankrike och England
skulle jämföras vore det möjligt att diskutera om möjliga skillnader i den
förda planpolitiken kan förklaras av de båda ländernas olika upplysningstraditioner.
Tanken på att undersöka planeringstänkandets utveckling inom ramen för
olika upplysningstraditioner väcker slutligen en sista fundering. Hur påverkas en sådan undersökning av att det idealtypiska analysverktyget endast
renodlar vissa bestämda upplysningsidéer? Med den frågan i bakhuvudet
finns det anledning att göra en sista kritisk reflektion över hur idealtypen har
konstruerats och använts i denna undersökning.
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Åter till upplysningen
Det konstaterades redan i teorikapitlet att vi kan tala om åtminstone två olika
upplysningstraditioner. Den kontinentala varianten har, om vi bortser från
tänkare som Rousseau och Montesquieu, präglats av en nästan religiös dyrkan av förnuftet. Jag har hävdat att vi bör ta vår utgångspunkt i denna tanketradition om vi vill förstå den starka tilltro till offentlig planering som har
växt fram inom moderniteten. Det är bland annat hos filosofer som Condorcet och Kant som vi kan finna grunden till den renodlade rationalism, voluntarism och utopism, samt de föreställningar om det kollektiva goda, som har
använts som analysinstrument i denna undersökning.
Om vi skall tro idéhistorikern Viktoria Höög (1999) finns det dock en
upplysningstradition utan förnuft. Om vi vänder vårt intresse mot de idéströmningar som präglade Skottland och England vid mitten av 1700-talet är
kanske inte förnuftstanken helt frånvarande, men den är sekundär. I centrum
står i stället ett antagande om att samhället växer fram spontant och att det
finns vissa naturliga moraliska dygder som bör upprätthållas och främjas.
Den mänskliga rationaliteten utgör därmed inte den enda ledstjärnan för
mänskligt handlande. Enligt David Hume drevs exempelvis förnuftet av
naturliga begär och passioner (MacIntyre 1988: 304).
Det som kännetecknar den anglosaxiska upplysningstraditionen är ett antirationalistiskt fundament. Filosofer som Adam Smith och Adam Ferguson
sökte förklaringar till samhällets uppkomst i spontana sociala processer. Det
var även en samhällsordning utan design som efterfrågades. För dem var inte
samhället ett objekt för det rationella förnuftet (se Eriksson 1988: 287, 301).
Jag vill därför hävda att vi även hittar de motsatta positionerna till idealtypens fyra extrempunkter i upplysningsprojektet. Enligt den idéströmning
som bygger på det antirationalistiska fundamentet är en fullständig formgivning av samhället omöjlig. Människan kan inte bara fritt välja de värden,
vilka som helst, som samhället skall byggas på. Framtidens utformning bör,
med viss hänsyn till ett antal moraliska dygder, överlåtas åt spontana krafter.
I Adam Smiths berömda metafor – den osynliga handen – är det exempelvis
egenintresset, det partikulära intresset, som utgör själva grunden för något
kollektivt gott, inte en förnuftig och rationell vetenskaplig kalkyl.
När vi nyanserar bilden av upplysningen framträder ett brett spektrum av
olika vägar mot moderniteten. En renodlad förnuftstilltro och en professionell samhällsplanering är endast ett av flera rekommenderade tillvägagångssätt för att nå mänskligt framsteg. Om vi avser att förstå hur ett politikområde – exempelvis planeringspolitik – har utvecklats i relation till upplysningsidéerna kan vi dock, som i detta fall, renodla endast en av traditionerna för
att skapa en jämförelsepunkt. Det förhindrar inte att vi utifrån detta analysverktyg diskuterar ett diametralt motsatt perspektiv. Med utgångspunkt i det
absoluta förnuftets principer har vi i den här avhandlingen analyserat det
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antirationalistiska perspektivet som en absolut avvikelse – som den andra
änden av dimensionen.
Denna reflektion är därför inte ett argument mot hur mitt idealtypiska
analysredskap har konstruerats. Det utgör dock i förlängningen en kritisk
invändning mot dem som tycker sig se en postmodern vändning när den rena
rationaliteten, voluntarismen, utopismen och universalismen ifrågasätts.
Också motsatsen till begreppens extrempunkter finns ju förankrade i upplysningen och de vägar in i moderniteten som där förespråkas.
Har då den renodlade ”kontinentala” bilden av upplysningen bidragit till
avhandlingens huvudsakliga resultat: att det svenska planeringstänkandet
präglats av stabilitet och kontinuitet? Av det ovan sagda framgår att så inte
är fallet. Vi kan dra samma slutsats om vi tar hänsyn till de motsättningar
som finns mellan upplysningens olika traditioner. Den svenska planpolitiken, med sina anpassningsbara, politiska och totala ideal, har hela tiden knutit an till upplysta värden.
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Summary

Co-ordination, Manners and Order is a study of the development of ideas on
urban and spatial planning. In planning theory debate and in previous research about local planning practises it is often held that thoughts about
planning have changed dramatically in the last 60 years. The thesis challenges this picture by examining the international academic planning debate
and the Swedish political debate on planning policy from the 1940s until
today.

An ideal type of modern planning
The empirical analysis is related to an ideal type of modern planning based
on four concepts derived from the Enlightenment tradition: rationality, voluntarism, utopianism and the idea of the common good. The ideal planner
has full knowledge about the planning object, the ability to evaluate different
planning alternatives in a comprehensive way, and the tools to manipulate
society with certainty. Endowed with complete rationality the planner can
choose the best future, autonomously in relation to other actors. The planning object – society – is, according to the assumption of strong utopianism,
considered to be highly mouldable. A society with a deliberately chosen
future is assumed to be superior to those that are spontaneously established.
Finally, the adopted plans are supposed to support a common good: in a universalistic spirit the realization of the plan should benefit the whole population.
The purpose of the ideal type is to give a theoretical contrast to the arguments of real-life planning debates, and thereby make it possible to identify
and discuss stability and change in ideas on planning in more general terms.
In the empirical analysis the model directs the focus to questions like: who
should be the planning subject? What sort of knowledge and analytical capacity is recommended in planning? In what way is rationality in planning
limited or bounded? To what extent can the planning subject autonomously
choose which plan to adopt? To what extent is it feasible to visualize and
implement an alternative future? Do universal values motivate the recommended planning act, and if so, what characterizes those values? Answering
questions like these – and comparing the answers to the ideal type tool –
helps us settle academic disputes about continuity and change in thoughts
about planning.
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Argumentative discourse analysis
Planning has been proclaimed to be the new religion in modern society. In
fact, much of post-war political debate has been about to what extent society
could and should be guided by planning. Planning is therefore an essentially
contested concept, and in so being, its meaning has changed and developed
when actors have used it. This is why we should analyse the language and
the arguments around the concept of planning; we can understand thoughts
by using discourse analysis.
But instead of analysing only words, syntax and the grammatical structure
which lies at the core of discourse analysis, I use a variation of argumentative discourse analysis. In order to reconstruct thoughts about planning I
analyse how actors have talked about problems, causes and solutions when it
comes to the phenomena of urban and spatial planning.
The argumentative approach also has a focus on how different actors position themselves in the inter-discursive planning struggle, how coalitions
are formed in relation to a specific problem representation, and how political
compromises are made. In the analysis, first, competing discourses are tied
to different actors in the policy process. Second, the different alternatives are
compared to the discourse that, as a result of the political process, is translated into institutional arrangements. Third, when one discourse, or a specific
discursive compromise, is institutionalised in planning law and regulations, I
analyse the social relations that are inherent in this discourse. This means
that the argumentative approach takes actors more seriously than other variations of discourse analysis.

Planning theory
In the analysis of the academic planning debate, five different discourses are
discussed. These discourses have been identified by others as different ‘planning paradigms’, and some theorists have claimed that the radical shift between them transcends the boundary between modernity and post-modernity.
Until the 1950s the theory uniting urban and spatial planning was planning as physical design. The problem with a chaotic and unrestrained city
growth, caused by laissez-faire doctrines, would be solved by public planning. The planning act was formulated as professional action. By means of
scientific or artistic reasoning the profession was supposed to construct blueprint plans of new city districts or new towns. This kind of large scale architecture was based upon the assumption that the built environment could be
controlled and that intentionally built societies were superior to spontaneous
city growth. The idea of planning as physical design is fairly close to the
ideal type of modern planning. The professional planner is endowed with
almost perfect rationality, great autonomy, and strong utopian beliefs based
on universal values.
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However, in the 1960s the so-called blueprint mode of planning was identified as a problem in itself; it was no longer deemed possible to implement
static paper models. The autonomous position of professionals created
documents that were of no use to the responsible politicians. The solution to
the problem was to define planning as a rational policy process, where different alternatives would be developed and investigated.
In this discourse rationality is limited or bounded. Because of restraints
on the human intellect, planning ought to be about how to regulate a process
rather than about finding the perfect substantial solution. The autonomy of
the planning subject is also restricted. Politicians should take planning decisions, based on information from planners and public opinion. Strong utopian beliefs are replaced by process utopianism; instead of regulating the
end-state of society, planning is about how to organize a reformist process
for continuous change. Inherent in this discourse, however, is a firm belief in
the value of a collective good: as in the mode of physical design public planning is assumed to promote universal human growth.
A second paradigm shift has been identified in the ‘communicative turn’
that altered the debate in the 1980s. In planning as communication, the instrumental approach of the rational model, where different alternatives are
investigated and the best plan chosen, is seen as an unattainable mode. In
relation to end-means calculation, planning is instead formulated as political
communication. Politicians should collaborate with planners and bring all
stakeholders in. Decisions about which plan to adopt should then be made by
reaching consensus through discussion. The only legitimate force in this
verbal power struggle is the force of the better argument.
In terms of the ideal type model, there was a considerable amount of
change in thoughts on planning in the 1960s. In the 1980s, however, when
planning as communication supersedes the rational mode, the amount of
change is less radical than previous research has noted. The communicative
approach has much in common with the rational process mode. First, it starts
out from the same notion of limited rationality. Because of limitations on the
human intellect, we have to organize a rational process of decision-making,
rather than regulating the perfect substance in blueprints. Second, the autonomy of the planner is also restricted by a regulated collaborative process
between planners, politicians and citizens. Third, utopian belief is organized
on the same principle of gradual reformism: the process that precedes change
is regulated, while the end-state of societal change is an open question.
Fourth, a similar universal good motivates planning action; by arranging
good dialogue planning promotes human growth.
In the 1990s, however, the wish for consensus, inherent in the rational and
communicative mode, was articulated as the new planning problem. A new
paradigm was proclaimed – planning as post-modernism. This perspective
sees the deliberative ideal in the communicative turn as a threat to democracy. Conflict is formulated as the cornerstone of democratic society. With
255

such a starting point a common understanding is suspected of being the result of illegitimate use of power and oppression of minority interests. The
post-modernists propose a more confrontational form of democracy. Citizens
and marginalised group should rise up, organise and fight against public
institutions to reach their own goals and interests.
Planning as post-modernism is an attack on the notion of rationalism and
collective good in the modern ideal type of planning. Post-modernists regard
the planning act as conflicting politics: open power struggle should replace
the authority of science and political representation. Instead of the common
good – ‘a public interest’ defined by the state – they advocate a more complex concept: ‘multiple publics’. Minority groups should fight for their own
interests and identity. When it comes to the values of voluntarism and utopianism, however, there are similar features connecting even this discourse to
modern thoughts on planning. The Utopia is a multicultural Cosmopolis,
where inclusive and direct democratic practices can be used to choose a better future. A limited autonomy for planning practices is created by regulating
a democratic process. The purpose is to empower citizens to counteract the
structural powers of capitalism.
Thus, we do not find any pure antithesis to our ideal type in post-modern
planning either. In neoclassic economy, however, and in planning as libertarianism, we find a more complete rejection of modern planning thought. In
this discourse public planning is seen as the main problem, which is caused
by an active state that wants to intervene in economic law. The solution to
state failure in the built environment is ‘economic Darwinism’: the market
should aggregate consumer demand and landlord supply to reach equilibrium.
According to this perspective we cannot define a common good and then
strive towards it. Human rationality is replaced by the market mechanism,
which is considered to be superior to public planning in allocating the resources of the built environment. There is consequently no need for an
autonomous planning institution that makes collectively binding decisions
about which plan to adopt. Instead of trying to build Utopia we should accept the outcome of spontaneous processes. The collective good does not
follow from universalistic politics but from individual choices. Society
should be built upon self-interest rather than public interest.

Swedish planning policy
The main part of the thesis is concerned with planning thought in Swedish
politics. What discourses have dominated policies concerning urban and
spatial planning in Swedish national politics? Four policy processes are analysed: the approval of the Building Act in 1947; the political background to
the National Physical Planning Act adopted in 1972; the lengthy political
process behind the Planning and Building Act which was finally accepted in
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1987; and some reconsiderations of the Planning and Building Act after
1990.
The main finding is that Swedish planning policy since the 1960s has
been characterized by continuity and stability. One perspective dominates
the debate, and this perspective is strongly related to the theoretical discourse, planning as a rational policy process. In Swedish policy planning is
defined as a political, adaptable and total practice. It is concerned with organising rational decision-making processes in order to investigate different
planning alternatives and finally choose the best plan.
The political dimensions are manifested in a straightforward division of
obligations between planners and politicians; professionals are supposed to
develop and test different planning alternatives, while politicians decide on
planning goals and finally on which plan to accept. The adaptable dimension
relates to the basic insight that it is not possible to steer society with any
certainty; accepted plans should therefore be adaptable to evolutionary
forces. The total dimension, finally, is related to an extensive application of
the rational model of decision-making. Public planning, when defined as
political and adjustable, should be used in all land-use issues, which is why
municipalities in Sweden have the right to decide when and where land
should be developed. Spatial planning is also supposed to be co-ordinated
with planning activities in other political areas, which are organised in accordance with rational principles. Thus the comprehensive and rational
model of decision-making is indirectly formulated as the primary method for
reaching decisions in a democratic market society.
In the thesis, the continuity in Swedish planning thought is interpreted as
an expression of the strong normative position of representative democracy
in spatial planning. The increasing autonomy of the planning profession was
exposed to severe criticism during the 1960s. After that the physical design
approach was totally abandoned and the dominant position of elected representatives emphasized.
During the 1970s the representative system was confronted by a new
challenge. Some actors recommended consultations with the public in planning issues, in accordance with the communicative discourse. Citizens and
stakeholders should be able to influence planning decisions in a direct manner. However, in the final decisions on the Planning and Building Act the
communicative approach was removed from the agenda. Consultations with
the public should only improve the preparation of political decision-making
and facilitate the implementation of the accepted plan. Consultation was
formulated as a complement to – not a substitute for – representative government.
In the 1990s, right wing political parties advocated deregulation in accordance with planning as libertarianism. However, in the government coalition
of 1991–1994 the non-socialist parties were not able to agree on such a policy. Instead the strong public planning tradition was maintained while other
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political areas, such as housing, were partially deregulated according to neoliberal principles. Again an alternative discourse on planning was removed
from the agenda to secure representative democratic governance in spatial
planning issues.

Rationality, voluntarism, utopianism and the common good in
Swedish planning policy
Finally, the stability in the planning discourse is evident when the four policy processes are compared with the ideal type of modern planning. During
the 1940s one discourse was represented which resembled planning as
physical design. Socialists and radical architects proposed a comprehensive
plan that should force the evolution of society in accordance with the substantial content of planning documents. No or little restraint on human rationality was conceived and the autonomy of planners to reorganize society
seemed considerable. Radical architects and socialists presented methodically built cities, superior to those gradually developed by economic forces.
However, already in the 1940s this radical discourse was left behind. It
was declared that there could be no exact, scientific prognosis of the future;
therefore planning documents should be adjustable to evolutionary forces.
Even though the profession of planners was strengthened and confidence in
planning tools reached a peak with the Building Act of 1947, human rationality was still considered to be limited. The utopian belief in a more planned
life form was restricted by a considerable acceptance of spontaneous processes.
Even though the autonomy of the planning profession was reinforced in
the 1940s, the degree of voluntarism was again strictly regulated in the
1960s. The process view of planning became the dominant perspective. Instead of relying on professional judgement the main focus in planning policy
was now to regulate a rational process of decision-making, in accordance
with the notion of bounded rationality. Different planning alternatives should
be investigated so that the best plan, given specific goals and values, could
be chosen. In so doing the planning subject came to incorporate not only
professional planners but politicians and interested citizens. The autonomy
of the professionals was restricted. They were supposed to produce and investigate planning alternatives in the process of decision-making, while decision-taking was monopolised for elected representatives on the local level.
Since the 1960s limited rationality and regulated voluntarism has been the
norm in Swedish planning politics, which is strongly emphasised in the
Building and Planning Act from 1987. The concept of utopism was also
redefined in accordance with the perceived limitations of the human intellect. The planning object – society – was not considered to be altogether
mouldable. In consequence planning documents should be adaptable to evo258

lutionary, spontaneous change. Still there remained an ambition to guide
future change with planning, but this ambition was based on the notion that
we cannot create new societies from scratch. The utopian dimension of planning thought of today is therefore grounded in a rational process in which
politicians can strive towards gradual and continuous change.
In spite of challenges to the notion of utopism in planning, limited process
utopianism is still cherished. In the middle of the 1990s the idea of sustainable development meant something of a renaissance for public planning. A
rational public planning process was formulated in terms of being absolutely
necessary to ensure good quality of life and ecological sustainability.
The stability in Swedish thoughts on planning is also evident when it
comes to the concept of a collective good. Universal values have motivated
public planning since the 1940s, when values such as a rational development
of land and an effective distribution of welfare were in the forefront. Two
decades later those values were supplemented by the aim of protecting land
from development in order to ensure a good environment for future generations. During the 1980s and 90s the universal motivation for planning has
been strengthened, in order to attain integration and sustainable development.
Thus, the widely-held view of a revolutionary change in thoughts on planning can be challenged. Ideas on planning in Sweden are distinguished by
continuity, if compared to planning theory debate and the modern ideal type
of planning.
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Proposition 1991/92:51 Om en ny småföretagspolitik.
Proposition 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.
Proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och
bygglagen, m.m.
Proposition 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m.
Regeringens skrivelse 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling.
Regeringsformen.
Riksdagens revisorer 1960:§ 19 Planväsendets centrala ledning.
Riksdagens revisorer 1965:§ 21 Planering för fritidsändamål.
Riksdagsprotokoll:
FK 1945:31: 75; AK 1945:27: 61; FK 1947:26: 92; AK 1947:26: 82; FK
1964:20; FK 1966:26; FK 1966:7; FK 1967:31; AK 1967:31; AK
1969:9; 1971:143; 1971:144; 1972:144; 1972:144; 1972:145;
1972:146; 1972:147; 1975/76:85; 1975/76:127; 1976/77:112;
1976/77:139; 1976/77:140; 1978/79:141; 1979/80:23; 1986/87:36;
1990/91:117; 1991/92:6; 1991/92:66; 1993/94:115; 1995/96:27;
1995/96:28; 1996/97:39
Riksdagsskrivelser:
1945:538; 1967:268; 1971:309; 1972:347; 1972:348 1976/77:310;
1979/80:7; 1986/87:27; 1991/92:112; 1993/94:372; 1995/96:30;
1996/97:79
SOU 1945:15 Stadsplaneutredningen 1942 III Förslag till byggnadslag
M.M.
SOU 1945:63 Slutbetänkande avgivet av bostadssociala utredningen, del 1.
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SOU 1950:45 Planväsendets uppgifter och organisation.
SOU 1950:45 Planväsendets uppgifter och organisation. Betänkande avgivet
av kommittén för stadsplaneväsendets omorganisation.
SOU 1952:35 Byggnadsstyrelsens arbetsuppgifter och organisation. Betänkande avgivet av 1947 års byggnadsstyrelseutredning.
SOU 1964:47 Friluftslivet i Sverige. D. 1, Utgångsläge och utvecklingstendenser. Betänkande avgivet av fritidsutredningen.
SOU 1965:32 Höjd bostadsstandard. Betänkande avgivet av bostadsbyggnadsutredningen.
SOU 1971:75 Hushållning med mark och vatten. Inventeringar. Planöverväganden om vissa naturresurser. Former för fortlöpande fysisk
riksplanering. Lagstiftning.
SOU 1974:21 Markanvändning och byggande. Principer för lagstiftningen.
Betänkande avgivet av bygglagutredningen.
SOU 1975:17 Markanvändning och byggande. Remissammanställning utgiven av bostadsdepartementet.
SOU 1974:50 Information och medverkan i kommunal planering. Rapport.
Utredningen om den kommunala demokratin.
SOU 1975:41 Kommunal demokrati. Huvudbetänkande. Utredningen om
den kommunala demokratin.
SOU 1975:46 Kommunal organisation och information. Rapport. Utredningen om den kommunala demokratin.
SOU 1979:65 Markanvändning och byggande. Ny plan- och bygglag. Lagförslag~sammanfattning~motiv till första avdelningen. Betänkande
av PBL~utredningen.
SOU 1979:66 Markanvändning och byggande. Ny plan- och bygglag. Motiv
till avdelningarna 2–7 specialmotivering. Betänkande av PBLutredningen.
SOU 1982:9 Ny plan- och bygglag. Remissammanställning utgiven av bostadsdepartementet.
SOU 1992:24 Avreglerad bostadsmarknad. Del 1. Utredningen om statens
stöd för bostadsfinansieringen. Delbetänkande.
SOU 1992:47 Avreglerad bostadsmarknad. Del 2. Utredningen om statens
stöd för bostadsfinansieringen. Slutbetänkande.
SOU 1993:94 Anpassad kontroll av byggandet. Delbetänkande av Plan- och
byggutredningen.
SOU 1994:36 Miljö och fysisk planering. Delbetänkande av Plan- och byggutredningen.
SOU 1996:168 Översyn av PBL och va-lagen. Slutbetänkande av Plan- och
byggutredningen.
SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1 & 2. Slutbetänkande av PBL-kommittén.
Statsutskottets betänkande 1967:8:108 angående delning av byggnadsstyrelsen m.m.
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Stencil kommunikationsdepartementet 1966:3 Uppdelning av byggnadsstyrelseorganisationen.
Stencil kommunikationsdepartementet 1969: 13 Fysisk riksplanering materialredovisning juni 1969. Häfte I, Huvudtext.
Stencil kommunikationsdepartementet 1969: 14 Fysisk riksplanering materialredovisning juni 1969. Häfte II, Bilagor.
Stencil kommunikationsdepartementet 1969:15 Fysisk riksplanering materialredovisning juni 69. Häfte III, C F Ahlberg, PM om miljöförändring och fysisk planering.
Tredje Lagutskottets betänkande 1969:9:3:26 Utlåtande i anledning av dels
motioner angående ökat konsumentinflytande vid stadsplanering
m.m., dels motioner angående samhällsplanering i viss del, dels och
motioner angående beaktande vid stads- och byggnadsplanering av
behovet av friluftsliv.
Utskott FK 1945:12:2:18 Första kammarens andra tillfälliga utskottsutlåtande i anledning av väckta motioner dels om utredning angående
samhällsplanering och samhällets behov att bestämma markens användning m.m., dels angående utredning om inrättandet av ett centralt statligt organ för genomförande av en landsplanering, dels ock
angående utredning av frågan om överförandet i samhällets ägo av
för städernas bebyggelse nödvändig tomtmark.
Utskott AK 1945:13:2:10 Andra kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande i anledning av motioner angående utredning om samhällsplanering och samhällets behov av att bestämma markens användning,
angående utredning om inrättande av ett centralt statligt organ för
genomförandet av en landsplanering samt angående utredning av
frågan om överförande i samhällets ägo av för städernas bebyggelse
nödvändig tomtmark.
Åhrén, U. 1949. Ett planmässigt samhällsbyggande. .Särtryck ur slutbetänkande avgivet av bostadssociala utredningen, del 1 SOU 1945:63. Stockholm: IvarHaeggströms boktryckeri A.B.
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