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Sammanfattning
Det har skett en ökning sedan 1980-talet av användandet av visioner inom
samhällsplanering. Ökningen kan ses som en konsekvens av olika förändringar.
Förändringar både i den fysiska miljön och i tankesätt med vilka samhällsplanering
bedrivs som har gett upphov till nya förutsättningar och med det nya behov av framtida
utveckling. Mot bakgrund av de förändringar som skett undersöker den här uppsatsen
användandet av visioner i svenska kommuner. Genom att beskriva förändringarna över
tid går det att kartlägga hur olika anledningar till att använda visioner har uppstått och
med det går det även att se vilka behov som visionerna svarar mot. Visioner utrycks inte
sällan i vaga former och som uteslutande demokratiska och positiva för alla. Resultatet
av det här arbetet visar på att visioner innebär mycket mer än så, trots sina vaga uttryck
anger de riktningar och mål och kan liknas vid en rationell planering. Resultatet visar
även, trots visioners till synes demokratiska uttrycksform, hur medborgarnas delaktighet
är långt ifrån självklar.
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1 Inledning
1.1

Introduktion

Att våra samhällen har genomgått omvälvande förändringar finns det gott om
forskningslitteratur som beskriver. Förändringar som innebär nya förutsättningar för
samhällsutveckling, ekonomiskt, miljömässigt och demokratiskt.
En ny global och lokal ekonomi beskrivs med nätverk av många aktörer och ett samspel
mellan stat, kommun och näringsliv. Ett samspel som i en trevande fas söker nya
planeringsprocesser och arbetsmetoder (Cars & von Sydow 2001). Teknisk utveckling
och kommunikation har möjliggjort för effektivisering produktionsmässigt och därmed
ekonomiskt. Den har i sin tur inneburit ett skifte från produktionssamhälle till
kunskapssamhälle där utbildning och innovation fått betydligt större fokus (Engström
2008). Nedmontering av mekaniska industrier innebär inte bara fysiska förändringar utan
även mentala. En ny typ av arbetskraft efterfrågas och en ny identitet måste uppfinnas
och marknadsföras (Johansson 2008).
Med FN:s handlingsprogram Agenda 21 enades många forskare och politiker om att
jordens resurser är ändliga och att år av hård exploatering och slösaktiga levnadsvanor nu
hotar våra samhällens framtida existens. Ett behov av att planera samhällen så att de ska
hålla även i framtiden har uppstått. EU vill minska utsläpp av växthusgaser och
regeringar sätter upp klimat- och energimål (Lundström 2008).
Inte sällan medför dessutom omvälvande förändringar i ett samhälle en misstro hos
samhällsanvändare mot de som bestämmer. Många medborgare ifrågasätter experter,
som gör upp planer i en sluten miljö, och kräver delaktighet i processer. Det sedan länge
väl använda begreppet, det allmännas bästa, ifrågasätts i och med en tid av etnisk
emigration1 och nya kulturella värderingar (Khakee 2006). Inom forskning ifrågasätts om
så många olika individer kan klumpas samman till ett kollektivt intresse och om det
allmänna istället representeras av en grupp med likasinnade individer (Healey 2010).
Bradley (2009) utgår från att människor i ett samhälle inte består av individer som enskilt
driver omkring i sin tillvaro utan att samhället består av sociala grupper som bildas i olika
sociala sammanhang. Hon menar att på grund av att grupper interagerar med varandra är
det svårt att fastställa en grupps specifika identitet eftersom den ständigt förändras.
Ämnet som den här uppsatsen behandlar är förändringar ur perspektivet
samhällsplanering, om hur förändringar skapar nya förutsättningar som ger upphov till
önskemål om en bättre framtid och om hur önskemålen uttrycks och bemöts i
planeringssammanhang.
Förändringarnas vindar har även nått teorier om hur samhällsplanering ska bedrivas. En
tydlig övergång har skett från en enad planeringsapparat med målet idealsamhälle i sikte
Khakee (2006) skriver att det sedan 1980-talet har skett en stor invandring av etniska grupper,
människor med olika ursprung, språk och kulturer till Sverige vilket skapar en blandning av
individer med olika kulturella värderingar. Han menar att detta är viktigt att ta med i beräkning
då ett allmännas bästa ska förespråkas.
1
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till splittring och osäkerhet om vad som kan planeras och hur det i så fall skulle gå till.
Det förefaller dock som att det finns en gemensam övertygelse om att det sätt på vilket
samhället har planerats inte är gott nog och att det samhälle vi lever i idag behöver
förbättras. Trots rikligt med litteratur i ämnet så tycks forskare inte kunna enas om
varken planeringens syfte eller tillvägagångssätt. Oenighet till trots så pågår planering för
fullt ute i svenska kommuner, planering styrd av lagar och mål med en fortsatt idé om att
vara riktad mot det allmännas bästa (Strömgren 2007).
En konsekvens av förändringarna i samhället, av övertygelsen om behov av förbättring
och kanske även av bristen på enighet är en önskan om att finna ett språk för att uttrycka
en gemensam ny riktning. Nordström (1995) beskriver hur den senaste tidens planering
har styrts av ett visionärt agerande, genom diskussioner om en långsiktigt önskvärd
framtid. Khakee (2006) menar att det är viktigt att som samhälle kunna enas kring
gemensamma värdegrunder, även om de många gånger kan verka vaga. Om det inte går
att enas om hur många bilar vi ska tillåta i trafiken så kan vi ändå enas om att vi vill
kunna andas frisk luft (för ingen vill ju andas dålig luft). Vaga visioner kan tolkas som
om de innebär goda lösningar på såväl ekonomiska och miljömässiga som demokratiska
behov. Frågan är bara, vid en närmare undersökning om den tolkningen kan antas
stämma. Det här arbetet ämnar redogöra för användandet av visioner i svenska
kommuner och undersöka vad som ligger bakom dem.

1.2 Problemformulering
Med anledning av de förändringar samhället genomgått tenderar fokus att riktas till stor
del mot teorier om processer och metoder för hur samhällsplanering ska bedrivas.
Mindre fokus riktas mot framtidens möjliga innehåll och vem som bestämmer det
(Khakee 2000, Mukhtar-Landgren 2012, Tornberg 2008 & Nordström 1995).
Ekonomiska, miljömässiga och demokratiska förändringar leder till önskemål om nya
lösningar och visioner har på ett sätt kommit att ge uttryck åt dem. Tydligt specificerade
mål är enkla att granska och kritiskt ifrågasätta medan det med vaga visioner blir mycket
svårare. Det finns anledning att granska visionerna rent innehållsmässigt då även de, om
än vaga, styr genom att ange riktning och prioritering.

1.3 Syfte och frågor
Syftet med uppsatsen är att undersöka användandet av visioner inom samhällsplanering i
svenska kommuner och sammanfatta dem ut ifrån givna ramar. Genom att kartlägga
visionerna går det att vidare undersöka vad som kan tänkas ligga till grund för
användandet av dem, vilken roll de har och hur väl de bemöter de olika behov
samhällsförändringarna gett upphov till. Uppsatsen ämnar söka svar på två frågor.
1. Vilka visioner förmedlar kommuner idag gällande samhällsplanering?
Genom att söka, kartlägga och analysera budskap om önskad framtid vad gäller
samhällsplanering som kommuner förmedlar genom offentliga webbplatser kan denna
fråga besvaras.
2. Vad ligger till grund för visionerna?
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För att kunna göra en bedömning av vad som kan tänkas ge upphov till olika visioner
krävs det att en kategorisering görs ur perspektivet anledning till att en vision används,
dvs vilket behov föranleder dess utformning, vad är den ämnad att åstadkomma.
Resultatet är menat att kunna användas för att undersöka ifall det går att dra några
slutsatser om kommuners användande av visioner. Om de skiljer sig i åt i landet och i så
fall på vilket sätt. Om det går att se hur väl de svarar mot de ekonomiska och
miljömässiga såväl som demokratiska behov förändringarna har skapat.

1.4 Disposition
Efter introduktion, syfte och forskningsfrågor i kapitel ett beskrivs i kapitel två olika
teorier och begrepp som berör ämnet och hur dessa behandlas i arbetet. Ontologiska
och epistemologiska ställningstaganden redogörs även i kapitel två samt hur arbetet är
avgränsat.
Arbetets upplägg diskuteras i kapitel tre, vilken design som styr undersökningen och
vilken metod som tillämpas för att samla in empiri. Sist i kapitlet beskrivs möjliga etiska
konsekvenser i och med den data som ska användas.
I kapitel fyra ges en kronologisk sammanfattning av hur idéer inom samhällsplanering
går från målbild till vision och hur förändringar både nationellt och internationellt ger
upphov till nya förutsättningar och behov. Olika forskares synvinklar i förhållande till
ämnet lyfts och ställs mot varandra.
Inför undersökningen utarbetas fyra kategorier som utgör undersökningens ramverk och
som används för att ställa upp och jämföra resultatet. Hur dessa kategorier väljs och med
vilka kriterier som data kodas under dessa kategorier beskrivs i kapitel fem samt vilka
kommuner som ingår i undersökningen. I samma kapitel redovisas även resultatet så
som det sammanställs ut efter dess kategorier. Kapitlet avslutas med en analys av
resultatet.
Det sjätte och sista kapitlet återkopplar till de två inledande frågorna och svarar på dessa.
Avslutningsvis sammanfattas arbetet med att en egen diskussion om resultatet.
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2 Forskningsstrategi
2.1 Teorier och begrepp
En diskussion om begreppet vision i kontexten samhällsplanering berör ett antal andra
begrepp som alla i sig utgör föremål för vidare diskussion och där mycket
forskningslitteratur finns att tillgå. Teorier om ifall visioner kan användas som
styrningsverktyg placerar begreppet makt i diskussionen. Om visioner ses som en lösning
på ett uppstått problem med många nya aktörer i beslutsprocesserna berörs det inte helt
okomplicerade begreppet governance. Vid utövande och vidhållande av en rationell
planering med hjälp av visioner görs planeringsteori till föremål för diskussionen.
Medborgardelaktighet är ytterligare ett begrepp som ofta diskuteras i samband med
begreppet vision. Det skulle kunna sägas att visioner som begrepp implicit innebär en
voluntaristisk ståndpunkt då grunden till visioner innehåller en tro om möjlighet till en
förbättrad framtid. Teorier om hur och om vi kan förändra vår verklighet kopplas därmed
samman med begreppet vision.

2.2 Teoretisk utgångspunkt
Själva ämnet visioner och tolkningen av hur de används placerar undersökningen
ontologiskt i en socialkonstruktivistisk kontext som utgår från att tolkningar leder till
olika uppfattningar av världen. Mottagaren och även författaren av en vision lägger olika
betydelser i dess begrepp således antar forskningen ett subjektivt förhållningssätt. Sett ur
ett epistemologiskt perspektiv placeras arbetet inom ramen för en hermeneutisk
tradition. Det empiriska materialet prövas genom att operationaliseras och processen blir
därmed induktiv med möjlighet att leda till en teori (Bryman 2012). Forskningen har i
och med innehållsanalys kvantitativa inslag men då dess syfte är att tyda sociala samband
måste den ses som kvalitativ i sin helhet.

2.3 Avgränsning
Syftet med uppsatsen är varken att redogöra för eller ta ställning till teorier om makt,
governance och planeringsteori även om dessa begrepp ofrånkomligen kommer att
kopplas samman med begreppet vision i arbetet. Det skulle gå att hävda att kommuner i
och med sina visionära budskap utgår från premissen att förändring är möjlig att uppnå
med planering men det här arbetet har inte som avsikt att göra den bedömningen. Syftet
med uppsatsen är att undersöka, och om möjligt kartlägga visioners spridning och roll
hos kommuner i Sverige idag samt undersöka anledningar till de olika visionerna inom
samhällsplanering. De olika anledningar som kan tänkas ligga till grund för hur visioner
används görs tydbara genom en kronologisk tillbakablick i samhällsplaneringens
utveckling varför ett avsnitt tillägnas detta. Det är således ur den litteraturen de
kategorier som kommer utgöra undersökningens ramverk utarbetas.
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3 Forskningsdesign- och metod
3.1 Forskningsdesign
Tillvägagångssättet för att uppnå syftet med det här arbetet är att utföra
surveyundersökning av ett antal av Sveriges kommuner. Surveyundersökning anses som
lämplig då resultat ska ge en bred överblick och kunna bidra till att kartlägga ett aktuellt
förhållande vid en bestämd tidpunkt (Denscombe 2009). Intresset för undersökningen
ligger i att se visioners spridning över hela Sverige och att samtidigt se hur de uttrycks
idag, som svar på de förändringar som skett. Teknik för urvalet är sannolikhetsurval
vilket baseras på sannolikhet om adekvat representation, det vill säga att forskaren utgår
från premissen att urvalet ska vara tillräckligt representativt för en större helhet. Som
relevant urvalsram ses stratifierat urval med utgångspunkt i avsikten geografisk spridning.
Stratifierat urval baseras på en vald grundmässig indelning som anger en ram inom vilken
delar väljs ut till skillnad från t.ex. ett slumpmässigt- eller systematiskt urval där slumpen
uteslutande avgör valet av delar (Denscombe 2009). Den geografiska spridningen är
viktig för undersökningen då den menar att jämföra användandet av visioner över hela
landet.
Det finns forskare som menar att det inte är lämpligt att använda sig av
surveyundersökning, särskilt med ett sannolikhetsurval, då forskning är kvalitativ. Detta
för att surveyundersökning vanligen undersöker kvantitativa värden och i stor skala
(Denscombe 2009). För att kunna generalisera ett resultat från en surveyundersökning
krävs ett urval om minst 30 vilket inte är fallet i och med denna undersökning. Detta är
viktigt att poängtera då resultatet därmed inte sannolikt kan beskriva ett fenomen som
generellt sätt kan sägas gälla i hela Sverige utan enbart visa på en tendens i det för den
här undersökningen erhållna resultatet.

3.2 Forskningsmetod
Metod för att samla in empiriskt data är att studera dokument i form av skriftliga och
visuella källor på kommunernas webbplatser. En annan metod som med fördel har
kunnat användas för att komplettera metoden är intervjuer men på grund av tidsbrist så
har det alternativet valts bort. Metoden har valts för att både tillgänglighet till dokument
och dess validitet kan ses som mycket tillfredsställande då webbplatserna visar officiella
kommunala publikationer. En nackdel med att använda dokumentstudier är att de
producerade dokumenten kan bygga på en subjektiv bild med tolkningar gjorda av
upphovsmannen, men då själva syftet med den här undersökningen är att undersöka just
visioner som en sammanfattad representation av en kommuns subjektiva önskan och
vilja så lämpar sig valet av metod mycket väl. För att analysera innehållet och kvantifiera
resultatet tillämpas innehållsanalys baserat på temat samhällsförändring (Denscombe
2009). Olika kategorier kommer att utarbetas under temat och kopplingar göras till
anledningar att använda visioner. Texterna i det undersökta materialet bryts ner i mindre
enheter som enstaka ord eller meningar och kodas under dessa kategorier. Ofta
förekommande ord kan ge en antydan om styrka i budskapen varför ord som används
frekvent kommer att räknas, sammanställas och tillföras analysen.

5

3.3 Empiri
Studier av skriftliga dokument innebär, för den här undersökningen, att det empiriska
materialet hämtas via internet på kommunernas webbplatser. Informationen kan
presenteras som skrift enbart på webbplatsen, i form av broschyrer för utskrift och
nedladdning eller som visuellt material i form av videoklipp. Då målet för
undersökningen är att kartlägga begrepp av kvalitativ natur finns inget behov att tillskriva
data personliga kopplingar således finns heller inget behov av, ur etisk synvinkel,
konfidentiell hantering.
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4 Forskningsöversikt och bakgrund
4.1 Inledning
Mål och visioner som begrepp inom samhällsplanering behandlas i litteratur kopplat till
olika sammanhang. I litteratur diskuteras hur olika idéer om förändring genom historien
funnits som grund till varför samhällsplanering utförts. Det här kapitlet ämnar beskriva
en övergång som skett från att planera med idéer om specifika resultat för det fysiska
rummet till att ideal om ett önskat samhälle, med fysisk rumslighet och de människor
som ska verka i den, styr planeringen. I kapitlet redogörs för skillnader mellan
användandet av mål, som tydliga målbilder inom samhällsplanering och visioner, som
breda framtids önskningar. Kapitlet inleds med att diskutera olika forskares tankar kring
begreppet förändring, om det är möjligt att kontrollera förändring och hur det kan
kopplas till samhällsplanering. Vidare diskuteras övergångar från planering efter specifika
idéer till planering efter idealbilder av hela samhällen samt till att planering som apparat
ifrågasätts. Längre fram i kapitlet presenteras begreppen rationell planering som modell
och allmänhetens bästa, hur de har samverkat inom samhällsplanering genom
målstyrning. Mål skapade av experter för ett kollektiv. Sist i kapitlet beskrivs hur genom
den översiktliga planeringen visioner tillkommer som begrepp inom samhällsplanering.

4.2 Idé om förändring
Att våra samhällen har förändrats går det inte att förneka. Frågan som många forskare
ställer är hur i vida förändring går att kontrollera eller om förändring enbart kan
beskådas retroaktivt, dvs i efterdyningar av det som redan har inträffat. Kan förändring
ses som möjlig att planera? Khakee (2000) skriver att det i själva planeringstänkandet
finns en grundläggande insikt om att en människas handlingar påverkar möjligheterna
för framtiden. Vidare menar han att planeringsforskare gör skillnad mellan proaktiv
planering, där man aktivt bemöter förändringar och reaktiv planering, där man passivt
anpassar efter att viss utveckling skett. Mukhtar-Landgren (2012) redogör för tre
antaganden som utgör en grund för vad planering kan förändra. Dels måste viss kunskap
finnas om ett problem eller en situation som önskas förbättras och dels måste förmågan
att handla finnas. Slutligen måste även en vision finnas som deklarerar och summerar
kunskapen i en riktning var vid handlandet ska ske för att lösa problemet eller utföra den
önskade förbättringen. Strömgren (2007) skriver, likt Khakees (2000) reaktiva- och
proaktiva planering, om hur planering lite förenklat kan delas in i två motpoler. Den ena
sidan värnar om att med intention designa, eller åtminstone försöka designa, en önskvärd
framtid. Den andra sidan ser det spontana, utan design, framväxandet som det optimala.
Om dessa båda sidor kan diskuteras vilken som skulle ge det mest effektiva, ordnade och
rättvisa samhället. Gemensamt för de båda är dock att någon form av förändring kan
och ska ske oavsett i vilken form.

4.3 Idé blir ideal
Idéer har länge utgjort anledningar till planläggning av städer. Under 1600-talets
stormaktstid fanns idéer om att möjliggöra för handel och kontrollera beskattning.
Andra idéer handlade om att kunna försvara Sveriges gränser som nation (Strömgren
2007). Förebilder inom fysisk planering har ofta hämtats från det militära. En hierarkisk
beslutsmodell som borgat för effektivitet och rationalitet och resulterat i raka gator och
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torg noggrant uppmätt och utritat av ingenjörer. Inspirerade från romarrikets
rutnätsplaner med idén om att snabbt kunna förflytta militära trupper för att upprätthålla
makten över staden (Tonell & Nyström 2012).
Under 1800-talet tog industrialiseringen fart vilket ledde till en urbaniseringsvåg. Ett nytt
hot stod så och knackade på dörren till städerna, bränder och sjukdomar till följd av
trängsel och dålig hygien. Detta ledde 1874 till stiftandet av en nationell byggnadsstadga
där ett försök gjordes att lagstifta idén om den ”goda staden” som en lösning på
problemen (Strömgren 2007). 1907 gjordes ett nytt försök med stadsplanelagen,
arkitekternas inflytande tog över ingenjörernas och nya idéer om samband mellan
funktion och form samt människans hälsa tog plats. Den internationella
Stockholmsutställningen 1930 uttryckte de rådande skönhetsidealen som
funktionalismen representerade (Tonell & Nyström 2012).
Under mellankrigstiden diskuterades för första gången välfärdsfrågor ur ett
socialreformistiskt2 perspektiv som senare kom att mynna ut i ett antal välfärdsideal om
folkhemmet i det moderna Sverige (Tonell & Nyström 2012, Strömgren 2007). Genom
1947 års byggnadslag- och stadga tog kommunerna över ansvaret för fysisk planering. I
och med kommunernas planmonopol befästes samhällsstyrning genom ett ideologiskt
synsätt. Politiker och experter stod enade i hur planering skulle bedrivas för att uppnå en
bättre framtid. Efter andra världskriget målades målbilder upp där trängsel, smuts och
bostadsbrist skulle byggas bort och där bilen skulle få en central plats i samhället som en
symbol för frihet och tillgänglighet. Arbete, bostad, vård och hälsa prioriterades.
Rationalitet och effektivisering byggde upp en bostadsproduktionsapparat med målet att
producera en miljon bostäder mellan åren 1965-1975. I Sverige expanderade förutom
bostadsbeståndet både industrier och myndighetsförvaltningar (Tonell & Nyström 2012).
Under 1960- och 1970 talen infördes en riksplanering med avsikten att styra med nya
mål: industrilokaliseringar, näringsliv och tillvaratagande av naturvårdens intressen.
Länsstyrelserna skulle samordna och övervaka måluppföljningen mellan kommunerna
och de nya sektorerna (Tonell & Nyström 2012, Strömgren 2007). Under 1980-talet
påbörjas en våg av förändringar som alla kom att skapa nya förutsättningar för
samhällsplanering. Resultat från den stora välfärdsmaskinen ifrågasattes under 1960- och
1970 talen, dess ideal ansågs gammalmodiga och negativa konsekvenser inom områden
som miljö (se mer utförligare beskrivning under översiktlig planering och vision)
konstaterades. Planeringsapparaten hade vuxit sig för stor och stark och ansågs inte vara
kapabel att höra medborgarnas röster eller ta hänsyn till en den komplexa mångfald som
individer i en stad utgör. En splittring uppstod i hur planering skulle bedrivas.

4.4 Rationell planeringsmodell med mål
Genomgående för tiden från industrialiseringen fram till tiden för införandet av
riksplanering kan sägas att en rationell planeringsmodell följs. Den rationella planeringen
kan beskrivas som en instrumentellt rationell modell där med en stegvis ordnad process
Med begreppet menas här dels genomförandet av gradvisa förändringar av ett samhälle med
hjälp av ideologiska reformer och dels det faktum att den dåvarande politiken stod enad
tillsammans med experter och så småningom kommunernas planeringsinstanser vilket innebar en
allians i beslut angående samhällsplanering.
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experter och professionella planerare teoretiskt arbetar fram en plan som uppfyller
uppsatta mål, mål som bestäms av politiker. Med instrumentell rationalitet menas att
man söker att precisera målen så att resultatet och användandet av resurser sker på bästa
sätt (Khakee 2000). Vad som är tydligt för modellen är att mål på förhand är satta och att
där finns en förväntan om att dessa kan uppnås. En koppling kan här göras till det
Mukhtar-Landgren (2012) beskrivit om förändring och att det krävs viss kunskap om ett
problem och dess förutsättningar för att skapa någon form av handlingsplan med hjälp
av en vision. Inom den rationella planeringen ansåg man sig besitta den rätta
vetenskaplig kunskapen och man såg sina målbilder som optimala lösningar på ett givet
problem. Schon (1983) beskriver hur den rationella planeringen föddes ur ett
epistemologiskt positivistiskt3 synsätt och hur den grundar sig i att arbeta fram färdiga
mål som ska lösa ett aktuellt problem.

4.5 Allmänhetens bästa
Khakee (2000) menar att allmänintresset utgör själva grunden för den rationella
planeringsmodellen. Det är för det allmännas bästa som planering görs. Han skriver att
kritik har riktats mot hur i vida det går att företräda alla individer i ett kollektivt intresse
och att en del menar att det endast går att göra åtskillnad mellan nationella och lokala
kollektiva intressen. I och med 1947 års byggnadslag fastslås det att kommunen ska
företräda det allmänna och med det i åtanke avgöra när och var bebyggelse ska få
komma till stånd. Det allmänna blir en del i en planeringsapparat med prognoser och
förväntad utveckling. Härmed hävdas således, menar Strömgren (2007) att intentionell
planering ersätter den spontana. Vidare skriver Strömgren att:
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 (Strömgren 2007, s. 15).
Både Strömgren (2007) och Gullberg (1986) redogör för tre antaganden som utgör det
moderna planeringstänkandet. Det rationella-, utopiska- och det voluntaristiska tänkandet. Det
rationella tänkandet visar på förmågan att skilja mellan subjekt och objekt det vill säga att
någon utför planering av något. Det utopiska tänkandet förutsätter att en framtid kan bli
annorlunda genom att den planeras, framtiden kan kontrolleras. Det voluntaristiska
tänkandet medger att det istället för att slumpen avgör hur framtiden tar form är
människan som styr genom att fatta beslut. Strömgren (2007) anser dock att det saknas
ett perspektiv som beskriver formen för hur framtiden ska se ut, själva innehållet som
den planerade framtiden ska få. Han menar att ideal som fred, rättvisa och välstånd kan
summeras och organiseras som ett allmännas bästa och lägger därmed till ett fjärde
antagande, det kollektiva goda. Idén bakom det kollektiva goda är att det ska verka för
medborgerliga rättigheter och att förändringar ska förbättra livet för de som lever i det
planerade samhället.

Inom ett positivistiskt synsätt medges att världen ser ut på ett sätt som är möjlig att kartlägga
och därmed kunna förutsäga.
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Khakee (2006) skriver om hur det fram till 1980-talet byggts upp en starkt positiv bild av
en välfärdsmodell som utfärdade långsiktiga planer med det allmännas bästa i åtanke.
Välfärdssamhället enades om ett allmänintresse och de värden det stod för vilket
minskade behovet av medborgardialog. Vidare skriver Khakee (2006) om hur behovet av
en gemensam värdegrund genererar kollektivt accepterade normer. Även om
välfärdsmodellen efter 1980-talet har tappat sin ställning i planeringssammanhang finns
behovet av gemensamma värdegrunder fortfarande kvar. Inte sällan sammanställs
värdegrunder i visioner som fortfarande kan sägas uttrycka ett allmännas bästa.

4.6 Översiktlig planering och vision
Med ordet översiktlig menas en möjlighet att överblicka en större helhet. Att förmedla
ett resultat av det överblickade kräver oftast en summering av helheten till en tydlig och
lättbegriplig förenkling. Man skulle även kunna säga att förenklingen ska utgöra kärnan i
helheten. Planering innebär att organisera något i förberedande syfte. Det är därför inte
långsökt att säga att översiktlig planering innebär att organisera en plan där själva kärnan
klargörs som underliggande idé eller vision för planen.
1947 års byggnadsplan stipulerade att en generalplan skulle redovisa en översiktlig
planering, men då planen inte var obligatorisk antogs den sällan av kommuner. Med
1987 års Plan- och bygglag (1987:10) infördes krav på obligatoriskt antagande av en
översiktsplan som ett vägledande dokument. Den översiktliga planen skulle utgöra en
strategisk plan med anvisningar och riktlinjer för efterföljande planering (Tonell &
Nyström 2012).
Khakee (2000) menar att kommuner redan innan den nya Plan- och bygglagen fastslogs
kritiserades för bristande förmågor i att ställa rätt prognoser. Framför allt inom miljöoch bostadspolitik och vad gäller att förstå sociala förhållanden. Förhållanden som att
skapa bostadsområden som tilltalade människor på andra plan än de rent funktionella
och förhållanden som gällde att tillmötesgå de ökade etniska förändringar som skett i
landet. Tilltagande tvivel angående det traditionella planerings- och förvaltningssystemet
ledde till att det kommunala planmonopolet ifrågasattes och utmanades.
Med en tilltagande internationell ekonomi utsattes den offentliga verksamheten för
konkurrens vilket tvingade kommuner att övergå från social rationalitet till
marknadsrationalitet (Tonell & Nyström 2012, Nordström 1995). Kommuner var
tvungna att i den översiktliga planeringen ta hänsyn till det allmännas bästa och samtidigt
hantera både statens indirekta styrning genom riksplanering och det privata näringslivets
stärkta ställning på marknaden. Schon (2008) skriver att tankar om utopiska lösningar
ersattes med visioner som angav riktning och möjlighet. Nordström (1995) menar att de
snabba kast som de senaste årens förändringar inneburit ledde till en övergång från att
arbeta med fasta mål till att beskriva den önskade framtiden med mer flexibla visioner.
Vidare skriver Nordström (1995) att diskussioner kring visioner ska kunna leda till
samtal om idéer och teorier om hur ett samhälle bör vara ordnat:
Genom att utmåla en bild som önskvärd finns möjlighet att peka på
en färdriktning för olika parters agerande. Genom att också
diskutera olika visioner kan likaledes en typ av politisk debatt startas
som innehåller ideologiska dimensioner (Nordström 1995, s. 7).
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2010 stärktes översiktsplanens strategiska funktion då det beslutades att det i planen ska
redovisas hur man tar hänsyn till nationella och regionala mål. Tonell och Nyström
(2012) menar att det nu är en av grundtankarna med översiktsplanen att den ska vara ett
instrument för att samordna nationella, regionala och kommunala intressen.
Det här kapitlet har diskuterat hur samhällsplanering har bedrivits med olika idéer som
underliggande fokus. Oavsett om de har varit specifika eller breda och vaga till sin natur
har de haft för avsikt att rikta eller styra fysisk planering och samhällsutveckling i en
önskad riktning. Tonvikten har inte legat på hur i vida önskat resultat faktiskt har
uppnåtts utan snarare på hur intentioner bakom planering av samhällen och på de sätt
vilka de uttryckts har förändrats genom åren. En diskussion har även förts om det
medborgerliga deltagandet i samhällsplanering, om idéer att kunna representera
medborgare kollektivt och om ett ifrågasättande av vem det kollektiva representerar.
Kapitlet visar på en föränderlighet som oberoende av förmågan att kontrollera den eller
inte ändrar förutsättningarna för samhällsplanering och skapar nya behov som söks
tillfredsställas.
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5 Surveyundersökningen
5.1 Inledning
För surveyundersökningen görs först ett urval baserat på geografisk spridning i landet.
Sedan utarbetas fyra kategorier med grund i den studerade litteraturen. Det insamlade
materialet måste kodas under dessa kategorier för att kunna sammanställas och jämföras.
Den första delen av kapitlet redovisar vilka kommuner som valts ut att ingå i
undersökningen och hur urvalet gjorts. I den andra delen av kapitlet definieras de fyra
kategorierna tillsammans med en beskrivning av innehåll och koppling till visioner. Den
tredje delen beskriver hur text kodas under kategorierna och slutligen redovisas resultatet
så som det sammanställts efter kodning under kategorier. Till sist summeras resultatet i
en analys.

5.2 Val av kommuner
För att erhålla lämplig bredd vid kartläggandet av kommuners visioner i landet väljs
kommuner ut efter geografisk spridning. Urvalsramen, för undersökningen, baseras på
EU:s NUTS 3 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) regionindelning för
statistikredovisning som i sin tur består av 21 län. Kommunen med den största staden i
var och ett av dessa 21 län får utgöra val av kommuner och därmed ingå i
surveyundersökningen. För analys av resultatet kommer även NUTS 1, som består av tre
indelningar av landet i norra, södra respektive östra Sverige, att utgöra referensram för
vidare jämförelser (se bilaga 1).
Insamling av data har gjorts på ett sätt där publicerad information gällande kommuners
visioner sökts på dess webbplatser. Informationen har sedan sammanställts med de ord
eller meningar som bäst förmedlar det visionära budskapet från respektive kommun i en
lista där alla kommuner finns representerade.
Även om alla kommuner i och med översiktlig planering ska prioritera och strategiskt
sett bestämma riktningar mot en framtid på lång sikt är det upp till varje kommun att
bestämma hur det ska förmedlas. Kommuner kan således välja fritt att redovisa en
specifik vision eller beskriva olika strategier och mål löpande i ett större dokument, som
en översiktsplan. Begrepp som vision, strategi, mål, inriktningar och prioriteringar
presenteras i olika former men med det gemensamt att de visar en riktning mot en
önskad framtid. En stor del av arbetet i att dokumentera kommuners olika visioner
består därför i att sammanfatta de budskap som anger en framtida riktning. För att
kunna sammanfatta kommuners visioner krävs i vissa fall en egen tolkning och
sammanställning av längre redogörande dokument. Här föreligger således en risk för
feltolkning vilket bör klargöras. Det kan finnas exempel där strategiska mål finns men
inte redovisas tydligt nog varför de således inte kommer med i undersökningen.
Resultatet visar där med även på vilka visioner och strategier som kommunen valt att
tydligt framhäva i sin dokumentation. Vesäntligt för resultatet är dock att inga
översättningar eller utbyten av ord gjorts, de ord som sammanställs är alla direkt tagna
från kommunernas egna publicerade dokument. Följande kommuner utgör föremål för
undersökningen:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stockholm
Uppsala
Eskilstuna
Linköping
Örebro
Västerås
Jönköping

8. Växjö
9. Kalmar
10. Gotland
11. Karlskrona
12. Malmö
13. Halmstad
14. Göteborg

15. Karlstad
16. Falun
17. Gävle
18. Sundsvall
19. Östersund
20. Umeå
21. Luleå

5.3 Definition av kategorier
Genom att belysa fyra typer av förändringar i den studerade litteraturen kan fyra
anledningar till att använda visioner kopplas samman med förändringarna.
Förändringarna leder till olika behov och dessa behov utger anledningar till att använda
visioner. Som exempel kan förändringar till ett större antal aktörer delaktiga inom
samhällsplanering ses skapa ett behov av en gemensam plattform för att kommunicera.
En vision kan då komma att användas för att styra mot skapandet av en sådan plattform.
De fyra typerna av förändring utger de fyra kategorier som undersökningen utgår ifrån.
•
•
•
•

Ekonomiska förändringar leder till att använda visioner för att marknadsföra.
Förändringar från government till governance leder till att använda visioner för
att samverka.
Förändringar om vem som bestämmer leder till att använda visioner för att
kontrollera.
Förändringar vad gäller medborgardelaktighet leder till att använda visioner för
att informera.

Nedan beskrivs varje förändring följt av det behov visionen ämnar svara mot.
Ekonomiska förändringar
Muhktar-Landgren (2012) beskriver hur krisdrabbade industristäder i Europa under
1990-talet tvingades bevittna de ekonomiska förändringar som skedde. En
internationalisering av ekonomin och uppkomsten av informationsteknologin ledde till
den postindustriella staden som verkar i en global ekonomi och, genom den ökade
emigration som även pågått, en mångkulturell befolkning. Den internationella ekonomin
innebar att viktiga beslut började fattas, utom räckhåll för svenska politiker, utanför
landets gränser (Nordström 1995). Blücher och Graninger (2006) lyfter fram två centrala
förändringar inom planering under tiden för nedmonteringen av industristäder. De
betonar marknadsaktörernas ökade inflytande parallellt med att kommunernas
ekonomiska styrka försvagades. Cars och Hedström (2006) beskriver det forna
industrisamhället som geografiskt platsbundet med fasta kapital. Tillgångar som råvaror
band företagen och därmed arbetsplatser till en geografisk plats dit således människorna
flyttade. Idag har det fasta kapitalet nästan helt ersatts av ett rörligt humankapital och
företagen är rotlösa och flyttbara.
Vision för att marknadsföra
Traditionellt etablerade planeringsformer måste ses över och anpassas till den nya
ekonomiska spelplan kommuner har framför sig. Med det nya rörliga kapitalet är det
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istället människorna som bidrar till att företagen växer så att attrahera ”rätt” personer
och företag har blivit nödvändigt. Tack vare förbättrade kommunikationer har invånare
en helt annan möjlighet när det kommer till val av bostad och arbete, det är inte längre
nödvändigt att bosätta sig där arbete finns (Cars och Hedström 2006). Detta skapar en
konkurrenssituation mellan städer och kommuner. Behovet av att marknadsföra sig som
en kommun värd att flytta till har blivit påfallande.
Från government till governance
Cars och Von Sydow (2001) skriver om hur ett skifte kan beskrivas från beslutsfattande
inom den offentliga sektorn på en nationell, regional och lokal nivå (government) till
beslutsfattande inom den privata sektorn genom många olika aktörer (governance).
Healey (2010) använder istället begreppet place-governance och ser governance som
aktiviteter utförda av både den offentliga- och den privata sektorn men i syfte att
gemensamt påverka en specifik plats i ett specifikt sammanhang. Vidare menar Healey
att genom att fokus förflyttas till mer lokal kollektiv planering finns möjligheten för
allmänheten att påverka resultaten.
Fog, Bröchner, Törnqvist och Åström (1992) kategoriserar olika aktörer utifrån deras
roller som initiativtagare, regelansvariga och berörda. De beskriver initiativtagarna som de
som har rättighet men även skyldighet att inleda en förändringsprocess och
regelansvariga som har ansvar att besluta om regler samt se till att de efterföljs. De
berörda menar Fog et al. (1992) är alla som, om inte påverkar, påverkas av föreslagen
förändring. En utmaning för planeringen idag är att samordna alla verksamheter som är
delaktiga i att fatta beslut om hur våra städer ska utvecklas.
Böhme (2006) beskriver en ny form av governance, policy networks som bygger på ett
främjande av egenintressen i en förhandlingsprocess och som bildats på europeisk och
nationell nivå. Policy networks består av ett nätverk av politiska entreprenörer som
verkar inom EU och som samarbetar för att uppnå balanserad och hållbar utveckling. En
gemenskap s.k. policy communitie byggs upp där en hegemonisk diskurs formas (Böhme
2006). Ett sätt att se på skillnaden mellan government och governance kan vara att ett
skifte skett, inte i form av delaktighet och makt till beslutsfattande eller var besluten ska
verkställas utan, i och med vem som är initiativtagare till olika planeringsprocesser.
Cars och Hedström (2006) menar att en betydande förändring har skett från ett
samhällsbyggande initierat av den offentliga sektorn till att privata aktörer står bakom
initiativet. De menar att förhandlingsöverenskommelser sker mellan exploatörer och
kommuner där den ena parten har medel och den andra styr över vad som får byggas
genom detaljplaner och bygglov och då det finns en gemensam ambition att ”få något att
hända” (Cars & Hedström 2006, s. 163). Vidare argumenterar de för att den part som
tagit initiativet till en förändringsprocess har ett övertag i och med att den baserar sina
argument i förhandlingsprocessen på en väl förberedd grund. Det finns dock en risk att
avtal sluts under dessa förhållanden som utesluter delaktighet och transparens rent
demokratiskt.
Fog et al. (1992) illustrerar med en konkretiseringskon hur olika aktörer genomgår en
beslutsprocess, i vilken regelsystem, normer och mål tillämpas (se figur 1). I processen
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tas beslut av olika aktörer, initiativtagare, regelansvariga och berörda ur olika perspektiv,
politiska, ekonomiska och juridiska.

Figur 1, Konkretiseringskon av Fog et al.
Bilden illustrerar hur beslut inte nödvändigtvis följer en förutsagd linje men att ju längre
ned i konen processen fortskrider ju mindre frihet finns att ändra riktning. Fog et al.
(1992) beskriver hur konen börjar med idéer och behov och slutar i materiell förändring
men konen redovisar inte beslutsvägen från behov till idéer. Man kan tänka sig en
vidareutveckling av konkretiseringskonen i form av en utvecklingspil (se figur 2) för att
även visa på hur förändringar i samhället ger upphov till olika behov som i sin tur
sammanfattas och prioriteras och leder till olika idéer och ideal som kan formuleras i en
vision. För varje förändrad verklighet uppstår nya behov således påbörjas alltid en ny
utvecklingspil efter att en materiell förändring har skett.
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Figur 2, Författarens utvecklingspil med beslutsprocess för vision.
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FYSISK
VERKLIGHET

Vision för att samverka
Söderlind (2002) pekar på två motstridigheter inom samhällsbyggande. Intressen och
professioner, där intressen står för det substantiella, dvs innehållet i den förändring som
planeras. Professioner står för synsätt inom olika yrkesgrupper och institutioner.
Konflikter uppstår då olika aktörer (revir) ska samverka. Arkitektreviret och
trafiktekniska reviret använder sig av olika begreppsapparater och företräder olika
intressen. Gemensamma begrepp som används för att artikulera intressen blir avgörande
för processernas utgång.
Om diskussioner mellan aktörer från dåtidens offentliga sektor gällde lokaliseringsfrågor
så har de idag ersatts med en mängd olika former av samspel mellan nya aktörer med
gemensam drivkraft att tillsammans uppnå tillväxt och konkurrenskraftighet. Frågor som
rör strategier för att främja stadens kvaliteter prioriteras. Khakee (2000) menar att det
finns en insikt om att dagens förutsättningar kräver bättre samarbete:
Nu när drivkraften är den egna stadens konkurrenskraft, ersätts den
mellanfackliga rivaliteten av samarbetsvilja för att värna om den
egna regionens utveckling (Khakee 2000, s. 148).
På nationell nivå prioriteras samverkan genom tillsatta statliga ekonomiska incitament
som verkar för att öka samarbete mellan offentliga myndigheter, näringsliv och akademi.
Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen under Miljö- och
energidepartementet och verkade under åren 2008-2012. Delegationen arbetade för
utveckling av hållbara städer där ett av fler fokus var att främja samverkan och där
ekonomiskt stöd erbjöds med krav enligt Förordningen om statligt stöd för hållbara
städer (SFS 2008:1407) om bland annat sektorsövergripande planering. Vinnova är en
statlig myndighet tillsatt 2011 under Näringsdepartementet som fungerar som
kontaktmyndighet för EU:s forskning- och innovationsprogram med avsikten att bidra
till hållbar tillväxt. Finansiering erbjuds för att stimulera innovation och samverkan
(Näringsdepartementet).
Aktörer på lokal nivå agerar initiativtagare samtidigt som olika regelsystem som
finansiella eller miljömässiga sätts på en statlig nivå. De vägar genom vilka
beslutsfattande inom det privata näringslivet sker skiljer sig mot de processer den
offentliga sektorn arbetar efter. Inom det privata näringslivet är effektivitet en ledstjärna
och beslutsvägarna kan ofta vara otydliga för en utomstående. Cars (2008) talar om
svårigheter i att samverka i partnerskap mellan offentlig sektor och privat då det privata
näringslivet ofta anser de forum som tillhandahålls och processer samarbete sker inom
som meningslösa. Dessa forum är uppbyggda för att passa den offentliga sektorn och
dess krav på transparens. Ansvaret ska trots partnerskapen ligga på de folkvalda
församlingarna som utgör grund till demokratiska processer.
En svårighet i att samordna och synkronisera de parallella planeringsprocesserna mellan
stat och kommun, mellan politiker och förvaltningar och mellan den offentliga och
privata sektorn är att det krävs någon form av förutsägbarhet ur ett långsiktigt
perspektiv. Tornberg (2008) beskriver att kommuners många gånger långsiktiga planer är
icke bindande medan statens långsiktiga planering innebär konkreta mål. Ett
sammanförande sker genom att strategiskt ta avstamp i en idé. Även Khakee (2000)
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skriver om användandet av idéer som det nya förfaringssättet att skapa medvetenhet och
samordning genom identifiering av gemensamma utmaningar.
Vem bestämmer
I en sammanfattning kan sägas att makten att styra gått från en stark stat via en lika stark
offentlig sektor till en blandning av offentlig- och privat sektor. Även efter det att
kommunerna övertagit ansvaret för fysisk planering så, menar Khakee (2000), ersattes en
tidigare offentlig central styrning, under 1960- och 1970 talen, med mer indirekta former
av kontroll som målstyrning genom förvaltningsformer. Cars och Hedström (2006)
kommer fram till slutsatsen att det inte uteslutande idag går att säga att en part har
makten. Makten är snarare delad mellan deltagande aktörer eftersom parterna ömsesidigt
är beroende av varandra för att projekt ska kunna realiseras.
Tornberg (2008) diskuterar hur tre aktörer, stat, kommun och näringsliv påverkar
förutsättningar för planering. Han menar att det är statens ansvar att bevaka att
nationella mål får genomslag på lokal och regional nivå. Han menar även att det dock är
tveksamt om nationella mål är optimala ur regioners intresse. EU påverkar den rumsliga
utvecklingen och därmed samhällsplaneringen i Sverige både direkt och indirekt genom
europeiska direktiv och riktlinjer och genom penningastöd. Som exempel kan nämnas
regionala utvecklingsstrategier och krav på miljökonsekvensbeskrivning (Böhme 2006,
Khakke 2000 & Blucher och Graninger 2006).
Vision för att kontrollera
Mintzberg, Ahlstrand och Lampel (2009) menar att intentioner bakom strategier inom
planering oftast handlar om kontroll. Strategier kan ses åstadkomma två motsatta
resultat, det ena visar en vald riktning samtidigt som det andra sätter skygglappar åt
sidorna så att inga andra riktningar kan ses. De kallar strategier och program för action
planning och menar att beslutsfattare bestämmer ett resultat som allmänheten, styrd av
strategier och program, ska bidra till att uppnå. Throgmorton (2005) har samma åsikt
och säger att genom att styra i vilken riktning mottagaren ska titta styr man även vart
man inte ska titta. Han menar att de som planerar fortfarande försöker kontrollera
framtidens utveckling genom att använda sig av teknisk expertkunskap och genom att
bygga upp en hegemonisk diskurs över vad som är det allmännas bästa. Dyrberg (1997)
skriver i sin bok ”The Circular Structure of power” att politiken söker att driva igenom
privata intressen dolda i breda visioner i ett öppet system med det allmännas bästa som
täckmantel. Alltså att politiken passar in sin agenda i en allmänt accepterad vision om
vad som är bra respektive dåligt och om vad vi ska värdera. Khakee (2006) skriver om
hur decentralisering av makt lett till att staten övergått till att styra genom att sköta
övergripande strategiska policyfrågor samtidigt som kommuner överlåts till att
operationalisera.
Medborgardelaktighet
Under tiden för den industriella ekonomin kan det medborgerliga deltagandet nästan
uteslutande sägas ske under representativa former. Den offentliga sektorn hade ansvaret
och intentionerna att planera för medborgarna ur ett allmännas bästa med hjälp av
teknisk expertis, modeller och prognoser. Under 1960- och 1970 talen kritiserades detta
hårt av samhällets medborgare (Tonell & Nyström 2012). Healey (2010) skriver att
samhällen började ses som grupper av individer med olika kultur och värderingar och
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inte som en kollektiv massa. De tidigare prioriterade områdena arbete, bostad, vård och
hälsa har förbisett värden som platskvaliteter och rumslig mångfald. Medborgare
upplever att periodiskt välja sina representativa politiker inte räcker utan har allt starkare
behov av att göra sina röster hörda genom andra kanaler (Healey 2010). Exempel på
detta är Almstriden4 i Stockholm, Kungsträdgården 1971. Flyvbjerg (2001) beskriver i sin
bok ”Making Social Science Matter” hur den moderna vetenskapen tenderar att
marginalisera det som hanterar sociala värderingar. Han tar avstamp i Aristoteles
indelning av tre begrepp: Episteme som utgör en epistemologisk ståndpunkt och pekar på
generell kunskap utan ett specifikt sammanhang. Techne som beskriver tekniskt kunnande
satt i en kontext, en kunskap som mäts, kalkyleras och byggs upp som en modell där
flera delar utgör någon form av större helhet. Och Phronesis som står för en medvetenhet
baserad på erfarenhet och värderande överväganden. Medan Aristoteles menade att alla
tre delar behövs för att fatta goda beslut menar Flyvbjerg (2001) att Phronesis inom den
rationella vetenskapen inte setts som en viktig del. En medvetenhet och erfarenhet om
värderingar inom samhällsplanering kräver ett socialt interagerande med medborgare.
Den nya Plan- och bygglagen (1987:10) instiftade att samråd om planförslag ska hållas
där allmänheten ges möjlighet till delaktighet. I verkligheten menar Cars och Hedström
(2006) uteblir det riktiga medborgerliga inflytandet då utfallet redan är avgjort innan
samrådet. Samrådsprocessen fungerar bara som en arena för att påskina en demokratisk
process och istället befästa det som redan är beslutat. Även Khakee (2000) skriver om
hur intervjuer gjorda för utvärdering av översiktsplaner visar på en uppfattning om Planoch bygglagens föreskrifter om medborgardeltagande som skendemokrati. Forskningen
visar på hur det från offentliga beslutsfattares sida finns en inställning till att medborgare
ska ha inflytande men att det samtidigt anses ineffektivt och därmed är svårt att skapa
förutsättningar för.
Vision för att informera
Khakee (2006) delar in fyra aktiviteter som främjar medborgerligt deltagande i planering:
Informationsförmedling som går ut på att motta medborgares kunskap och värderingar för
att bredda beslutsunderlaget. Relationsskapande som handlar om att genom gemensamt
utbyte av åsikter nå insikt och förståelse för olika synsätt och vad som ligger till grund
för senare beslut. Kapacitetsfrämjandet ska ge utrymme till att organisera reaktioner i ett
agerande. Med omdaning menas att påverka medborgares livsvillkor och beteende. Sherry
Arnstein (1969) publicerade 1969 en trappstegsmodell där graden av medborgerligt
deltagande redovisas (se figur 3). Trappans lägsta steg visar en nivå där medborgare
enbart får ta del av information från redan fattade beslut. Trappans högsta steg visar en
nivå där medborgare ges faktiskt medbeslutande. Stegen från det lägsta till det högsta
visar alla olika grad av delaktighet, i form av konsultation där medborgare hörs innan
beslut tas och dialog där samtal leder till ökad kunskap och förståelse inför beslut och
delaktighet där samtal och idéformande görs tillsammans men där det slutliga beslutet tas
utanför medborgares räckhåll.

Politiskt slutna beslut om att fälla gamla almar för att ge plats åt en ny tunnelbanestation gav
upphov till en kraftig sammanslutning av upprörda medborgare. Tillhörande incidenten ska även
nämnas att en mängd rivningar genomförts under en längre tid i sann rationell anda utan att
medborgare gavs delaktighet.
4
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Figur 3, Arnsteins trappa över medborgerligt deltagande.
Bradley (2009) skriver om kritik som riktas mot att nå konsensus genom visioner
egentligen handlar om att marknadsföra en idé tillräckligt så att de andra kommer
ombord. Vidare skriver hon om hur en miljödiskurs bildades under
Brundtlandkommissionens arbete med att ta fram programmet Agenda 21. Man använde
sig av uttryck som vår framtid, en planet och alla i samma båt vilket kommit att kritiseras
och debatteras.
Även Swyngedouw (2007) använder Brundtlandkommissionens
definition hållbarhet som exempel på ett skapat miljökoncept. Han menar att begreppet
hållbarhet upprätthålls i en politisk hegemonisk diskurs där det gemensamma målet att
uppnå hållbarhet uttrycks i olika former under ett enat ”vi”. Underförstått dessa uttryck
finns även budskapet att ett ifrågasättande av det hållbaras nödvändighet innebär ett
svekfullt handlande och bedrägeri mot inte bara det enade vi:et utan även mot
mänskligheten och naturen. Mot bakgrund av det Swyngedouw hävdar skulle begreppet
hållbarhet hamna på Arnsteins lägsta trappsteg över medborgerligt deltagande, där
visioner om hållbarhet handlar om att informera om redan fattade beslut.

5.4 Anvisning för kodning
Efter att ha utarbetat fyra kategorier för användandet av visioner krävs det att definiera
vad som kännetecknar visionerna så att de enstaka ord och meningar som bryts ur
texterna i det insamlade materialet kan kodas och sorteras under respektive kategori. En
beskrivning görs under varje tillhörande kategori:
•
•
•
•

vision som marknadsföring
vision som samverkan
vision som kontroll
vision som information.
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Marknadsföring
Med marknadsföring menas att attrahera kapital5. Kapital i form av investeringar som:
Exploatörer som vill bygga något som invånarna i en kommun har nytta och användning
av. Statliga incitament eller bidrag för att bygga något för allmännyttan. Kapital i form av
kunskap som: Företag som vill investera och växa. Invånare som vill flytta till
kommunen, både som permanent boende och som tillfälligt studerande. Tillväxt är ett
nyckelord för kategorin. Gemensamt är att kommunerna tvingas agera entreprenörer.
Ord och begrepp som beskriver att attrahera kommer att tillskrivas kategorin
marknadsföring. Exempel på dessa är: drivande kraft i världen, växande region, fler jobb,
ren och vacker stadsmiljö, kvalitet i vardagsmiljöer, det goda livet och attraktiv stad.
Samverkan
Begreppet samverkan kan ses ur två olika perspektiv. Det ena perspektivet visar på att
visionära ord rent generellt fungerar som verktyg för att arbeta mot samma mål. Oavsett
om visioner uttrycks med ord som samarbete, funktionsblandning eller attraktivitet så
ses de som idéer som skapar samarbete genom att identifiera och ge uttryck för mål som
gemensamt ska uppnås. I det perspektivet kan alla visioner ses som tillhörande kategorin
samverkan. Det andra perspektivet visar på att betydelsen av specifika ord som
samverkan, gemenskap och liknande i en vision understryker viljan och en prioritering
att öka ett samarbete över gränser. I det perspektivet görs samverkan till ett ännu
viktigare mål i sig. Arbetet med att koda ord tillhörande kategorin samverkan utgår från
perspektivet med de mer specificerade orden som i sig uttrycker en tydligare prioritering.
Ord som: tillsammans, mångfald, stad för alla och där alla får vara med tillskrivs för
undersökningen kategorin samverkan. Gemensamt är att de ordagrant uttrycker en
prioritering mot samarbete och gemenskap. (Ett undantag görs då ordet mångfald
används för miljömässig variation, som biologisk mångfald.)
Kontroll
Det är kommunerna som beslutar om när, och var fysisk planläggning ska ske men
kommunerna måste följa direktiv mot mål uppsatta utanför kommunernas kontroll. Mål
och direktiv fattade på nationell eller internationell nivå. Det är inte uteslutet att en
kommun skulle välja att styra mot liknande mål även om de inte fanns uppsatta utanför
kommunen. Oavsett vem som stipulerat målen, för att genomföra den här
undersökningen konsekvent, så tillräknas alla ord och begrepp som går att spåra till
nationella eller internationella mål och direktiv kategorin visioner som kontroll. Exempel
på dessa är de 16 nationella miljökvalitetsmålen som är ett resultat av en miljöpolitik som
påbörjades 1991 med målet: ”att skydda människors hälsa, bevara den biologiska
mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt samt
skydda natur- och kulturlandskap” (Naturvårdsverket) Ytterligare ett exempel är
programmet för Agenda 21 som är ett resultat av en internationell miljöpolitik och som
beslutades 1992. Målet med Agenda 21 var att uppnå långsiktig, hållbar utveckling av
miljön. Programmet är indelat i fyra avsnitt om sammanlagt 40 kapitel (se bilaga 2).
Avsnitt ett beslutar om social- och ekonomisk hållbarhet, avsnitt två beskriver beslut om
Med kapital menas här humankapital i form av kompetens och ekonomiskt kapital i form av
investeringskraft. Båda med avsikten att generera i god avkastning.

5
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att bevara och förvalta våra resurser. I avsnitt tre beskrivs stärkandet av viktiga
samhällsgruppers roll och slutligen beskriver avsnitt fyra medel för genomförande.
Information
Eftersom de visioner och strategier som presenteras av respektive kommun redan är
fastställda så går det inte att tyda i vilken utsträckning medborgare fått delta i
framtagandet av själva visionen. Däremot är det möjligt att utröna ifall målet syftar till att
informera medborgare om vad som redan är beslutat. Till exempel så kan inte en tätare
stad direkt spåras till det nationella miljömålet, hållbar bebyggelse, men det kan ses som
ett resultat på vad som anses vara en lösning på hur hållbar bebyggelse ska utvecklas.
Exempel på begrepp som informerar är: tätare stad i stråk, komplettering som
vitaliserande kraft, närhet, funktionsblandning, bygg staden inåt och nära storstad.

5.5 Resultat
Nedan presenteras en lista (se figur 4) med en sammanställning av de undersökta
kommunernas visioner till antalet kodade under respektive kategori (för utförlig lista
med visioner i ord och meningar se bilaga 3).

östra
Sverige

södra
Sverige

norra
Sverige

Kommun
Stockholm
Uppsala
Eskilstuna
Linköping
Örebro
Västerås
Jönköping
Växjö
Kalmar
Gotland
Karlskrona
Malmö
Halmstad
Göteborg
Karlstad
Falun
Gävle
Sundsvall
Östersund
Umeå
Luleå

Marknadsföra Samverka Kontrollera Informera
13
3
7
0
13
3
7
3
12
2
4
2
8
2
4
0
16
3
9
0
10
2
4
3
8
4
6
3
6
1
0
2
8
0
1
0
3
1
3
1
9
0
1
0
14
2
13
5
3
0
0
0
6
2
4
2
6
1
2
0
10
1
1
1
7
3
0
0
10
1
2
7
10
6
7
0
9
2
2
4
5
2
7
1

Figur 4, Antal visioner/kategori och kommun.

5.6 Analys
Analysen går till på följande vis, först sammanfattas det sammanställda resultatet i en
kvantitativ jämförelse. Sedan kopplas resultatet till de fyra kategorierna och diskuteras.
Till sist diskuteras även skillnader mellan de tre landsdelar som utgör EU:s
regionalindelning NUTS 1 (se bilaga 1).
Resultatet visar (se figur 5 och 6) att den kategori som samtliga undersökta kommuner
använder visioner för är den där visioner är menade att marknadsföra. Visioner för att
kontrollera och för att samverka används även till stor del över hela landet men här kan
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ses en minskad användning av visioner för att uttrycka samverkan i den södra delen av
landet med 63% jämfört med i de båda andra delarnas 100%. Enbart i den östra delen av
landet visar resultatet att alla undersökta kommuner har visioner för att kontrollera. De
kategorier som visioner uttrycker minst är den som menar att informera och den som
menar att samverka. Kategorin informera fick väldigt lite utrymme jämfört med de
övriga kategorierna.

Figur 5, Fördelning av kategorier i Sverige.

Figur 6, Fördelning av kategorier i tre indelningar av landet.
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Vid en summering av det antal punkter (ord eller meningar) från kommunernas visioner
som hamnar under varje kategori (se figur 7 och 8) framträder ännu tydligare att
kategorierna marknadsföra och kontrollera får störst plats i de visionära budskapen.
Även här syns tydligare hur kategorin informera får minst prioritet (med undantag för
den södra delen där kategorin samverka hamnar något lägre än kategorin informera).
Resultatet visar också hur den östra indelningen av Sverige har ett högre antal punkter
under kategorin marknadsföra än de övriga två delarna.

Figur 7, Antal punkter/kategori i Sverige.

Figur 8, Antal punkter/kategori i tre delar av landet.
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När det kommer till vanligt förekommande ord (se figur 9) så visar en sammanställning
att hållbar toppar listan följt av trygg/trygghet/säkerhet.

hållbar
trygg/trygghet/säker
god/goda
kultur
attraktiv
näringsliv
klimat
mångfald
bo/boende/bostäder
ekonomisk
ekologisk
social

29
20
18
14
13
13
12
10
9
9
8
8

nära/närhet
hälsa
växa
resurser
kommunikation
fritid
utbildning
transport
smart
blanda/blandning
mötesplats
tillgänglig

8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5

rik/rikt
identitet
jämställdhet
delaktighet
jämlik
resurseffektivitet
rekreation
levande
hushålla
samordna

5
4
4
4
3
3
3
2
2
2

Figur 9, Frekvent använda ord.
God/goda, kultur och attraktiv är också vanligt förekommande ord bland många
kommuner i landet samt näringsliv, klimat och mångfald. En redovisning av den kategori
de faller under (se figur 10) visar att flertalet av de mest frekvent använda orden tillhör
kategorin marknadsföra.

marknadsföra

samverka

kontrollera

trygg/trygghet/säker
god/goda
kultur
attraktiv
näringsliv

mångfald

hållbar
klimat

informera

Figur 10, Fördelning av frekvent använda ord/kategori.
Resultatet, som visar att den kategori som alla undersökta kommuner använder visioner
för är den där visioner menar att marknadsföra, är inte svårt att förstå då det i dagens
samhälle tillhör kommunernas roll att vara entreprenörer. Då kommunerna har tappat
sin ekonomiskt starka ställning får visioner till stor del rollen att verka för att locka fram
kapital till kommunerna. Den stora spridningen av visioner över landet pekar på att
kommuner antagit sin nya roll och har skridit till verket som entreprenörer och
initiativtagare och som med alla nya yrkesroller kan man utgå från att kommunerna på
sikt slipar sina talanger i förhandlandets och förmedlandets konst. Det går inte att med
hjälp av resultatet avgöra vad det nya agerandet får för konsekvenser på samhället på
sikt, hur kvaliteten på det som byggs i kommuner påverkas eller om kommunerna i sin
nya roll, likt det privata näringslivet, frångår processer med krav om transparens.
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Även om det framstår som klart att samverkan idag är nödvändig mellan olika aktörer så
innebär det stora utmaningar. Visioner är ett viktigt verktyg för att precisera
gemensamma mål som samarbete ska bidra till att uppnå. Det relativt låga resultatet visar
dock på att det ligger en svårighet i att med hjälp av visioner förmedla samverkan.
Kanske är det för att alla kategorier på ett sett kan fungera samverkande i och med sin
precision. Om så är fallet kvarstår frågan ifall det innebär att där finns ett implicit
antagande att visioner automatiskt leder till samarbete eller om samarbetsfrågor
behandlas separat i andra forum längre fram i planeringsskeden för specifika projekt.
Kategorin kontroll visar tydligt på att kommuner inte kan ses som ensamt ansvariga för
fysisk planering utan att stor påverkan sker utanför kommunerna. En ny roll för
kommunerna skulle även kunna beskrivas som medlare eller möjliggörare. Man kan
fundera över ifall det så kallade planmonopolet mer gäller kommunens rätt att neka viss
planering eftersom både initiativ och styrning är fördelat på fler aktörer än kommunerna.
Vad som även är nämnvärt är det faktum att nationell och internationell kontroll sker
genom indirekt styrning, vilket gör den svårare för medborgare att kritiskt granska. Cars
(2008) menar att det har visat sig vid närmare undersökningar att nationella mål och
regionala intressen inte alltid delar samma prioriteringar. Offentliga investeringar ges och
satsningar görs till orter med tillväxtpotential och inte till de mindre orter som kanske
”bäst” behöver stöd och välfärd.
Det är inte helt överraskande med den låga fördelningen till kategorin information. Som
nämnts tidigare framgår det inte för undersökningen om medborgardelaktighet skett i
framtagandet av visionerna eller inte. En undersökning över det faktiska deltagandet vid
framtagandet av visionerna kunde vara intressant att följa upp med. Dessutom kan man
ställa frågan om medborgardelaktighet, sett ur ett medstyrande perspektiv, faktiskt är
önskat på ett visionärt stadium eller om ansvaret för policyfrågor önskas, av politiker,
förläggas på en högre beslutandenivå.
En koppling kan här göras till tidigare redovisad litteratur angående
medborgardelaktighet som representeras i och med ett allmännas bästa i den rationella
planeringsapparaten. Med bakgrund i Khakees (2000) förklaring om indelning av
planering i proaktiv och reaktiv kan proaktiv planering delas upp i två delar med
resultatet tre former av planering:
•
•
•

reaktiv planering – anpassa efter förändringar
proaktiv planering – bemöta förändringar
alstrande planering – frambringa förändringar.

Den ena delen, reaktiv, innebär planering där anpassning görs efter att förändringar har
skett, som för att korrigera och anpassa det som inte längre fungerar. Den andra delen,
proaktiv, står för planering som bemöter förändringar, där förändringar uppmärksamt
spåras och behoven som uppstår bemöts aktivt. Den nya delen, alstrande, står för
planering som menar åstadkomma eller frambringa ett önskat beteende. En planering där
experter ser nödvändiga åtgärder och planerar för att informera och utbilda medborgare
så dessa åtgärder kan implementeras.
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Det är intressant att den östra delen av Sverige visar ett högre antal punkter som faller
under kategorin marknadsföring. Ett undantag gäller för Malmö kommun som särskiljer
sig avsevärt från de övriga kommunerna i den södra delen med samma höga antal
punkter som den östra delen vad gäller både marknadsföring och kontroll (se figur 4).
Frågan är om det visar på en öppnare inställning eller större framåtanda och vana att ta
initiativ eller om där helt enkelt finns större möjligheter att locka till sig kapital. Den
östra delen är även den enda delen i landet där samtliga undersökta kommuner använder
visioner för att kontrollera. Med premissen, att ju närmre makten man befinner sig ju
troligare är det att man känner delaktighet och ansvar att verka som dess förlängda arm,
kan en koppling göras till att huvudstaden finns i den östra delen av landet och där med
beslutande organ som riksdag och regering. I så fall kan det förklara varför den norra
delen, som ligger längst från dessa beslutande organ, visar det lägsta antalet punkter
under kategorin kontrollera. En annan intressant del med resultatet är att den södra
delen visar ett lägre användande av visioner för att samverka. Det går inte att ut ifrån det
resultatet dra slutsatsen att kommuner i den södra delen av landet anser att samarbeta är
mindre viktigt än andra kommuner men resultatet skapar nyfikenhet och det vore
intressant att följa upp vad det kan bero på.
Avslutningsvis så vill jag även nämna en svårighet med att koda visioner under specifika
kategorier. Ofrånkomligen kan vissa ord placeras under fler kategorier. Som ordet
mångfald, det kan ifrågasättas ifall det ska anses tillhöra kategorin samarbete med dess
tonvikt på många delar som tillsammans utgör en helhet eller om det ska tillhöra
kategorin marknadsföring då det kan anses attraktivt med en kommun som verkar för att
skapa kulturell blandning och acceptans av olikheter. Med utrymme för en viss
felmarginal så visar resultatet ändå på tendenser värda att sammanfatta och diskutera.
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6 Sammanfattning och diskussion
I det här arbetet ämnade jag undersöka användandet av visioner baserat på förändringar
ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Det är svårt att argumentera mot det faktum att
förändringar sker och att de skapar nya förutsättningar för att bedriva samhällsplanering.
Bradley (2009) menar i inledningen att grupper av människor integrerar med varandra
socialt och att de därför ständigt förändras. Det kan nog sägas att så även är fallet vad
gäller samhällen i sin helhet. Samhällen har alltid och kommer alltid att förändras. Vid en
första titt på resultatet av undersökningen kan det verka som om ett anpassande efter
förändringar har skett i form av en övergång från tydliga och precisa mål till breda
visioner med möjliga framtida utfall men jag vill hävda att så inte riktigt är fallet. Genom
att studera olika anledningar till att visioner används kan en styrning från både statlig och
internationell nivå tydas. Jag återkommer till det lite längre fram i kapitlet.
Som svar på den inledande frågan för arbetet, vilka visioner förmedlar kommuner idag
gällande samhällsplanering, kan konstateras att visioner har vida spridning runt om i
landet och ses som ett prioriterat verktyg. Nästan alla undersökta kommuner stoltserar
med sina budskap och många har producerat tydliga dokument som ofta är relativt enkla
att finna och ibland till och med publiceras på första sidan. Endast ett fåtal kommuner
var så pass otydliga, eller prioriterar inte att redogöra för visioner, så möjligheten att
snabbt kunna söka sig fram via länkar uteblev och det blev istället nödvändigt att söka
igenom olika dokument för att kunna finna värdebaserade ord beskrivna i samband med
annan information. Det förekommer ingen tydbar skillnad i hur frekvent visioner
används över landet. Som redovisat under analysdelen prioriteras att arbeta för ett
hållbart klimat, det ska vara attraktivt och gott att leva och det ska finnas mångfald och
ett kulturellt utbud. Näringslivet är centralt och alla ska kunna känna sig trygga och säkra.
På den andra frågan, vad ligger till grund för visionerna, kan skönjas två tydliga
anledningar, visioner används för att marknadsföra och för att kontrollera.
Marknadsföring kan ses som central för att få till stånd någon form av förändring och i
slutänden möjliggöra utövande av samhällsplanering. Tillväxt verkar vara en nyckel för
att överleva. En fråga värd att diskutera är om marknadsföringen vänder sig till de som
ännu inte är bokförda i kommunen och om konsekvenser för att attrahera humankapital
externt gagnar de som redan bor i kommunen. Kanske finns det en framtida risk att, för
att åtnjuta kommunens fulla stöd och service, behöver invånare bli entreprenörer och
ambassadörer som genererar innovation och ökade tillgångar åt kommunen. Det räcker
inte med att bo, leva, arbeta och betala sin skatt.
Som nämnt i inledningen hävdade jag att visioner används som styrning, eller kontroll,
på statlig och internationell nivå. Litteraturen visar en övergång från planering med
resultatorienterad målbild till långsiktiga visioner med möjliga utgångar, samtidigt visar
undersökningen att resultatstyrda mål ligger till grund för användandet av visioner.
Till detta vill jag koppla tidigare diskussion om den rationella planeringens avsikt att
verka för ett allmännas bästa vilket skulle säkerställa medborgarnas röst på så vis att den
helt enkelt inte behövdes i verkligheten. Efter reaktioner framför allt under 1970-talet
från medborgare och krav om faktiskt deltagande har den rationella planeringen kommit
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att ifrågasättas. Vissa forskare menar att ett planeringsteoretiskt paradigmskifte skett där
den rationella planeringen ska ha ersatts av andra former av planeringsteorier
(Allmendinger 2009). Den rationella planeringsmodellen innebär att samhällen kan
studeras, kartläggas och förutsägas och att åtgärder och motåtgärder kan implementeras
för att uppnå specifika, önskade resultat. De visioner som idag används för att styra en
riktning mot resultatinriktade mål baseras uteslutande på premissen att naturen har
studerats, kartlagts och förutsetts och målen är åtgärder och motåtgärder för att uppnå
specifika, önskade resultat med naturen. Förändringar visar att förmågan att förutspå
framtiden, oavsett det gäller grupper av människor, samhällen eller naturen, måste ses
som begränsad. Vad som är viktigt att notera är att det tycks som om hotet om en jord
på väg mot en säker undergång (förutsatt att människan inte planerar och agerar i tid)
åsidosätter behovet av ett medborgerligt deltagande. Experter (i det här fallet
miljöexperter har sagt sitt) och politiker tar på sig ansvaret att styra upp genom att
definiera visioner och strategier som kommuner och medborgare överlåts att
operationalisera.
Kanske den rationella planeringens överlevnad ligger i en ökad hotbild vilket därmed
ökar behovet av något att enas kring oavsett dess, till synes, vaga natur. Resultatet över
de två mest använda orden i samband med visioner är ju hållbar och trygghet. För att något
ska behöva göras hållbart måste det dels, önskas behållas för evigt och dels, vara skört
och oförmöget att stå sig på egen hand. Med ohållbart menas att ett tillstånd av status
quo inte är acceptabelt utan att handling krävs. När hotbilden anses vara tillräckligt stor,
minskar medborgarens tilltro till att kunna bidra genom delaktighet i beslut och samtidigt
ökar tilliten till en starkare stat och dess förmåga att, med hjälp av experter, ta de viktiga
och avgörande besluten och skrida till verket för att skydda sina medborgare.
Till sist vill jag återkoppla resultatet till de tre förändringar som beskrevs inledningsvis,
ekonomiska, miljömässiga och demokratiska. Går det att dra några slutsatser om hur
användandet av visioner runt i om kommuner idag relaterar till de förändringarna? Min
slutsats är att visioner för att marknadsföra och för att samverka är svar på de
ekonomiska förändringarna och visioner för att kontrollera svarar mot de miljömässiga
förändringarna. Vad gäller de demokratiska förändringarna så kan tyckas att visioner för
att informera bemöter dem, men då resultatet visar på information om redan fattade
beslut måste det innebära att även de visionerna faller under de miljömässiga
förändringarna, det vill säga kontroll. Medborgare utbildas och fostras till att genomföra
de av politikerna uppsatta målen och på sin höjd överlåts viss delaktighet till att besluta
om på vilket sätt målen ska uppnås.
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