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Debate often describes the evolution of spatial 
planning as a process of neo-liberalisation. How-
ever, this evolution has not been studied from 
the perspective of planning in general in Sweden. 
Whether comprehensive planning is also undergo-
ing neo-liberalisation is considered here based on 
these overarching research questions: 

– To what extent has spatial planning undergone 
neo-liberalisation?

– How can the evolution of comprehensive plan-
ning be understood as a neo-liberalisation pro-
cess?

Answering these questions requires an under-
standing of the content characterising this plan-
ning, and of what a neo-liberalisation process 
entails. To achieve such an understanding, this dis-
sertation examines how planning in general can be 
understood as both a political control system and 
a market-based land use regime. 

The discourse of comprehensive planning was stud-
ied by analysing 17 comprehensive plans adopted in 
five municipalities over the 1989–2014 period. 

Generally, these plans follow a few main evolution-
ary paths. Municipal comprehensive planning has 
transitioned from being instrumental, encounter-
ing few problems, to becoming increasingly ab-
stract and all-encompassing. Comprehensive plan-
ning increasingly concerns how growth is to be 
achieved locally. This change is occurring in both 
form and content. Change in form refers to the 
fact that comprehensive planning has been encom-
passing more and more subject areas over time, 
whereas change in content refers to the increas-
ingly market-based content of such planning. 

The research question regarding the extent to 
which spatial planning is undergoing neo-liberali-
sation is answered by the obvious trend towards 
neo-liberalisation. This trend is not pervasive, as 
countervailing tendencies are also present. Spatial 

planning is thus becoming internally contradictory, 
with earlier values persisting, albeit often in inter-
action with new ones. 

The question of how comprehensive planning can 
be understood as a neo-liberalisation process has 
a three-part answer: 

– As content in comprehensive plans, neo-liberal-
isation can be understood as a focus on market 
rationality. 

– As form in comprehensive plans, neo-liber-
alisation can be understood as policy produc-
tion with content that assumes an ever more 
neo-liberal orientation. Comprehensive plan-
ning during the studied period has come to in-
clude more and more municipal areas of activity.

– From a neo-liberal perspective, neo-liberalisa-
tion is understood as economic utility maximi-
sation. 

Planning is becoming increasingly neo-liberalised, 
but not neo-liberal. That this has occurred as a 
result of increasingly comprehensive policy formu-
lations is somewhat surprising. We are faced with 
the politicisation of planning in general, which is 
increasingly informed by market-based policy. This 
trend represents a comprehensive policy shift to-
wards more neo-liberal planning content, accom-
panied by more policies. More principles are ap-
pearing, addressing how planning and development 
are to proceed compared with the content of 
pre-existing plans. The neo-liberalisation process 
is thus occurring via means that are contradictory 
from a neo-liberal perspective.
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Abstract 

Andersén, Jimmie, Ett politiskt bygge – översiktsplaneringens innehållsmässiga 
utveckling, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona 2019.  

Debatten om samhällsbyggandet beskriver ofta utvecklingen inom samhällsplaneringen 
som en nyliberalisering. Denna utveckling har inte undersökts ur ett generellt perspektiv 
vad gäller den svenska planeringen. Huruvida planeringen nyliberaliserats undersöks här 
utifrån de övergripande forskningsfrågorna:   

- I vilken utsträckning har planeringen nyliberaliserats? 

- Hur kan utvecklingen inom planeringen förstås som en nyliberalisering? 

För att svara på dessa forskningsfrågor behövs en förståelse av vilket innehåll 
planeringen präglats av och vad en nyliberalisering skulle innebära. För att uppnå en 
sådan förståelse undersöks hur planeringen kan förstås som politiskt styrsystem 
respektive som marknadsstyrd markanvändning.  

Diskursen om planeringen som politiskt styrsystem byggs upp utifrån allmänintresset. 
Utifrån detta sätts de värden upp som planeringen syftar till att uppnå: det allmänna 
intresset, demokrati, välfärd, tillväxt, hållbarhet och expertis.  

Diskursen om marknadsstyrd markanvändning utgör en analys av planeringen utifrån 
nyliberal samhällssyn. Utifrån denna analys nås en förståelse av den marknadsstyrda 
markanvändningen där marknad, välfärd, författning och egendom är de pelare som 
bygger upp planeringen. 

Den praktiska diskursen undersöks genom att 17 översiktsplaner som antagits i fem 
kommuner under perioden 1989–2014 analyseras.  

Övergripande har översiktsplanerna några huvudsakliga utvecklingslinjer. Kommunernas 
översiktsplanering går från att vara instrumentell med få problem till att bli alltmer 
abstrakt och allomfattande. Översiktsplaneringen handlar alltmer om hur tillväxt ska 
åstadkommas lokalt. Tillväxt är det överordnade målet för planeringen i de senare 
planerna och en tilltagande marknadslogik konstateras.  

Förändringen sker på två olika sätt: förändring i form respektive innehåll. Med förändring 
i form avses att översiktsplaneringen över tid omfattar allt fler sakområden. Förändring 
i innehåll avser det alltmer marknadsinriktade innehåll som planerna antar.  

Forskningsfrågan om i vilken utsträckning planeringen nyliberaliserats besvaras genom 
att en trend av nyliberalisering konstateras. Trenden är inte genomgående då det finns 
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motstående tendenser. Planeringen blir motsägelsefull, där tidigare värden fortsatt 
förekommer men ofta i ett samspel med nya värden. 

Hur utvecklingen inom planeringen kan förstås som en nyliberalisering ges ett tredelat 
svar.  

- Som innehåll i översiktsplaner kan nyliberaliseringen förstås som fokusering på 
marknadsrationalism.  

- Som form kan nyliberaliseringen förstås som policyproduktion med ett innehåll 
som får alltmer nyliberal riktning. Under den undersökta perioden har 
översiktsplaneringen kommit att omfatta alltfler av de kommunala 
verksamhetsområdena. 

- Som ekonomisk nyttomaximering byggt på nyliberala principer.  

Planeringen blir alltmer nyliberaliserad, dock inte nyliberal. Något överraskande är att 
detta skett genom policyformuleringar som blivit alltmer omfattande. Det är fråga om en 
politisering av planeringen, denna innehåller alltmer marknadsinriktad policy. 
Utvecklingen är en omfattande policyförändring mot ett mer nyliberalt planinnehåll men 
också med mer policyer. Nyliberaliseringen sker alltså med medel som ur ett nyliberalt 
perspektiv är förkastliga.  
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Tack! 

Att skriva avhandling är en märklig exercis. Få arbetsuppgifter ger lika stora grader av 
frihet. Med friheten kommer att slutprodukten ska paketeras i en form, avhandlingen, 
med krav gällande längd, innehåll och formalia. Slutprodukten motsvarar inte 
doktorandtiden. All handledning, all stress, all kunskap, alla sena kvällar och helger inför 
deadlines, all den text som inte hamnar i avhandlingen. Allt det där syns inte. Det är 
kanske rimligast att för sig själv betrakta avhandlingen som en resebeskrivning. ”Jag var 
där då, jag är här nu.”  

En av de traditioner som finns i avhandlingsskrivandet är att man skriver ett tack. En 
angenäm uppgift när man omges av så kloka personer som jag haft förmånen att ha kring 
mig under mitt avhandlingsarbete. 

Först vill jag tacka min huvudhandledare Christer Persson. Christer har varit ett stöd 
under hela avhandlingsskrivandet, vad gäller själva avhandlingsarbetet specifikt och 
allmänt som en klok och rolig arbetskamrat. Christer är en av de bästa kollegor jag haft, 
vår förmåga att ständigt hitta nya saker att diskutera gör våra samtal långa. Jag har haft 
förmånen att ha två biträdande handledare, Kalle Bergman fram till april 2015 och Patrik 
Hall från april 2015 fram till avhandlingens färdigställande. Kalle är en klurig läsare och 
handledare som alltid kan ställa ett påstående på sitt huvud. Kalle och jag haft många 
trevliga samtal om allt från fotboll till Foucault. Att Patrik Hall tackade ja till att ta över 
som biträdande handledare när Kalle gick i pension, innebar att jag fick ännu en väldigt 
klok och insiktsfull handledare som aldrig har långt till ett skratt. Patrik har en otrolig 
förmåga att se både detaljer och övergripande strukturer samt att komma med hjälpsam 
feedback på dessa nivåer.  

Abdellah Abarkan, prefekt vid institutionen för fysisk planering på BTH, ska ha ett stort 
tack för att han, tillsammans med Christer och Kalle, hade tilltro till min förmåga att skriva 
en avhandling och för att han anställde mig som doktorand. Förutom detta har Abdellah 
hjälpt till på oräkneliga sätt, dörren till hans rum har alltid stått öppen. 

Jag har två gånger fått mitt manus grundligt genomläst av en extern opponent, inför 
halvtids- och slutseminarium. Vid halvtidsseminariet gav professor Katarina Nylund mig 
viktig kritik om vad som behövde förbättras. Vid slutseminariet gav lektor Ylva 
Stubbergaard mig kritik om vad som behövde förbättras men också rörande vad som var 
starka aspekter av min avhandling. Tack båda två, era kommentarer har bidragit stort till 
avhandlingen! 
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Christer Steffen, arkivarie på Boverket, ska ha ett stort tack för att ha letat reda på och 
lånat ut planmaterial. Utan hans insats hade avhandlingen aldrig sett dagens ljus. 

Tack fil. dr. Peter Sundström, samhällsplanerare i Örebro kommun, som hittade de sidor 
som fattades i Örebros ÖP från 1990 i det exemplar plan jag hade tillgång till.  

Carl Axling har varit bästa tänkbara reskamrat som doktorand. Carl är den mest 
slagfärdiga person jag träffat. Många är de gånger han fått mig att gapskratta. Han är en 
mycket god vän som alltid hjälper till. Med Carl har jag haft många samtal som bidragit 
till hur jag tagit mig an avhandlingsarbetet och hur jag ställt upp min analys. Tack Carl, 
för att du är som du är! 

Lina Berglund-Snodgrass är ett intellektuellt yrväder, i begreppets mest positiva mening. 
Lina har förmågan att ställa frågor som man först inte förstår vikten av, sedan inser man 
att ”tusan, hon har helt rätt!”. Med Lina har man samtal där tiden flyger förbi. Hon har 
varit ett enormt stöd socialt. Tack Lina, för att du alltid lyssnar. 

Tack till övriga doktorandkollegor: Lena Peterson-Forsberg, Mareile Walter, Olof Woltil, 
Ana Mafalda Madureira, Andreea Blaga, Andrea Gimeno Sánchez, Susanna Weddige och 
Ida Nilsson. De fyra sistnämnda önskas lycka till med sina avhandlingar. 

Ulla Haglund är klippan i stormen. Inte en bister klippa utan en som har nära till skratt. 
Sabrina Fredin är den mest humoristiska kollega jag haft. Det är en fröjd att undervisa 
tillsammans med Sabrina, både för att hon är en god vän, men också därför att det är 
ordning på allt hon gör. Bertil Malmström är också en klippa, inte bara fysiskt, utan också 
som en vän. Med Bertil kan man prata om allt och han är den mest allmänbildade person 
jag stött på. Tack till Therese Aldinge och Patric Karlsson för alla morgonsamtal och skratt. 
Ebba Högström är en kollega som alltid ser till att det är festlig stämning på lättsamma 
tillställningar, hon är också en klok kollega jag har många intressanta samtal med. Birgitta 
Hallqvist ska ha ett stort tack för all tanke hon lägger ner på planering av undervisning 
och för att hon ser personen bakom arbetstimmarna. Annica Skytt är administrationens 
okrönte mästare, tack för att du får ALLT att funka. Tack till mina övriga kollegor Peter 
Schlyter, Catharina Nordh, Mårten Dunér, Katinka Schartau, Per Haupt och Stellan 
Fryxell. Tack till professor emeritus Lars Emmelin, som i bakfickan alltid har en 
underfundig kommentar med spets.  

De ovan nämnda har på olika sätt bidragit till avhandlingen. De har gjort slutresultatet 
bättre än det hade varit utan dem, återstående brister är mitt ansvar. 

Min doktorandresa började med ett glädjeskutt i en kö på en hamburgerrestaurang. Den 
slutar med att jag tackar mina närmaste. Tack mamma för att du alltid uppmuntrat mig 
att försöka mitt bästa, för att du höll förhör på läxor och instuderingsfrågor i allt från 
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franska till matematik. Detta trots att du ofta inte behärskade de ämnen du förhörde mig 
i, vi behöver nog båda fortfarande fila på uttalet i franska. Tack Mats för att du är den 
bästa extrapappa någon haft. Du är bäst. Tack pappa. Tack till alla mina syskon, för att ni 
är ni, med allt vad det innebär. Tack till mina svärföräldrar som alltid ställer upp, tack till 
alla andra i ”den större familjen”. 

Tack till mina underbara barn som sätter allt det där med att skriva avhandling i 
perspektiv. I ljuset av er blir allt annat oviktigt. Ni har hjälpt mig att tänka på annat än 
avhandling när det behövts som mest. Nu är pappa äntligen färdig. 

Tack Maja, för allt. Jag kan inte sätta ord på det bättre än så, men allt är också vad jag 
har att tacka dig för. ♥ 

 

Karlskrona, november 2019 
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1. Inledning 

Det finns de som hävdar att det byggs för lite i Sverige och att bristen på byggande beror 
på planeringen1 (Andersson, Andersson, Eklund & Braunerhjelm i Dagens Nyheter 
2014). Retoriken i den offentliga debatten om planeringen har förändrats mot att bli 
alltmer kritisk gentemot planering som verksamhet. Allt oftare beskrivs planeringen som 
ett hinder som försvårar välbehövlig byggnation som skulle kunna hjälpa att råda bot på 
bostadsbrist. Denna sorts kritik av planering har allt oftare kommit att beskrivas som 
förfäktande av en nyliberal syn på planeringen. Andra menar att planeringen redan har 
blivit nyliberal och att kritiken mot planeringen endast är ett medel för att driva denna 
utveckling ännu längre. Att planeringen blivit nyliberal kan endast gälla om det är så att 
någon del av en nyliberal kritik av den tidigvarande planeringen blivit en del av praktiken. 
Den planering som historiskt praktiserats i Sverige kan knappast beskrivas som nyliberal.  

Denna avhandling handlar om utvecklingen i den praktiska planeringen. 
Utgångspunkten för texten är just den motsättning som redogjorts för ovan och 
grundfrågan är: Har planeringen blivit nyliberal? Mer detaljerat är frågorna som ställs de 
följande: Har kritiken av planeringen kommit att bli en del av den diskurs2 som återfinns 
i de faktiska planerna i svenska kommuner? Hur kan en förändring i planeringen förstås? 
I det följande utvecklar jag dessa frågor. 

1.1. En förändrad planering? 

Historiskt sett har planeringen i Sverige varit starkt förankrad i föreställningen om 
allmänintresset. Det var också för att värna detta som planering både som praktik och 
som lagstiftning infördes i olika skepnader och omgångar under 1800- och 1900-talen 

                                                                 

1 Härefter refereras den fysiska samhällsplaneringen endast med begreppet 
”planeringen”. Läsaren kan tryggt utgå från att det är den fysiska samhällsplaneringen 
som avses med begreppet ”planeringen” utom i de fall där det tydligt framgår att det 
inte är denna det är frågan om. En begreppsdiskussion rörande bl.a. begreppet 
”planering” kommer senare. 

2 Detta begrepp kommer definieras mer utförligt senare. En inledande förenklad 
definition är: ”Det sätt, på vilket man pratar om en viss verksamhet eller typ av kunskap, 
samt den ordning av aktörer som finns i denna samtalsordning”. 



4 

 

(Blücher 2006). PBL (Plan- och Bygglag SFS 2010:900) säger fortfarande att i planeringen 
skall ges företräde: 

”…åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.” 

(PBL 2 Kap. 2§ SFS 2010:900) 

I enlighet med detta skall planeringen hävda det allmänna intresset. Genom att sätta 
upp spelregler för hur användning av och byggande på mark och vatten kan och får ske, 
ska ett gott hushållande och användande av mark- och vattenytor uppnås. Detta goda 
hushållande ska vara i linje med det allmänna intresset, inte i linje med enskilda eller 
särintressen. PBL:s portalparagraf lyder: 

”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer.” 

(PBL 1 Kap. 1§ SFS 2010:900) 

I den ovan citerade paragrafen och de olika paragraferna sinsemellan kan man ana en 
motsättning mellan ett betonande av allmänintresset och den enskilde individens 
rättigheter. 

Även under tidsperioder då planeringen i olika former varit omdiskuterad har 
planeringens grund i det allmänna intresset ändå förblivit relativt stabil. I flera fall har 
förändringar eller förändringsförslag snarare lett till att planeringen som verksamhet har 
fått mer mandat och blivit mer styrande i planerings- och byggprocessen, ett exempel 
på detta är hur PBL:s införande medförde en större sakägarkrets än tidigare 
byggnadsstadga. Denna utveckling har skett i syfte att tydligare kunna hävda 
allmänintresset mot enskilda intressen av olika slag (Hall 1991:198; Strömgren 2007). 
Något mer allvarligt ifrågasättande av planeringen som aktivitet byggd på 
allmänintresset har det inte varit fråga om. I planeringslitteraturen menar man 
exempelvis att: 

” I planeringssammanhang används begreppet ’allmänt intresse’ främst för att 
beteckna samhällets behov av att ingripa med restriktioner eller styrmedel i 
förfoganderätten av mark.” 

(Nyström 2003:14) 
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Eftersom planering utgör en uppsättning av restriktioner och styrmedel, kan sägas att 
Nyström här formulerar det som att det är det allmänna intresset som ytterst utgör den 
legitimitetsgrund på vilken planeringen bygger.  

Olika aspekter av det svenska planeringssystemet har på olika sätt varit ifrågasatta 
genom historien, men dess legitimitetsgrunder har inte ifrågasatts särskilt starkt. 
Snarare är det hur planeringsprocessen har sett ut som varit ifrågasatt. En 
ifrågasättande utgångspunkt har också präglat en stor del av planeringsteorin. Olika 
teoretiska inriktningar har påverkat synen på planeringsprocessen och, i viss mån, vilka 
normativa värden som inom planeringsdiskursen setts som eftersträvansvärda. Men det 
allmänna intresset har alltjämt haft en hegemonisk3 position i planeringsdiskursen.  

Under senare tid har denna hegemoniska position utmanats och, enligt vissa, äger för 
närvarande en förskjutning rum i den offentliga debatten och i planeringspraktiken, som 
det inledande stycket ovan visade. Utmaningen består i vad som kallats en 
nyliberalisering av planeringen. Med detta menas att en annan syn på 
legitimitetsgrunden för planeringen har vuxit sig stark och börjat påverka 
planeringsverksamheten. Ur denna förment nyliberala synvinkel är planeringen 
problematisk, eftersom den försenar byggprojekt och är orsaken till flera processer som 
ses som hindrande för ett effektivt byggande i Sverige. Kritikerna menar att det finns en 
mängd restriktioner som hindrar marknaden från att fungera som en effektiv process 
för resursallokering genom de olika mekanismer som marknadsekonomin bygger på; 
utbud, efterfrågan och prissättning. Ur denna kritiska synvinkel är en minskad möjlighet 
för påverkan av politiska beslut på byggandet önskvärd och istället bör 
marknadsmekanismer få en större verkan. Ett exempel på genomslaget för denna syn är 
att det som tidigare varit förenklat planförfarande inom planeringen kommit att bli 
standardförfarande. Istället för ett betonande av att kvaliteten säkerställs i förfarandet 
är det tidseffektivitet som premieras.  

Vidare har retoriken i den offentliga debatten har blivit alltmer kritisk mot planeringen. 
Allt oftare beskrivs denna just som en bromskloss för en högre byggnationstakt och som 
hindrande för ett ekonomiskt effektivt samhällsbyggande. Planeringen i sig ses som 
hindrande för att föra en aktiv mark- och bostadspolitik, eftersom planeringen består i 
restriktioner. Dessa restriktioner, menar kritikerna, förhindrar aktivitet inom 
byggnadssektorn och förhindrar den dynamik som en mer marknadsstyrd markpolitik 
kan medge. Kritikerna hävdar att resultatet blir bostadsbrist och en för låg 

                                                                 

3Med hegemoni avses något som är dominerande inom en diskurs, denna punkt 
återkommer vi till i del III. 
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byggnationstakt. Detta undergräver den legitimitetsgrund som planeringen tidigare 
byggt på, eftersom planeringenen då utgör ett hinder för samhällsbyggandet och 
välståndet. Föreställningen inom planeringen om hur det allmänna intresset kan hävdas 
bygger på att genom restriktioner och styrmedel, tillgodose ”sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning” (PBL 2 Kap. 2§ SFS 2010:900), som vi sett 
ovan. Hur ska vi betrakta planering i det fall de restriktioner och styrmedel som 
planeringen faktiskt utgörs av ses som hindrande för att uppnå just denna goda 
hushållning? Hur kan planeringen tänkas vara om den inte konstrueras utifrån styrmedel 
och restriktioner som i någon mån begränsar eller premierar olika typer av byggprojekt? 

Det går också att konstatera ett förändrat tonläge gentemot planeringen även i 
myndighetsdokument:  

”När förutsättningarna finns för att bygga är det dock angeläget att se till att 
regelsystemen inte lägger onödiga hinder i vägen eller onödigtvis försenar 
byggprojekten.” 

SOU 2013:34 sid. 72 

I den statliga utredning som citeras ovan, SOU 2013:34, som tillsattes för att utreda och 
förbereda för de förändringar som infördes i PBL sommaren 2014, beskrivs delar av 
regelsystemet inom planeringen som onödiga hinder för byggprojekt. Citatet ovan kan 
tolkas som att utredaren anser att planeringens processer behöver omprövas för att 
åstadkomma en effektivare process. I och med denna utredning är det inte längre endast 
fråga om en förändrad debatt kring planeringen; den förändrade retoriken har fått 
genomslag i det offentliga utredningsväsendet och därmed också i politiken på 
regeringsnivå. Här sätts två principer om rationalitet mot varandra: en 
planeringsrationalitet som utgår från allmänintresset och politisk styrning samt en 
ekonomisk rationalitet som utgår från marknadsekonomiska premisser. 
Planeringsrationaliteten går ut på att politiker, genom politiska processer och med 
demokratiskt mandat, formulerar vilket allmänintresset är och planerarna ges sedan i 
uppdrag att tillgodose detta allmänintresse genom planeringen. Planeringen kan ses 
som tillämpningen av politiska doktriner. Denna rationalitet kommer jag härefter att 
benämna ”planering som politiskt styrsystem”.  

Den andra rationaliteten, den ekonomiskt rationella, kommer fortsättningsvis betecknas 
”marknadsstyrd markanvändning”. Enligt denna rationalitet är det marknaden, utbud 
och efterfrågan som istället bör vara vägledande i planeringen. Således vill förespråkare 
för denna linje se färre regleringar, mindre politiskt inflytande och en större flexibilitet i 
planeringen. Det vill säga, istället för politiska doktriner bör marknadsekonomiska 
principer utgöra grunden för planeringens ingripanden och verksamhet. 
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I den offentliga debatten går det att tydligt urskilja dessa två rationaliteter i de argument 
som framläggs. Båda sidorna bygger upp rationella argument, men utifrån olika 
uppfattningar om vilka grundläggande principer samhället bör organiseras utifrån. I 
grund och botten är det en fråga om hur olika aktörer ser på planeringens framtid. Bör 
vi ha en stark politisk styrning av planeringen eller inte?  Den politiska styrningens 
hegemoni utmanas. 

Den kritik som riktas mot planeringen i det samtida Sverige har betecknats som ett 
utslag av nyliberala tankegångar i flertaliga texter. Exempel på detta finns i Baeten 
2012a, Loit 2014, Mäntysalo, Jarenko, Nilsson & Saglie 2014, Nylund 1995 och Stahre 
2004. Även i en internationell kontext har liknande förlopp betecknats som nyliberala 
eller som nyliberalisering, se exempelvis Brenner & Theodore 2002a, Clifford & Tewdwr-
Jones 2014, Hackworth 2007, Harvey 2007 och Taşan-Kok & Baeten 2012. Inom denna 
litteratur menar författarna generellt att nyliberalisering främst utmärks av avreglering, 
marknadsekonomi, privatisering, konkurrens, att ekonomiska effektivitetsmått lyfts 
fram samt en stärkt individuell äganderätt (Clifford & Tewdwr-Jones 2014:40; Jessop 
2002; Larner 2000; Peck & Tickell 2002:34). Ur ett nyliberalt perspektiv ska planeringen 
stödja marknaden, inte ta dess plats som styrsystem (Allmendinger 2009:108). Den 
nyliberala synen på marknaden är att denna är det bästa system som finns för att 
rationellt bearbeta de preferenser medborgarna i ett samhälle har, samt att omsätta 
dessa preferenser i praktisk handling på ett jämlikt sätt (Turner 2011:115). 
Motsättningen handlar om huruvida vi ska ha en politisk styrning av markanvändning 
eller om marknaden ska avgöra markanvändningsfrågor. Enkelt uttryckt är 
motsättningen den att planering består i reglering medan nyliberalism består i 
avreglering.  

Den nyliberala kritiken mot bristen på rationalitet i planeringen, som säger att 
planeringen inte är det system som mest rationellt kan tillgodose samhällets behov, kan 
ses som särskilt utmanande för planeringen. Åtminstone såsom planeringen legitimerats 
historiskt. Att planering skulle utgöra ett hinder för ett rationellt samhällsbyggande 
ifrågasätter verksamhetens själva kärna. En irrationell planering tycks omöjlig, 
motsägelsefull och illegitim. I det fall planeringen rör sig mot att bli mer nyliberal finns 
en risk att den undergrävs eller till och med avskaffas. I en nyliberal samhällsordning är 
planering anatema. Istället sker hanteringen av markfrågan via marknaden, där utbud 
och efterfrågan fäller avgörandet i markanvändningen.  

Primärt har forskningslitteraturen behandlat denna diskursiva förskjutning genom att 
granska den offentliga planeringsdebatten. Detta är i sig en intressant och viktig aspekt 
av förändringen av planeringen, men den säger föga om huruvida och i så fall hur den 
praktiserande planeringen förändras. En förändrad retorik i debatten innebär inte 
automatiskt en förändring i praktisk diskurs (Hajer & Wagenaar 2003: 1). Inte heller 
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innebär förändrad politik eller en förändring i retorik med nödvändighet en förändring i 
praktik. Således är det inte säkert att en förändrad offentlig debatt kring en viss typ av 
offentlig verksamhet nödvändigtvis medför en förändring av denna verksamhet. Man 
kan inte dra slutsatsen att en förändrad retorik i de offentliga, akademiska och 
professionella debatterna innebär en förändrad planering. Det är också svårt att veta, 
utifrån politisk och offentlig debatt, hur utfallet i praktiken ser ut. Detta gäller oavsett 
om en förändring sker eller inte. I synnerhet när det är så stor skillnad mellan de två 
ideal som ställs mot varandra. 

Den förändring som en nyliberalisering av planeringen skulle kunna innebära är, minst 
sagt, omvälvande. Även i det fall en mindre ideologiskt renodlad form av nyliberalism 
kan tänkas få eller ha fått inflytande inom den svenska planeringen, innebär det en 
radikalt annorlunda syn på planering än den förutvarande. Inom nyliberal ideologi ska 
offentligt planerande verksamheter, i större eller mindre utsträckning, avskaffas. I vissa 
fall definieras till och med planering4 som motsatsen till det eftersträvansvärda inom 
nyliberalismen, det vill säga ett samhälle baserat på fri marknadsekonomi. Denna 
avhandling undersöker om och hur denna trend, det vill säga nyliberalisering av 
planeringen, omsätts i svensk planeringspraktik. Frågan om hur denna trend hanteras, 
vis-à-vis planering som kommunal verksamhet, är direkt avgörande för planeringens 
framtida utveckling. Min förhoppning är att denna undersökning kan sprida ljus över 
frågorna om huruvida svensk planeringspraktik håller på att bli mer nyliberal, hur detta 
i så fall kommer till uttryck och, i någon mån, vilka effekter det har. Planeringen 
ifrågasätts, som visats i inledningen, utifrån en förståelse av planeringen som här 
betecknats som nyliberal. Kritiken av planeringen utgår ifrån en marknadsekonomisk 
rationalitet, vilken i debatten ställs i ett motsatsförhållande till planeringens rationalitet  

som sätter ett politiskt allmänintresse i centrum. Den förra ser den fördelning som 
marknaden gör som den primärt lämpliga mekanismen för resursallokering i samhället, 
medan den senare anser att den mest ändamålsenliga principen för fördelningsfrågor är 
en aktiv politik och en aktiv offentlig myndighetsapparat. Det är en fråga om två olika 
rationaliteter i två olika slags system för samhällsstyrning: ett politiskt och ett 
ekonomiskt. Dessa båda synsätt slår också igenom i planeringen, antingen så ska 
marknaden styra eller så ska planeringen vara en aktiv verksamhet i offentlig regi.  

Det som jag här försöker att ringa in är att tonläget i debatterna kring planeringen har 
förändrats men att det är oklart huruvida planeringen i sin praktik har förändrats på 
samma sätt. Hur ser det ut i de planer som produceras på kommunerna? Går det att 

                                                                 

4 Här menas planering som bredare term, inte endast fysisk planering. 
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förstå utvecklingen inom planeringspraktiken på samma sätt som inom de offentliga, 
akademiska och professionella debatterna, som en nyliberal utmaning mot 
allmänintressets hegemoniska position i planeringsdiskursen? Slår en nyliberal diskurs 
igenom i den svenska kommunala fysiska planeringen och hur kommer detta i så fall till 
uttryck? Kan utvecklingen inom planeringen, det vill säga i planerna, förstås som en 
nyliberalisering av detta myndighetsområde?  Från att ha förståtts som ett politiskt 
styrsystem, håller planeringen på att bli en marknadsstyrd verksamhet? Rörande 
tonläget i debatten finns en hel del litteratur, liksom kring enskilda byggprojekt. 
Däremot finns det mindre skrivet om det bredare genomslaget i praktiken, i planerna. 
Undersökningen i avhandlingen ämnar fylla denna lucka. 

Allt det som ovan beskrivs målar upp linjerna för avhandlingen. Det påstås i tidigare 
forskning att i enskilda projekt och gällande enskilda områden har en nyliberal diskurs 
fått ett ökat inflytande. Däremot vet vi inte hur brett detta genomslag är och hur det 
kommer till uttryck i den praktiska planeringen. Vi vet alltså inte om denna diskurs syns 
i planerna. Detta utgör det grundläggande forskningsproblemet; vi vet inte hur 
genomslaget för den nyliberala kritiken av planeringen ser ut. Vi vet inte hur brett det 
är, vi vet inte hur det yttrar sig. Detta forskningsproblem leder vidare till 
forskningsfrågorna som legat till grund för denna undersökning: I vilken utsträckning har 
planeringen nyliberaliserats? Hur kan utvecklingen inom planeringen förstås som en 
nyliberalisering? 
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2. Problemformulering, 
frågeställningar & syfte 

Det grundläggande forskningsproblemet är att vi inte vet om eller hur en nyliberal kritik 
av planeringen kommit att få inflytande över planeringspraktiken. Syftet är att 
undersöka hur utvecklingen inom planeringen kan förstås och om en nyliberalisering har 
skett eller håller på att ske.  

Detta vidare till de två forskningsfrågorna: 

- I vilken utsträckning har planeringen nyliberaliserats? 
- Hur kan utvecklingen inom planeringen förstås som en nyliberalisering? 

För att kunna besvara forskningsfrågorna måste jag närma mig problematiken på ett 
systematiskt sätt, vilket detaljerat redogörs för i teori- och metodkapitlen.   

Utifrån dessa forskningsfrågor ställs följande hjälpfrågor i avhandlingen: 

- Hur kan en diskurs om planeringen som politiskt styrsystem förstås?  
- Hur kan en diskurs om marknadsstyrning av markanvändningen förstås? 
- Hur kan utvecklingen av planeringspraktikens diskurs förstås, utifrån diskursen 

om planeringen som politiskt styrsystem respektive diskursen om 
marknadsstyrning av markanvändningen?  

. 
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3. Undersökningens upplägg och 
disposition 

Avhandlingens disposition är i huvudsak en följd av de metodologiska val jag gjort för att 
genomföra undersökningen. Övergripande är avhandlingen uppdelad i fem delar. Del I 
avslutas i och med detta kapitel och innehåller kapitel 1, Inledning, kapitel 2 
Problemformulering, frågeställningar och syfte. I del I redogörs arbetets mer 
övergripande utgångspunkter och infallsvinklar.  

Ämnesmässigt kan denna avhandling inordnas inom en bred samhällsvetenskaplig 
debatt om utvecklingen av de offentliga institutionerna. I olika sammanhang omnämns 
en mängd processer som i breda ordalag kan ses som olika delar av samma större ström 
i samhällsutvecklingen. Omväxlande beskrivs utvecklingen som en nedmontering av 
välfärdsstaten, som en övergång från government till governance, som övergången till 
ett nätverkssamhälle, som en omskalning (rescaling) av staten, som ett ökande 
inflytande för en ekonomistisk syn på offentliga institutioner eller som en 
nyliberalisering. Även om samtliga dessa begrepp, och litteraturen kring dem, inte pekar 
på exakt samma fenomen så hänger de ämnesmässigt ihop. 

Även inom de akademiska discipliner som har mänsklig rumslig utveckling som 
undersökningsobjekt, till exempel kulturgeografi, urbanteori och planeringsteori, pågår 
en debatt som huvudsakligen behandlar samma tema och i viss mån med samma 
nomenklatur. Inom dessa ämnen tillkommer begrepp som hanterar de mer 
rumsanknutna aspekterna av denna utveckling. Det har till exempel debatterats och 
skrivits om spatial fixes, entreprenöriella städer, den kreativa klassen och 
platskonkurrens. Avhandlingen är en del av denna meta-debatt. 

I denna avhandling undersöks hur eller om denna större samhällsutveckling kan utläsas 
ur artefakter där svenska kommuner formulerar de policyer och strategier som ska 
vägleda den rumsliga utvecklingen i respektive kommun. Dessa artefakter utgörs i denna 
undersökning av översiktsplaner. Här undersöks om en förskjutning mot ett mer 
nyliberalt perspektiv på planeringen kan skönjas i de planer som kommunernas 
planeringsavdelningar producerar.  

I del II redogörs för tillvägagångsättet för undersökningen av huruvida planeringen har 
genomgått en diskursiv förskjutning och hur detta i så fall har tagit sig uttryck. Här 
redogörs för studiens teori, metodologi och metodik. För att förstå hur planering 



12 

 

diskuteras utifrån olika positioner och värdegrunder antas i denna undersökning ett 
diskursivt förhållningssätt gentemot planeringen. Mer precist används governmentality 
som teoretiskt ramverk, vilket redogörs för i kapitel 4.  Med ett sådant perspektiv blir 
det rimligt att anta att det finns vissa gemensamma begrepp som är viktiga i debatten. 
Vidare blir det rimligt att olika positioner och aktörer med olika förståelse av begreppen 
skapas i diskursen. Slutligen blir det också rimligt att undersöka de diskursiva 
konstruktioner som byggs upp för att konstruera och/ eller legitimera planeringen. För 
att undersöka dessa konstruktioner och de policyer som skapas utifrån dem, används 
WPR-metoden som övergripande metodologi. WPR står för What’s the problem 
represented to be? och är en metod för att angripa hur policy tas fram. Denna metod 
redogörs för i kapitel 5. Förutom att ha teoretiska utgångspunkter och en metodologi 
behöver också ett urval av undersökningsobjekt göras. Detta kan, rent hypotetiskt, bli 
för övergripande om man ska undersöka hela planeringsdiskursen. Givetvis är det inte 
en framkomlig väg, ett urval har därför gjorts. Vidare har jag också satt upp ramar för 
vad det är inom planeringen jag ämnar undersöka. Dessa båda urval, samt andra 
undersökningsstrategiska val och motivering för dessa presenteras i kapitel 6. I kapitel 6 
presenteras också de övergripande mål och strategier som de undersökta kommunerna 
haft i översiktsplaneringen den senast antagna översiktsplanen. Denna presentation 
bygger på den beskrivning av översiktsplaneringen som kommunerna själva gör i 
översiktsplanerna och det som förmedlas är ett slags kommunal självbild och 
egenredogörelse av planeringen. 

Utifrån det perspektiv som presenteras i del I och II kommer tre huvudsakliga diskurser 
analyseras i avhandlingens undersökning. Undersökningen utgör del III i avhandlingen. 
Den första av de diskurser som undersöks är diskursen om planeringen som politiskt 
styrsystem, denna undersökning utgör kapitel 7. Här konstrueras en diskurs baserat på 
vad som brukar skrivas om planeringens värdegrund. Detta görs primärt utifrån 
akademisk planeringslitteratur, men till viss del används också utredningslitteratur och 
myndighetsdokument. I denna diskurs framstår planeringen som ett sätt att styra över 
och fördela resurser det vill säga att den framstår som ett aktivt politiskt styrsystem. 
Denna diskurs utgör i avhandlingen den utgångspunkt, utifrån vilken en förändring mot 
planering som marknadsstyrd markanvändning, eller annorlunda uttryckt, 
nyliberalisering, kan uppfattas ha skett eller sker. Den andra diskursen, som undersöks i 
kapitel 8, är diskursen om en marknadsstyrd markanvändning. Denna konstrueras 
utifrån beskrivningar om nyliberalismen som politiskt-ideologiskt idékomplex och hur 
detta omsätts till ett samhälleligt styrsystem gällande det fysiska samhällsbyggandet. 
Dessa två rationaliteter kommer också att ställas mot varandra i ett separat kapitel (9) 
där skillnaderna vad gäller synen på planering kommer redogöras för och diskuteras.  
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Den sista diskurs som undersöks är planeringspraktikens diskurs. I kapitel 10 undersöks 
översiktsplanerna i ett antal svenska kommuner. Ett flertal på varandra följande 
översiktsplaner från respektive kommun undersöks. Det är utvecklingen över tid som 
följs i undersökningen av planeringspraktikens diskurs, både utvecklingen i den enskilda 
kommunen och den bild av utvecklingen som kommunernas översiktsplaner gemensamt 
förmedlar. Framskrivandet av denna diskurs utgör alltså samtidigt en diakron analys. De 
båda andra diskurserna, planering som politiskt styrsystem och marknadsstyrd 
markanvändning, kan ses som någorlunda fixerade ögonblicksbilder. De konstrueras för 
att fungera som analytiska verktyg. Det är planeringspraktikens diskurs och förändringar 
i denna som står i huvudfokus för avhandlingens empiriska undersökning. 

De två diskurserna om planeringen som politiskt styrsystem respektive som 
marknadsstyrd markanvändning utgör analytiska verktyg för att analysera den 
sistnämnda diskursen. Inte på så vis att de utgör idealtyper mot vilka 
planeringspraktikens diskurs mäts i termer av likhet eller överensstämmande, utan som 
förklaringsmodeller för hur utvecklingen inom planeringspraktiken kan tolkas. Detta 
görs för att svara på avhandlingens huvudsakliga forskningsfrågor. 

Del IV utgörs av en övergripande samlad analys utifrån de tre undersökta diskurserna 
och de slutsatser som dras utifrån denna analys. I kapitel 11 besvaras forskningsfrågorna 
utförligt. Här ges också förslag på en analytisk begreppsutveckling. Denna diskussion om 
begreppsutveckling är ett resultat som bör ses som en avkastning av de resultat som 
nåtts fram till i undersökningen som genomförts. I kapitel 12 ges en svensk och en 
engelsk sammanfattning av avhandlingen. 





Del II – Teori & Metod
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4. Teoretisk utgångspunkt – 
governmentality 

I min undersökning av planeringens olika diskursiva rationaliteter kommer jag att arbeta 
utifrån min egen teoretiska och metodologiska apparat samt metod utifrån delvis olika 
källor. Även om ursprungskällorna är åtskilda är de inte disparata. Det finns en 
gemensam grund i de epistemologiska och ontologiska antaganden som de vilar på. 
Michel Foucaults olika metoder kring diskursanalys och främst hans governmentality-
perspektiv används. Diskursteoretiska begrepp från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 
används och från Mouffe används också distinktionen mellan politik och det politiska. 
Carol Bacchis WPR-metod nyttjas som ett sätt att förstå hur styrning upprättas och 
vidmakthålls. De olika inspirationskällorna bygger i hög grad på varandra. Diskursteori 
kan ses som en arvtagare till Foucaults diskursanalys, liksom WPR kan ses som en 
vidareutveckling av det governmentality-perspektiv samme tänkare lade grunderna till. 
I detta kapitel redogörs för analysens teoretiska grunder, medan nästa kapitel redogör 
för metoden. Visserligen understryks det ofta att det är fråga om en paketlösning 
gällande diskursanalys, och specifikt gällande diskursteori (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:10). Mot detta vill jag dels hänvisa till citatet från Foucault nedan, dels inflika att 
det är epistemologiskt inkonsekvent gentemot såväl diskursteorin som dess 
poststrukturalistiska grund att hänvisa till en fast struktur som forskare inom traditionen 
ska förhålla sig till:  

”Här är forskningens olika stigar, idéer, scheman, streckade linjer och verktyg: 
gör vad ni vill med dem. När allt kommer omkring intresserar det mig, men angår 
mig inte. Det angår mig inte eftersom jag inte behöver dra upp lagar för hur ni 
ska göra.” 

(Foucault 2008:19f, Föreläsning given 7 januari 1976 vid Collège de France) 

Governmentality, diskursanalys, och WPR utgör tre pelare i ett sammanhållet teoretiskt 
och metodologiskt paket. Dessa tre pelare har alla såväl teoretiskt som metodologiskt 
innehåll och utgör såväl teoretiska som metodologiska angreppssätt. Jag har valt att 
redogöra för governmentality som teori. Detta val är gjort utifrån att governmentality 
utgör utgångspunkten för att förstå materialet som analyseras och också grunden för 
hur jag betraktar forskningsproblemet. Diskursanalys och WPR används som metoder, 
då de utgör angreppssättet för att läsa källmaterialet i översiktsplanerna. Läsaren bör 
vara beredd på att det finns ett visst mått av överlapp mellan teori och metod, vilket gör 
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att hanteringen av dem som skilda entiteter mer är en fråga om framställning än om 
faktiskt tillvägagångssätt. Således berörs även diskursanalys och WPR i detta 
teorikapitel, liksom governmentality berörs i metodkapitlet.  

4.1.Teoretisk begreppsapparat - 
Governmentality 

Avhandlingen undersöker planeringens föregivna förändring mot att bli en mer nyliberal 
praktik. Då planeringen kan ses som en institution och denna förskjutning kan ses som 
en diskursiv förskjutning, har jag valt governmentality som huvudsaklig teori. 
Governmentality formulerar ett ramverk för hanterandet av såväl diskursers innehåll, 
aktörers positioner, olika tekniker för styrning genom diskursiva praktiker samt 
vidmakthållandet av diskurser genom institutionalisering av olika rationaliteter. Det är 
utifrån tidigare beskriven syn på avhandlingens forskningsproblem som governmentality 
valts som teori och diskursanalys genom WPR som metod. I det följande redogörs i detalj 
för den förståelse av governmentality som utgör det teoretiska ramverket för denna 
undersökning. Här beskrivs även den teoretiska förståelsen av begreppet diskurs samt 
den förståelse av begreppen politik och makt som likaledes utgör teoretiska 
utgångspunkter. 

I det följande ställer jag upp den teoretiska begreppsapparat jag arbetar utifrån i 
tolkandet av den empiriska analysen, främst har jag hämtat begreppen från 
governmentality, men inslag med annan teoretisk härkomst förekommer också. Sålunda 
framgår i denna beskrivning det specifika urval och den förståelse av governmentality 
som den vidare undersökningen bygger på.  

Governmentality 

Governmentality är en teoretisk vidareutveckling av Foucaults arkeologiska och, 
måhända i ännu högre grad, genealogiska metod (se 5.1.1.). Det som står i fokus inom 
governmentality är hur organiseringen av samhället påverkas genom olika sätt att styra. 
Dessa olika sätt att styra manifesteras genom olika styrningstekniker och, i synnerhet, 
införandet av dessa styrningstekniker. Det är rent konkret en fråga om hur 
styrningsrationaliteter skapas, hur påverkan åstadkoms genom olika tekniker av styrning 
och hur sanningar åstadkoms och upprätthålls (Axelsson & Qvarsebo 2017:92; Dean 
2010:24–27; Foucault 2010:114–117; Gordon 1991:2f; Rose 1999:8). Det finns redan en 
etablerad tradition där tidigare studier och texter har analyserat styrning av territoriell 
utveckling och styrning utifrån governmentality. Även andra slags geografiska studier 
har gjorts utifrån detta perspektiv (Huxley 2007; Rose 1999:34–40). 
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Begreppet governmentality har två tydligt olika betydelser (Axelsson & Qvarsebo 
2017:89f; Foucault 2010:115). Den första betydelsen är att governmentality är ett 
särskilt stadie, en specifik historisk era, i utvecklandet av en statsapparat. Begreppets 
andra betydelse är att det utgör ett analytiskt angreppssätt för att undersöka 
statsapparatens olika institutioner som representationer av diskursiva praktiker. 
Governmentality i denna betydelse är ett teoretiskt begrepp. Användning av båda dessa 
olika betydelser av begreppet förekommer i den följande texten men primärt används 
det i sin mer analytiska betydelse.  

Hur begrepp används och definieras i denna undersökning bör ses som influerade av 
governmentality-forskningen i allmänhet, snarare än en direkt omsättning utifrån en 
specifik governmentality-teoretikers perspektiv. I enlighet med det ovan givna citatet 
från Foucault, har jag satt ihop min begreppsapparat utifrån vad jag ser som produktivt 
för analysen i detta arbete. Således använder jag mig också av teoretiska bidrag som inte 
helt och hållet skriver in sig i governmentality-traditionen, såsom Ernesto Laclau, 
Chantal Mouffe, Carol Bacchi och Andreas Öjehag-Pettersson. Detta innebär att 
influenserna kommer från olika håll, men källorna till influenserna vilar alla på ett 
foucauldianskt arv i någon utsträckning. 

4.2. Governmentality som teoretiskt 
perspektiv 

Den primära betydelsen av begreppet governmentality i denna avhandling är att det är 
ett analytiskt perspektiv på maktutövning. Det är fråga om ett perspektiv som ser på 
olika historiska och samtida kontexter och hur makt utövas i dessa. Denna användning 
av begreppet är generell och är vanligtvis det som menas med governmentality. 
Axelsson och Qvarsebo föreslår benämningen styrningsrationalitet för denna 
begreppsanvändning (Axelsson & Qvarsebo 2017:90).  

Fokus för analyser i governmentality-traditionen är hur diskursiva praktiker, eller 
snarare rationaliseringar, för dessa praktiker byggs upp inom delar av det som kallas den 
”biopolitiska styrningstekniken”. Det handlar om produktion av idéer, ideologier, 
normer och tankesätt som blir sanningar inom vissa domäner av den institutionella 
samhällsapparaten och som på detta sätt skapar sanningsregimer, positioner, 
institutioner och roller för aktörer att fylla i denna förståelse av samhället (Axelsson & 
Qvarsebo 2017:90). Ett sätt att närma sig ett empiriskt material, utifrån 
governmentality, är att ifrågasätta vilka lokala sanningar som finns inom en viss domän 
och vad dessa innebär. Med denna utgångspunkt blir frågor om hur sanningar 
formuleras, omsätts i praktisk handling och hur detta leder till specifika institutioner och 
aktörsroller relevanta undersökningsfrågor. Ett annat och kompletterande sätt att 
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närma sig frågan om governmentality är att fråga sig vad det innebär att styra den 
domän man avser undersöka. Om man utgår från planeringen kan man till exempel fråga 
sig vad medborgardeltagandet innebär och hur medborgarnas åsikter omsätts i 
plandokument samt vilken roll den enskilda medborgaren tilldelas inom planeringen? 
Eller alternativt, vad innebär det att styra inom planeringen, med avseende på 
medborgardeltagandet? 

I denna studie används governmentality-perspektivet för att undersöka hur sanningar 
har kommit att omformas till styrningstekniker och vilka effekterna av dessa 
styrningstekniker är. Governmentality används som perspektiv för att se på denna 
process i två led. Det första är att undersöka hur lokala sanningar görs till 
rationaliseringar och inrättas som sanningsregimer. Det andra ledet är att undersöka hur 
dessa rationaliseringar leder till specifika aktörsroller och styrningsteknologier. Ur 
metodsynpunkt används WPR och diskursanalys för att konkret peka ut hur man kan 
undersöka när och hur lokala sanningar, aktörsroller och rationaliseringar åstadkoms.  

4.1.1. Styrandekomplex och biopolitik 

De institutioner som utövar styrning och deras samlade effekter har Foucault inordnat 
under begreppet ”regerandekomplex”, men jag föredrar begreppet ”styrandekomplex” 
eftersom det tydligare pekar mot styrande i allmänhet snarare än regerande, vilket lätt 
uppfattas som en mer auktoritär maktutövning. Bland de institutioner som utgör 
styrandekomplexet inom planeringen ingår exempelvis enskilda planer, men också 
planeringen som verksamhet i stort, tillsammans med andra samhälleliga institutioner 
med styrningsambitioner; polisväsende, sjukvård, skolväsende, politikens olika 
institutioner på olika nivåer. Med biopolitik menas utfallet av dessa institutioners 
styrningstekniker dels på invånarnas kroppar men också på invånarnas sinnen. 
Styrningsteknikerna syftar till att medborgarna (eller de styrda) ska bli styrda i en viss 
riktning, helst genom att idka självdisciplin och bli styrda genom de normer efter vilka 
de strävar i denna självdisciplin (Axelsson & Qvarsebo 2017:59–62; Dean 2010:117ff; 
Foucault 2008:217ff; Rose, O’Malley & Valverde 2009:2). Att styra effektivt innebär, ur 
detta perspektiv, att kunna formulera mål som medborgarna själva väljer att eftersträva 
eller i varje fall inte undergräver uppfyllandet av. Det kan exempelvis handla om 
utbildning, hälsa eller något annat. God utbildning och hälsa formuleras som 
eftersträvansvärda mål och inrättandet av befolkningen i en strävan efter att uppnå 
detta gör att befolkningen i någon mån blir mer lättstyrd. Ur ett ekonomistiskt 
perspektiv resulterar detta samtidigt i ett effektivt utnyttjande, men också skapande, av 
resurser (Foucault 2010:115–117; Dean 2010:18). Här gäller att hålla i åtanke att 
Foucault, liksom governmentality-forskningen i övrigt, inte ser makt som något 
nödvändigtvis destruktivt. Makt är produktivt och behövs för att producera resultat i en 
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samhällelig kontext (Foucault 1980:119). Det är inte fråga om en illvillig maktapparat 
som lurar de som styrs, utan någonting som strömmar överallt ifrån och som syftar till 
att ordna det sociala livet (Axelsson & Qvarsebo 2017:126; Foucault i Rose, O’Malley & 
Valverde 2009:1f). Att få god utbildning och god hälsa ses ur detta perspektiv inte som 
negativt i sig självt, inte heller ses det nödvändigtvis som någonting negativt att 
människor åstadkoms att sträva mot dessa mål. Däremot konstateras att det ligger en 
maktdimension och styrningsambition i detta.  

Många av de styrningstekniker som syftar till biopolitik har direkta effekter på den 
biologiska kroppen (Axelsson & Qvarsebo 2017:59; Dean 2010:118–119). Om man 
betänker planeringen ur ett biopolitiskt perspektiv står det klart att planeringen syftar 
till att disciplinera och styra varandet och aktiviteterna för kroppar i rummet. 
Planeringen syftar till att dela upp vilka aktiviteter som skall ske var, men också var i 
rummet, olika kroppar ska befinna sig. Genom begränsningar för olika byggnationstyper, 
såsom bostäder, skola eller industri, anges vem och vad som förväntas vistas på en plats, 
men också vad för slags aktiviteter deras kroppar förutsätts utföra. Detsamma gäller 
även för språkbruket och kunskapsproduktionen inom planeringen: ”sovstad”, 
”friluftsområde”, ”fritidsboende”, ”hagmark”, ”idrottsanläggning”, ”bostadsområde”, 
”kontorsmiljö”, ”landsbygd” med mera. Likaledes gäller detsamma angående vilka 
aktiviteter som ses som eftersträvansvärda där mark avsätts för dessa aktiviteters 
utövande. Slutligen gäller detsamma även för de roller som skapats inom planeringen: 
planerare, bygglovshandläggare, sakägare et cetera. Genom detta markeras vad som ses 
som gott bruk av mark. Biopolitik synes, vad gäller planeringen, vara ett mycket 
passande begrepp. 

4.1.2. Styrningsteknik 

Gällande governmentality som benämning på en historisk process och en specifik 
historisk period är det fråga om uppsättandet av styrningstekniker som leder till den 
samhällstyp i vilken vi lever idag. Styrningsteknik används här som ett mer analytiskt 
begrepp, vilket pekar ut policy inte bara som texter eller solitära beslut, utan som en del 
i styrandekomplexets ambitioner att styra. Med styrningsteknik avses här styrandets 
institutionalisering, eller hur planering blir politik5. Detta kan gälla institutioner inom ett 
visst verksamhetsområde i sin helhet, såsom utbildnings- eller planeringsväsendet 
(Dean 2010:118–119). Det kan gälla enstaka institutioner och de formella och informella 
regler som gäller där, exempelvis planeringskontoret i en specifik kommun. Det kan 
också gälla de policyer som styr verksamheten i denna slags institutioner, såsom 

                                                                 

5 Med Politik avses här begreppet i Mouffes mening, se 4.3. 
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processreglerna för att ta fram en översiktsplan, eller hur befolkningen ska förhålla sig 
till PBL:s institutionella krav på erhållet bygglov för att få bygga på detaljplanerad mark 
eller något liknande. Det kan också vara fråga om hur sakfrågor hanteras i en enskild 
plan. Styrningsteknikerna är både institutionerna i sig, men också de regler som finns 
inom och omkring institutionerna, samt den output som olika institutioner i 
styrandekomplexet har (Dean 2010:119, Foucault 2010:113). Rent konkret är 
styrningstekniker alla de mått och steg som tas för att åstadkomma styrning av 
befolkningen, såväl som enskilda beslut. Institutioner, myndigheter eller hela 
vetenskapsdiscipliner kan ses som styrningstekniker. 

Här är ett påpekande högst relevant. Olika styrningstekniker är ömsesidigt förstärkande 
och skapas som en del av det lokus av makt som kallas styrandekomplexet. En stor del 
av olika institutioners verksamhet går ut på att, via olika styrningstekniker, samla 
information som sedan omsätts till kunskap inom den diskurs (eller förvaltningsdomän) 
där institutionen är verksam (Foucault 2010:112–116). Men kunskapen kan också 
manifesteras genom direkta beslut som fungerar som styrningstekniker. Detta gäller 
exempelvis insamlandet av ekonomiska uppgifter för skatteunderlag, betygsättning eller 
beslutsunderlag för att skapa planer. Dessa underlag är både information i sig, men 
också resultaten av såväl formulerandet av de beslut till vilka de utgör underlag, som ett 
resultat av de beslut som togs gällande hur denna information skulle samlas in. Vad som 
utgör kunskap beror på vilka beslut som tas. Utifrån detta skapas också olika 
institutionella apparater och möjliga subjektspositioner. Ett exempel på hur detta kan 
ta sig uttryck i planeringen är att det i samrådsskedet blir viktigt med de boendes åsikter. 
Att vara boende nära det som planläggs blir i sig en egenskap som antas ge en viss 
kunskap värd att ta i beaktande i det vidare planarbetet. Detta skapande av institutioner 
och roller utvecklas under kommande rubriker.  

4.1.3. Självstyrning 

En aspekt av governmentality-perspektivet är att makt inte måste utövas i form av direkt 
handling från styrande institutioner. Istället syftar dessa institutioner ofta till att 
åstadkomma självstyrning bland medborgarna. Särskilt vanligt är analyser av hur detta 
fungerar i liberala demokratier, ett syfte som även Foucault strävade efter att utnyttja 
governmentality till (Foucault 2014; Rose, O’Malley & Valverde 2009:2f).  

Denna självstyrning formuleras av Foucault som ”the conduct of conduct” (Foucault 
2014:303) . Tyvärr försvinner dubbeltydigheten i denna ordlek i översättningen svenska. 
Vad det är frågan om är styrning av beteenden genom självdisciplin, men ordleken syftar 
också på att peka ut att det är fråga om utövande av styrning. Poängen är att de styrande 
får de styrda att agera på vissa sätt, eftersom det är det rätta att göra. Styrningskonsten 
blir att formulera beteenderegler som ger en form av självkorrektur ofta formuleras det 
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rätta beteendet i normativa eller moraliska termer. Att styra innebär, ur detta 
perspektiv, att institutioner och aktörer, medvetet och omedvetet, formulerar denna 
typ av regler som ett utfall av biopolitik.  Poängen är att skapa fogliga och produktiva 
medborgare som kan styras genom samhällets institutioner och normer. Återigen kan 
medborgarinflytande i planeringen tjäna som exempel. Medborgarnas inflytande tänks 
garantera en demokratisk process, vilket ses som det moraliskt riktiga. Väl värt att 
notera här är att denna beteendekodex omfattar såväl medborgarna som planerarna. 
Det är inte fråga om ett enkelriktat maktutövande som går att beskriva i termer av top-
down. Snarare är det så att demokratiskt samråd antas leda till goda effekter i form av 
bra beslut som ses som legitima. Andra exempel på institutioner eller uppfattningar som 
går att sortera in under självstyrning är utbildningsväsende, sjukvård och hälsonormer. 
Just skola och sjukvård har också undersökts utifrån governmentality-perspektivet. 

4.1.4. Rationalisering & rationaliseringskedjor 

I de flesta redogörelser för diskursteoretisk metod berörs begreppet ekvivalenskedjor. 
Jag använder istället begreppet rationaliseringskedjor (Öjehag-Pettersson 2015:139–
143) för att beskriva hur olika rationaliseringar och lokala sanningar kopplas samman 
med varandra. Jag ser detta begrepp som nära besläktat med begreppet ekvivalenskedja 
(Bergström & Boréus 2012:364–372; Howarth 2007:123f; Laclau & Mouffe 2008:187–
195; Winther Jørgensen & Phillips 2000:50–52) inom diskursteorin.   

Jag har valt att fokusera på rationaliseringskedjor, för att tydliggöra kopplingen i detta 
avseende mellan diskursteori, governmentality och WPR som metod. Ekvivalenskedjor 
pekar på att begrepp får innebörd genom system av distinktioner mellan det aktuella 
begreppet och andra begrepp. Ekvivalenskedjor bygger upp rationaliseringskedjorna, 
vilket utvecklas nedan. Definitionen och betydelsen av ett begrepp görs genom en 
relationell operation, som brukar kallas ekvivalenskedja. Vad som definierar ett givet 
begrepp, exempelvis ”översiktsplan”, är allt det en översiktsplan är, men också det en 
översiktsplan inte är. Förutom detta så gäller att en ekvivalenskedja sätter 
”översiktsplan” i andra slags förhållanden till andra begrepp än endast det binära är/är 
inte (Bergström & Boréus 2012:367; Winther Jørgensen & Phillips 2000:50f). På så sätt 
definieras ”översiktsplan” inte utifrån någon essentiell egenskap som 
”översiktsplanmässighet” utan snarare genom det förhållande ”översiktsplan” har till 
andra fenomen inom diskursen, det vill säga relationellt. Detta ger vid handen att varje 
givet begrepp har en inneboende instabilitet, då det är beroende av stabiliteten i andra 
begrepp för sin egen stabilitet. Exempelvis är begrepp som jämlikhet beroende av hur 
rättvisa definieras, men även av definitionen av resurs. 
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I en rationaliseringskedja har en mängd ekvivalenskedjor skapat en rationalisering 
utifrån en viss tolkning av en diskurs. Det kan exempelvis här röra sig om att man ser en 
neddragning på de processuella kraven på bygglov som en lösning på bostadsbrist, 
genom att det med färre och mindre omfattande processuella krav blir enklare att få 
bygglov. I detta exempel är det inte bara ett begrepp som definieras, utan en politisk 
rationalisering som skapas. 

Vad som ses som rationellt i en given diskurs är vad som genom styrandekomplexets 
effekter formuleras som varande sant. Rationaliteten är beroende av den sanningsregim 
som råder. En analys av diskurser måste skilja mellan rationalitet, i vardagsförståelsen 
av begreppet, och rationalisering som ett diskursivt situerat begrepp avsett att analysera 
sådana diskursivt skapade rationaliteter. Planeringen som politiskt styrsystem 
respektive marknadsstyrd markanvändning är exempel på två övergripande 
rationaliseringar som bygger på olika diskursiva grunder. Planeringen som politiskt 
styrsystem bygger på idén om välfärdsstaten och det allmänna intresset, medan den 
marknadsstyrda markanvändningen istället utgår från en fri marknadsekonomi präglad 
av konkurrens. Att agera rationellt i en given diskurs är att inordna sina handlingar i 
samstämmighet med de rationaliseringar som råder, vilket ger vid handen att vad som 
ses som rationellt utifrån dessa två rationaliseringar mycket väl kan skilja sig starkt åt.  

En rationaliseringskedja uppstår i samspelet mellan lokala sanningar inom olika 
förvaltningsdomäner. Det handlar här om hur olika lokala sanningar och 
rationaliseringar kopplas till varandra. Genom att sätta samman olika rationaliseringar 
görs den övergripande diskursen mer sammanhängande, vilket bidrar till intrycket av 
rationalitet och legitimitet (Öjehag-Pettersson 2015:139–143). När många sådana 
kedjor existerar eller de ingående rationaliteterna har ett stort inflytande på en diskurs, 
menar jag att en sanningsregim skapas. Ett exempel ur planeringen är hur bevarandet 
av gamla byggnader eller grönytor görs till relevanta frågor i den lokala tillväxtpolitiken. 
Gamla byggnader och grönytor förutsätts vara trevliga miljöer, som i sin tur lockar till sig 
turister och utgör en trevlig närmiljö för boende. Därför blir frågor om bevarande av 
dessa inslag i den bebyggda miljön relevanta att diskutera i termer av potentiell tillväxt. 
I denna rationaliseringskedja kopplas bevarande av kulturmiljö och naturområden till 
ekonomisk tillväxt. Dessa tre aspekter ses som samverkande och bidrar med legitimitet 
och rationalitet till varandra. Över tid har det vidare blivit så att det ofta är så att 
bevarande, åtminstone delvis, legitimeras utifrån ekonomisk tillväxt. Att bevarande ger 
möjlighet till avkastning om bevarandet sker på rätt sätt, har blivit en sanning. Hur dessa 
kopplingar sker, säger mycket om vilka värderingar som ses som viktiga inom 
planeringen.  
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Vidare kan också konstateras att ju fler rationaliseringskedjor som finns, desto mer 
sammanhållen blir den sanningsregim som produceras. Gällande översiktsplaneringen 
är detta en synnerligen intressant aspekt, eftersom just översiktsplaneringen hanterar 
så vitt skilda frågor. Förutom detta går det, redan genom en ytlig läsning, att konstatera 
att alltfler policyområden ses som relevanta och legitima för planeringen att ta hänsyn 
till och formulera policy kring. När en fråga artikuleras som en fråga för planeringen att 
hantera, kopplas denna fråga in i det nät av rationaliseringar som redan finns inom 
planeringen. På just detta sätt tillkommer en mängd policyområden som varande 
relevanta för planeringen att ta ställning till. Det är bland annat ur detta perspektiv som 
Carol Bacchis WPR-perspektiv blir relevant för analysen. 

4.1.5. Sanningsregim  

En sanningsregim är vad som kunskapsmässigt ses som sant inom en diskurs, det vill 
säga de försanthållanden som finns inom en viss domän av kunskap eller vetande 
(Axelsson & Qvarsebo 2017:107), till följd av de rationaliseringskedjor som upprättats 
inom domänen. I vissa fall institutionaliseras denna i form av verksamhet i myndigheter, 
organisationer, företag eller liknande. Det kan då gälla sådant som insamlandet av 
uppgifter eller sammanställande av kunskap inom en viss domän. Enligt Foucaults sätt 
att se på förhållandet mellan kunskap och makt är det ömsesidigt konstituerande; för 
att kunna ha makt måste man besitta kunskap som bedöms som varande sann, men 
samtidigt är det makten som definierar vad som är sant (Foucault 1980:118ff). Makt och 
kunskap befinner sig i en komplex relation till varandra, där skapandet av kunskap också 
producerar makt. Här måste man ha i åtanke Foucaults syn på makt. Det är inte fråga 
om makt koncentrerad till en begränsad krets aktörer, utan som handling, som 
agerande. En sanningsregim är följaktligen ett komplex av relationer mellan makt och 
kunskap inom en viss diskurs, men också utfallet av dessa relationer och inte som 
egenskap utan som socialt utövade handlingar. Gällande planeringen i Sverige kan man 
se att Boverket producerar kunskap. Samtidigt utövar verket inflytande över 
planeringen. Detta manifesteras genom de dokument som verket producerar i sin 
myndighetsutövning samt genom hur dessa dokument påverkar andra aktörers 
verksamhet. Boverket producerar både kunskap och styrningsteknologi, två produkter 
som är ömsesidigt konstituerande, även inom planeringen.  

I en diskurs agerar ingen aktör (eller subjektsposition) i ett vakuum. Det kan finnas fler 
än en sanningsregim inom ett verksamhetsområde, såsom planeringen. Så som 
begreppet sanningsregim här används är det underordnat diskurser, men har likväl 
många gemensamma drag med detsamma. Diskurserna om planering som politiskt 
styrsystem respektive marknadsstyrd markanvändning innehåller flera 
sanningsregimer, men utgör två diskurser inom den bredare diskursen om planering. I 
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min tolkning av begreppet utgör sanningsregimer också lokala sanningar. Som exempel 
på detta kan i en översiktsplan en viss syn på miljömässig hållbarhet anges när 
miljöfrågor hanteras, men en annan syn kan komma att dominera inom de delar av 
dokumentet som berör ekonomisk tillväxt. Olika lokala sanningar kan stå emot varandra 
och ha olika sanningsregimer som grund. Ofta hålls dessa lokala sanningar samman 
genom specifika begrepp, definitioner av begrepp eller kluster av begrepp. De lokala 
sanningarna är också mer instabila än sanningsregimer, som dels är mer bestående över 
tid men också mer oberoende av olika teman och sakområden. 

Governmentality är den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning. Denna 
redogörelse bygger på governmentality som styrningsteknik. Det finns också en annan 
förståelse av governmentality; governmentality som historisk epok. Governmentality 
som historisk epok kan säga drar upp linjerna för vad det är som kan undersökas utifrån 
ett governmentality-perspektiv. Det drar upp en avgränsning. Detta är en fråga om 
metod, varför jag låter metodkapitlet inledas med en redogörelse för detta perspektiv 
på governmentality. 

4.3. Politik och det politiska 

Liksom flera av de övriga begrepp som berör planeringen är politik ett omstritt begrepp 
som definierats på flera olika sätt (Dahl 1976:1–4; Hay 2002:2; Marsh & Stoker 2002:8f). 
I vissa definitioner är begreppet i princip allomfattande vad gäller mänsklig och 
samhällelig aktivitet (Finlayson & Valentine 2002:6, Hay 2002:3). Jag kommer 
hädanefter röra mig med begreppsparet ”politik” och ”det politiska” som utgår från 
Chantal Mouffes texter i synnerhet och i allmänhet från en diskursteoretisk förståelse 
av dessa begrepp.  

Det politiska handlar om hur vi inrättar samhället och ur en analytisk synvinkel innebär 
det att empiriskt undersöka hur detta inrättande sker (Mouffe 2008:17). Mouffe 
understryker att denna syn på det politiska är ”präglat av makt, konflikt och antagonism” 
(Mouffe 2008:17). De institutioner vi upprättat är resultatet av maktprocesser i det 
förgångna som kunde förlupit annorlunda och därmed gett andra resultat än det som 
nu föreligger. Politiska processer är inte bundna till ett visst slutstadium (Howarth & 
Stavrakakis 2000:5–7). Detta är i enlighet med vad governmentality och WPR säger om 
styrning. 
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Mouffe drar upp skiljelinjer mellan politik och det politiska enligt följande:  

”…med ’det politiska’ avser jag den dimension av antagonism som är konstitutiv 
för mänskliga samhällen; med ’politiken’ menar jag den uppsättning praktiker 
och institutioner genom vilka en ordning skapas och en mänsklig samlevnad 
organiseras i den konfliktpräglade kontext som det politiska erbjuder.” 

(Mouffe 2008:18) 

Skillnaden mellan politik och det politiska är att det förra betecknar det beslutstagande 
som sker i en samhällelig kontext, medan det senare istället utgör den institutionella 
kontext i vilken besluten tas. Eftersom jag undersöker översiktsplaneringen som 
institution och översiktsplaner som bygger på redan tagna beslut, är det alltså det 
politiska jag undersöker, i form av styrningstekniker och styrningskomplex. Det som 
undersöks är hur de institutionella praktiker som översiktsplaneringen utgör har 
förändrats över tid. Dessa praktiker, hur de kommer till uttryck och vilka biopolitiska 
konsekvenser de har, påverkas rimligen av vilka värderingar som ligger till grund för 
praktikerna.  

På ett mer konkret plan understryker denna utgångspunkt, i enlighet med 
governmentality och WPR, att institutioner inte bara finns till, utan att de blir till och 
upprätthålls genom politiska processer. Institutioner är resultaten av att det politiska 
omsatts till politik och bör därför undersökas som politiskt föränderliga processer, 
snarare än som solitära och (mer eller mindre) oföränderliga objekt. Här undersöks 
planeringen därför som föränderliga artefakter av diskursiva processer, snarare än som 
fastlagda regelverk.   

4.4. Synen på makt inom diskursanalys 

Jag anser det här vara på sin plats att klargöra den syn på makt som jag rör mig med i 
analysen. Avsikten är inte att definiera begreppet makt. Det är inte heller så att makt i 
sig står i fokus i undersökningen. Snarare är syftet med denna redogörelse att föra en 
teoretisk diskussion kring begreppet och att igenom denna diskussion visa på varför 
makt inte står i centrum för analysen trots att jag undersöker vad som kan kallas politiska 
institutioner. Förståelsen av analysen underlättas om ett diskursteoretiskt perspektiv i 
analysen av planeringen och dess utveckling motiveras, utifrån den syn på makt som 
avhandlingen bygger på. 

I den debatt kring maktens väsen som förts under de senaste 50 åren har maktens olika 
dimensioner diskuterats. I en debatt som främst fördes på 1950- och 60-talen 
diskuterades makt i termer av: 
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• Makt som beslutsfattande (Dahl 1961) 
• Makt som agendasättande (Bachrach & Baratz 1972) 
• Makt som preferensskapande (Lukes 2008) 

(Hay 2002:168ff) 

Denna debatt refereras populärt till som debatten om maktens ansikten.  

Under de senaste årtiondena har debatten kring begreppet makt tagit intryck av en mer 
diskursiv förståelse. Till stor del är denna svängning i debatten grundad i den diskussion 
om makt som Foucault förde under hela sin karriär. Foucault (1980:98, 2003:32) menade 
att makt inte är något en aktör innehar, eller en egenskap, utan istället något som 
utövas. Makt är ett relationellt fenomen som skapas i spänningsförhållanden mellan 
ömsesidigt beroende aktörer. Enligt detta sätt att se på makt kan maktförhållanden 
aldrig hållas konstanta, eftersom makt konstitueras genom de effekter maktutövning 
som aktiva handlingar har på en specifik kontext (Foucault 1980:98, 2003:32). Kontexten 
i sig, likväl som dess förhållande till andra kontexter, är i ständig rörelse, bland annat till 
följd av maktutövning inom de olika kontexterna. Foucault menade därför att det i 
princip är omöjligt att prata om makt som om det vore ett fenomen. Makt är alltid 
situerad i en historisk och spatial kontext (Foucault 2007:156). Makt blir, utifrån denna 
förståelse, ett fenomen som handlar om kontextskapande (Hay 2002:185f).  Enligt 
Foucaults sett att se på makt, är makten alltid invecklad i ett komplicerat förhållande till 
kunskap. Samtidigt som kunskap är makt, gäller även det omvända; makt är kunskap 
(Foucault 1980:118). Vad som räknas som sant byggs upp och understödjs av 
sanningsregimer (1980:131). Dessa består av politiska ordningar, lagar och institutioner, 
vilket i foucauldiansk terminologi kallas maktteknologier eller styrningstekniker 
(Foucault 2007:154). Därför undersöks inte makten i sig, utan just dessa institutioner. 
Utifrån Mouffes skiljelinje mellan politiken och det politiska undersöks inte 
maktutövandet (det politiska) i sig utan dess omsättning i institutioner (politik).  

När denna förståelse sätts in i en institutionell kontext med tjänstemän och politiker blir 
följden att skiljelinjen mellan policy och expertkunskap suddas ut. Experternas 
legitimitet ligger då i att de bekräftar de normativa beslut och riktlinjer som beslutas av 
politiska, ekonomiska, kulturella eller andra makthavare. Om makten inte bekräftar 
expertens kunskap finns den inte och experten besitter då heller ingen makt. Inom 
planeringen, men även inom andra förvaltningsområden, finns en mängd olika aktörer 
som på detta sätt kan påverka vad som utgör kunskap inom planeringen. 
Yrkesprofessionella organisationer, såsom till exempel Sveriges Arkitekter, 
policyskapande myndigheter såsom Boverket och Sveriges kommuner och landsting, 
politiska aktörer, exploatörer, enskilda planerare med flera är alla aktörer som är med 
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och definierar vad planeringskompetens innebär och vilka förväntningar man kan och 
bör ha på planeringsverksamhet.  

Makt är i det följande lika med alla de fyra dimensioner som formulerats ovan, det vill 
säga: 

• Makt som beslutsfattande (Dahl 1961) 
• Makt som agendasättande (Bachrach & Baratz 1972) 
• Makt som preferensskapande (Lukes 2008) 
• Makt som kontextskapande (Foucault 1976) 

Min utgångspunkt är den sista dimensionen av makt, något som också kommer 
understrykas av de metodologiska och metodmässiga val som beskrivs vidare i kapitlet. 
Det huvudsakliga budskapet i detta avsnitt är att makt inte manifesteras i sig, utan 
genom styrandekomplexets styrningstekniker och de sanningsregimer som där skapas.  
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5. Metod – diskursanalys, 
governmentality och WPR 

För att skapa en grundläggande förståelse för de premisser som metoden grundar sig på 
kommer de metodologiska grunderna i analyserna av de tre diskurserna redogöras för 
här.  Governmentality som teori grundar sig i diskursanalys som metod. Förutom detta 
använder jag också till Carol Bacchis policyanalytiska angreppsätt, ”What’s the problem 
represented to be?”. Detta kommer hädanefter refereras till som WPR.  I det kommande 
kommer det teoretiska ramverket redogöras för. Det vill säga, det foucauldianska 
governmentality-perspektivet och WPR, beskrivas närmare och knytas till varandra som 
en sammanhållen helhet. Denna redogörelse föregås av en diskussion kring vilken den 
epistemologiska grunden för studien är och hur detta påverkar vilka anspråk jag gör 
utifrån denna grund. Det följande är en positionering i synen på kunskap, epistemologi, 
men också en ontologisk positionering i synen på verkligheten. Utgångspunkten för 
ontologi och epistemologi ligger i min förståelse av diskursanalys. Således grundas 
analysen på diskursanalys och WPR. Jag använder mig också av vissa begrepp och 
metoder från diskursteori i Laclau och Mouffes tappning. Governmentality som 
styrningsteknik och som teoretiskt perspektiv är redan redogjort för ovan, i det 
kommande kapitlet kommer jag redogöra för den diskursanalytiska grunden för 
avhandlingen och för WPR. Valet att använda diskursanalys är grundat på det problem 
jag försöker förstå, det vill säga idéströmningar som kommer till uttryck som 
eftersträvade samhällsordningar inom det konkreta förvaltningsområde som den fysiska 
planeringen utgör. De två diskurser, planering som politiskt styrsystem respektive 
marknadsstyrd markanvändning, och de i dessa ingående rationaliseringar som beskrivs 
i avhandlingens inledning och problemformulering är inte uppkomna ur intet och går 
inte enkelt att särskilja eller dra upp linjerna för, utan ses här istället som diskurser som 
delvis går in i varandra. Dessa diskurser har, i form av praktiker, omsatts till specifika 
lokala sanningar gällande samhällsbyggande. Det är den underliggande diskursen, som 
praktikerna bygger på, jag vill fånga. Det som fyller begrepp som välfärd, allmänintresse, 
rationalitet o.s.v. med innehåll. Jag menar att ett diskursanalytiskt angreppssätt är 
särskilt lämpat för att skapa denna förståelse. Värt att notera här är att utifrån Mouffe 
berör båda dessa diskurser det politiska, eftersom de försöker sätta upp praktiker och 
institutioner för planeringen. 
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5.1. Diskursanalys 

För att fånga spänningsfältet mellan diskurserna om planeringen som politiskt 
styrsystem respektive marknadsstyrd markanvändning och den diskurs som konstrueras 
i planeringspraktiken har jag valt att använda mig av den diskursanalytiska ansats som 
kallas diskursteori. 

Relativt få texter om diskursanalys erbjuder handfasta och tydligt beskrivna analytiska 
verktyg, ordnade i ett sammanhängande teoretiskt och metodologiskt ramverk. 
Framförallt gäller detta de texter som har författats av olika tankeströmningars 
upphovskvinnor och -män. Dessa texter befinner sig ofta på en väldigt hög 
abstraktionsnivå. Andrahandskällor, som exempelvis teori- eller metodböcker, är 
tolkningar eller försök att ordna tankegångar i ursprungligen friare former till mer 
strukturerade teoretiska och metodologiska ansatser. Flera av diskursanalysens 
teoretiker motsätter sig också denna typ av strukturering av deras tankar, eftersom 
detta innebär ett epistemologiskt brott mot deras tankegods. Foucault uppmanade sina 
läsare och åhörare att själva skapa de verktyg de behöver, om de så vill, med stöd i hans 
tankegods. Jag följer här, liksom i det föregående kapitlet, denna uppmaning. Med detta 
utgångsläge baseras min teoretiska och metodologiska konstruktion på olika källor från 
olika författare. 

Utifrån detta finns inte ett enkelt rätt sätt att tillämpa Foucaults tankegångar, verktygen 
måste anpassas för att lösa den forskningsfråga man för tillfället undersöker. I den 
diskursanalytiska verktygslåda som här konstrueras analyseras utsagor i termer av den 
betydelse de har inom de diskurser som konstrueras som avhandlingens 
undersökningsområde. Utifrån en diskursivt fokuserad analys syftar verktygen till att 
tolka diskursiva praktiker och därigenom uppnå en ökad förståelse av utvecklingen inom 
diskurserna. Verktygen används för att se hur olika handlingar och uttalanden kan 
förstås och hur olika aktörer syftar till att begrepp ska förstås på olika sätt över tid 
beroende på det politiska språkspel som utspelar sig inom diskursen. Rent konkret kan 
man säga att verktygen syftar till att försöka förstå och tolka vilka de rationaliteter som 
konstrueras i de dokument som undersöks samt hur dessa omsätts till institutionella 
praktiker i dokumenten. Detta är huvudmålet med analysen i avhandlingen. 

I det följande ställer jag upp avhandlingens diskursanalytiska begreppsapparat. Här 
redogörs för de viktigaste verktygen och begreppen utifrån de delar av det 
diskursanalytiska tankegods, som används i avhandlingens analys. Sålunda framgår i 
denna beskrivning det specifika urval och den inriktning av diskursanalys som gjorts. 
Genom beskrivningen av begreppsapparaten ämnas också att beskriva den 
sammanhållande och övergripande ramen för mitt metodologiska angreppssätt. 
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5.1.1. Foucaults syn på diskurser 

Michel Foucaults arv är omfattande, framförallt vad gäller tankar om diskurser. Jag 
kommer inte att använda mig direkt av Foucaults arkeologiska och genealogiska 
metoder, men hans tänkande ligger till grund för governmentality och i förlängningen 
WPR. Således anser jag att en övergripande redogörelse för hans arkeologiska och 
genealogiska metoder är motiverad.  

Foucault formulerade olika uppfattningar om diskurser under sin karriär. Dessa 
uppfattningar är inte alltid kompatibla med varandra. Under denna rubrik kommer jag 
kortfattat att behandla de delar av detta tänkande som har en direkt avsättning i 
avhandlingens undersökning, det vill säga metoderna arkeologi, genealogi och 
governmentality. Dessa tre metoder utgör en ram för hur samhälleliga processer kan 
undersökas. Arkeologin undersöker vad som sägs i ett material; reglerna för vad som 
kan sägas och hur detta styr formerandet av en diskurs (Torfing 1999:91). Genealogin 
undersöker hur diskurser förändras över tid och hur makt omsätts genom diskursiva 
praktiker inom diskurser (ibid.; Winther Jørgensen & Phillips 2000:20). Governmentality 
kan, som tidigare visats, ge en begreppsapparat för att analysera hur förändring i 
rationalitet åstadkoms och dessa förändringars innebörd i termer av påverkan på 
diskursen och aktörerna. Detta undersöks genom vilken styrningsteknologi6 som 
används och vilka rationaliteter som formuleras inom diskursen (Dean 2010:27, 29f; 
Öjehag-Pettersson 2015:87–90).  

Arkeologi 

Arkeologi, i Foucaults mening, avgränsar och kartlägger diskurser. Det är genom 
arkeologin man blottlägger reglerna för vad som anses som sant, rimligt, logiskt och 
legitimt, i en diskurs inom en specifik historisk epok (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:19). Det är inte så att Foucault tror att materialet är en oproblematisk avspegling 
av sin samtid. I hans mer arkeologiska arbeten är det istället så att en epoks 
förgivettaganden ställs mot andra epokers diton. På så sätt blottläggs reglerna för de 
olika epokernas epistem och sanningsregimer (Bergström & Boréus 2012:359).  

Genealogi 

Skillnaden mellan den arkeologiska metoden och den genealogiska är, att medan den 
förra drar upp gränserna för en diskurs, ifrågasätter den senare varför gränserna ser ut 
som de gör. Den genealogiska diskursanalysen söker en historia till diskursen. Detta görs 

                                                                 

6 Begreppet styrningsteknologi kommer att beskrivas mer ingående i det följande. 
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genom att undersöka hur det som kommit att beskrivas som sant har vunnit gehör via 
de maktstrukturer som definierar vad som är just sant (Gutting 2013). 

I en genealogisk undersökning är det inte en fråga om hur de kategorier eller begrepp 
som antas beskriva verkligheten tillkommit. Istället menar Foucault att:  

”Ni ser hur det i denna verksamhet, som vi alltså kan kalla genealogisk, inte på 
något sätt handlar om att mot teorins abstrakta enhet sätta upp en konkret 
mängd fakta (…) Det är alltså inte en empirism som genomströmmar det 
genealogiska projektet (…) Det handlar (…) om att sätta de olika lokala, 
oregelbundna, diskvalificerade och icke-legitima vetandena i spel mot den 
teoretiskt enhetliga instans som låtsas utskilja, hierarkisera och ordna dem i 
namn av en sann kunskap, eller i namn av den vetenskap som vissa har tillträde 
till. (…) Det är mot själva makteffekterna hos en diskurs som anses vara 
vetenskaplig som genealogin måste föra striden.” 

(Foucault 2008:26) 

I genealogin ifrågasätts därmed gränserna för diskursen på så sätt att deras historia och 
deras kontingens undersöks, istället för att beskriva dessa gränser. Mitchell Dean har 
uttryckt det hela kärnfullt: 

”Genealogy is characterized as a diagnostic of the present by ‘problematizing’ 
taken-for granted assumptions and an anti-anachronistic refusal to read the past 
in terms of this present.” 

(Dean 2010:3, kursiveringar i originaltexten) 

Med ett sådant angreppssätt undersöks primärt diskursen så som den kommer till 
uttryck över tid, inte nödvändigtvis hur den förhåller sig till andra diskurser. 

5.1.2. Diskursteori 

I avhandlingen används begreppet diskursteori för att beteckna diskursanalytiska 
ansatser inom Laclaus och Mouffes tradition. Begreppet diskursanalys används som en 
bredare term där flera olika inriktningar ryms inom begreppet, det vill säga att denna 
term omfattar Foucauldianska och Faircloughska ansatser och analyser, likväl som 
diskursteori och governmentality. Eftersom Laclau och Mouffe, i likhet med majoriteten 
av diskursanalytiker, inte erbjuder så många handfasta och tydligt beskrivna analytiska 
verktyg, baseras min konstruktion delvis på källor från andra författare. Dessa är främst 
Bergström & Boréus 2012, Winther Jørgensen & Phillips 2000, Torfing 1999, samt Laclau 
och Mouffes samskrivna texter och individuella alster. 
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Den diskursteoretiska begreppsapparaten används för att analysera handlingar och 
utsagor i termer av den betydelse de har inom diskurser. Utifrån en diskursanalys 
används diskursteori för att tolka diskursiva praktiker och för att därigenom nå ökad 
förståelse av utvecklingen. Denna teori och dito metod används för att se hur olika 
handlingar och uttalanden förstås inom en diskurs och utifrån olika subjektspositioner 
(begreppet förklaras nedan). På ett mer alldagligt plan kan man säga att verktygen syftar 
till att försöka förstå och tolka varför aktörer gör som de gör, säger vad de säger och 
skriver det de skriver utifrån deras inbördes positioner. Denna inriktning utgör, på grund 
av sitt fokus på aktörerna, ett komplement till governmentality och WPR, vilka mer 
fokuserar styrningseffekter inom och av diskursiva praktiker, det vill säga strukturer. 

5.1.3. Diskurs  

För att börja från en enkel förståelse av begreppet diskurs, kan man säga att en diskurs 
är hur man tänker, pratar och skriver om en viss sak, ett visst fenomen eller en viss 
process. Diskursanalyser försöker på olika sätt att analysera detta tänkande, pratande 
och skrivande samt de effekter dessa tankar och detta språkbruk har. Governmentality-
analyser är en specifik typ av diskursanalys, som jämfört med andra typer är mindre 
inriktade på språkakter och mer på institutioner.  

Inom diskursanalysen definieras diskurser dels som ett analytiskt redskap och dels som 
sammanhängande system av begrepp, värderingar och handlingar som tillsammans 
bildar ett sammanhang. Begreppen, värderingarna och handlingarna får mening och 
betydelse inom en detta avgränsade sammanhang (Howarth 2007:9, 117, Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:33). Ett exempel kan vara begrepp, värderingar eller 
handlingar som har en specifik mening inom en verksamhet. Inom planeringen skulle 
det exempelvis kunna vara samrådet. Detta begrepp representerar dels en process, dels 
vissa ideal och också en viss syn på vilken kunskap som är relevant inom planeringen.   

Medvetenheten om sådan kunskap som ingår i ett verksamhetsfält finns, samt på vilka 
premisser den legitimeras, kan sägas utgöra en diskursiv gemenskap. Diskurser kan 
sägas utgöra ”systematiska representationer av verkligheten (mestadels språkliga), med 
normerande ambitioner” (Hall & Löfgren 2006:65).  

Med normerande ambitioner avser Hall och Löfgren diskursers skapande av vedertagna 
definitioner, kategoriseringar och identiteter varefter sociala aktörer ordnar den sociala 
världen, i enlighet med en specifik diskurs (Hall & Löfgren 2006:65). Vad som står i fokus 
är olika begrepps inbördes förhållanden, hur dessa förhållanden förändras, samt vilken 
bild av verkligheten som skapas utifrån detta. Fenomen kan bara förstås utifrån sin 
diskursiva kontext, eftersom det är i diskursen som allting får sin mening. På så sätt kan 
sägas att diskursen begränsar vad som är möjligt att säga, vilka utsagor som blir 
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meningsfulla och tolkningsmöjligheterna av en given utsaga (Börjesson & Palmblad 
2007:12) inom ett givet kunskapsfält eller en viss social domän. Det finns en verklighet 
utanför diskursen. Vi människor kan dock inte uttrycka oss på något meningsfullt sätt 
om denna, eftersom våra tolkningar vid varje tillfälle är fångade i diskursiva formationer. 
Laclau och Mouffe uttrycker detta på följande sätt:  

”Det faktum att varje objekt upprättas som ett diskursobjekt har ingenting att 
göra med frågan ifall det finns en värld utanför tanken, eller med motsättningen 
realism/idealism. En jordbävning eller en fallande tegelsten är händelser som 
förvisso finns, i den meningen att de sker här och nu, oberoende av min vilja. 
Men frågan om huruvida det specifika hos dem som objekt kommer att 
konstrueras som ”naturfenomen” eller som ”uttryck för Guds vrede” beror på 
det diskursiva fältets struktur. Vi förnekar inte att sådana objekt existerar utanför 
tanken, men vi tillbakavisar det helt annorlunda påståendet att objekten skulle 
kunna konstituera sig själva som objekt bortom alla diskursiva tillblivelser.” 

(Laclau & Mouffe 2008:161f, kursivering i original) 

Diskursanalysen fångar just detta; diskursen ger mening inom en domän och denna 
domäns avgränsningar. Utifrån ett givet sammanhang undersöks vad som ger mening åt 
olika handlingar och begrepp för de olika aktörerna inom denna sociala konfiguration. 
Detta måste formuleras på nytt för varje given undersökning, eftersom 
undersökningsobjektet inte kan vara detsamma som i någon annan undersökning. Det 
beror dels på att verkligheten är stadd i ständig förändring men också därför att kunskap 
eller utblick gentemot undersökningsobjektet alltid är subjektivt situerad. Det är den 
som söker förståelse som själv ställer upp och argumenterar för den diskurs som 
undersöks. Ur båda dessa perspektiv, diskurs som analytiskt redskap respektive som 
sammanhängande system av värderingar och handlingar, kan man säga att diskursen 
utgör en konceptuell ram som inbjuder eller styr mot en viss specifik förståelse av det 
samspel som sker inom ramen för diskursen (Bergström & Boréus 2012:364; Howarth 
2007:11). Det finns inget essentiellt i det som kan beskrivas som diskurs, förutom att 
diskursen är det som är meningsförmedlande. Gränserna för diskursen är följaktligen 
aldrig naturliga i någon mening. Istället är det så att vad som anses rimligt inom en 
diskurs förskjuts över tid. Medan en avslagen ansökan om bygglov kan ses som ett 
faktum, är frågan om varför så skedde öppen för tolkning. Det kan tolkas på olika sätt: 
som en orättfärdig tolkning av PBL från bygglovshandläggaren, som en följd av ett 
missförstånd av lagen eller som en följd av politiska ställningstaganden i 
kommunpolitiken. Detta beror på vilken diskurs subjektet (eller aktören) som ska fälla 
ett omdöme om faktumet befinner sig inom, vilket kan skifta över tid. Samma ansökan 
kan vid olika tillfällen vinna bifall eller få avslag, beroende på vad som anses rimligt inom 
diskursen. Meningsskapandet sker genom diskurs, vilket gäller även påståendet att 
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någonting har skett. Sådana påståenden är diskursiva handlingar skilda från faktumet i 
sig. 

Inom diskursteorin menar man att diskurser inte enkom är språkliga:    

”Let us suppose that I am building a wall with another bricklayer. At a certain 
moment I ask my workmate to pass me a brick and then I add it to the wall. The 
first act – asking for the brick – is linguistic; the second – adding the brick to the 
wall – is extralinguistic. Do I exhaust the reality of both acts by drawing the 
distinction between them in terms of the linguistic/extralinguistic opposition? 
Evidently not, because, despite their differentiation in those terms, the two 
actions share something that allows them to be compared, namely the fact that 
they are both part of a total operation which is the building of the wall. (…) if this 
totality includes both linguistic and non-linguistic elements, it cannot itself be 
either linguistic or extralinguistic; it has to be prior to this distinction.” 

(Laclau & Mouffe 1987, ur Laclau 1990:100) 

En diskursteoretisk analys av en diskurs syftar till att få en förståelse för de specifika 
betydelser och skapandet av dessa som denna diskurs inbegriper (Bergström & Boréus 
2012:365; Howarth 2007:145; Winther Jørgensen & Phillips 2000:36). Utifrån den 
epistemologi som diskursteorin bygger på kan fenomen endast förstås diskursivt. Därför 
är diskurserna viktiga att undersöka, exempelvis när vi vill se på maktutövning eller 
politiska förskjutningar. Men undersökningsobjektet utgör i sig själva diskursen och 
följaktligen måste diskursbegreppet användas för att avgränsa undersökningsområdet 
samt utgöra den tolkningsram utifrån vilken fenomenet kan beskrivas. Inom 
governmentality-forskningen fokuseras, utifrån denna generella grund, just hur 
styrningskomplexet genom olika styrningstekniker söker att styra samhället och de däri 
ingående individerna.  

När en diskursiv förändring eller förskjutning sker, likt den planeringen påstås genomgå, 
påverkas vad som kan sägas och vad som utgör legitima uttalanden eller handlingar 
inom denna diskurs gränser. Detta eftersom det är diskursen som styr vad som kan och 
inte kan sägas inom en viss kunskapsdomän eller verksamhet där en viss representation 
av verkligheten är förhärskande (Hall 2003:115). Förändras en diskurs, förändras också 
vad som blir möjligt att tala om inom samma diskurs. Därför är språket temporalt 
(Barron, Bruce & Nunan 2002:93). Diskursteoretisk analys är också en möjlig 
angreppsstrategi när man vill undersöka social interaktion, särskilt då den sker inom en 
specifik kultur och denna interaktion innebär konsekvenser för olika subjekts 
identitetsskapande (jmf. Taylor 2013:54ff). Den fysiska planeringen utgör en arena för 
social interaktion, men den utgör också en plattform för en planeringskultur, ett 
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specifikt planeringstänkande och för olika identifikationer för olika aktörer (Fürst 
2009:23; Knieling & Othengrafen 2009:xxiii; Strömgren 2007:11ff; Tunström 2009:130ff; 
Westin 2010:28). 

5.1.4. Subjektspositioner 

Ett viktigt område inom governmentality-analysen är hur subjektspositioner formuleras 
inom den sanningsregim som produceras inom en viss kunskapsdomän. I klartext 
innebär detta att det är av intresse att studera hur olika aktörer tillskrivs olika roller 
beroende på innehållet i den sanningsregim som omsätts i olika styrningsteknologier, 
exempelvis inom planeringen. Subjektspositioner beskriver vilka relationer olika subjekt 
intar till varandra i en diskurs. Med min användning av begreppet subjektsposition 
ställer jag mig nära Laclaus och Mouffes syn på aktörer och deras roller inom en diskurs. 
Med termen subjektsposition avses den position ett subjekt har i en diskurs. Denna 
position kan dels ses som tilldelad av den rådande sanningsregimen, som tilldelad av 
andra subjektspositioner eller som en följd av en viss styrningsteknologi, men också som 
ett resultat av subjektets handlande. I det senare fallet begränsas utrymmet för 
handlandet av diskursen. En och samma aktör har olika subjektspositioner i olika 
diskurser. Den subjektsposition som subjektet har i en given diskurs är inte heller fast. 
Det finns inom diskursteorin inga möjliga anspråk på sanna positioner som är oberoende 
av den diskurs en specifik subjektsposition korrelerar med (Bergström & Boréus 
2012:371; Winther Jørgensen & Phillips 2000:48f). Subjekt är subjektspositioner i en 
diskursiv struktur (Winther Jørgensen & Phillips 2000:48). Värt att understryka är också 
att en subjektsposition inte nödvändigtvis måste fyllas av en person, utan lika gärna av 
en kommun, en grupp personer, en organisation eller ett dokument som ges agens av 
andra subjekt inom diskursen. Frågor som utifrån detta intresse blir intressanta är, 
exempelvis: Vad förväntas de olika aktörerna göra? Vilken makt tillskrivs de? Skulle den 
roll som en viss aktör eller grupp aktörer har finnas, om inte den sanningsregim rådde 
som för tillfället är förhärskande? Om inte, varför är det så? 

5.1.5. En diskursanalys av planeringen 

Diskursanalys är ett angreppssätt som medvetandegör att de begrepp som ofta anges 
som legitimitetsgrund för planering eller marknad, såsom allmänintresse eller tillväxt, i 
sig inte har något inneboende värde. Innehållet i dessa begrepp fylls med olika innehåll 
av olika subjekt, utifrån deras respektive position i förhållande till planeringen. Detta ger 
till följd att det inte finns en given mall gentemot vilken vi kan göra ett uttalande om 
vilket förslag eller vilken policy som mest gynnar allmänintresset eller tillväxten. Sådana 
uttalanden görs alltid utifrån en specifik uppfattning om vilka förutsättningarna för 
allmänintresset eller marknaden är. Uttalandena görs alltid utifrån en specifik position 
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eller förståelse och är därför politiska. Idéer kräver ett gemensamt språk, vilket utgör en 
diskurs, för att kunna förmedlas på ett meningsfullt sätt som uttalanden. Språket kan 
tolkas olika av olika aktörer, utifrån deras positioner i förhållande till den idé som språket 
artikulerar. De två rationaliteterna kring hur markanvändningen bör styras – planering 
som politiskt styrsystem och marknadsstyrd markanvändning – analyseras som två 
diskurser rörande planeringen. Utifrån den offentliga debatten är det dessa två diskurser 
som dominerar och har störst påverkan på utvecklingen av planeringen och det är också 
dessa två diskurser som tydligast positionerar sig för eller emot en nyliberal ordning 
inom planeringen.   

Positionerna mellan aktörer, begrepp och handlingar skiftar till följd av de maktkamper 
som ständigt pågår i samhället. Debatten kring planeringen är en sådan maktkamp och 
vi kan också se att exempelvis miljöfrågor blivit viktigare över tid, medan intresset för 
försvarsfrågor länge var avtagande för att återkomma på senare år. Stabilitet i en diskurs 
uppnås genom lokala fastslagningar av mening och uteslutning av alternativa tolkningar. 
Dalia Mukhtar-Landgren och Per-Anders Svärd har formulerat detta på ett tydligt sätt: 

”Om utgångspunkten är samhällets ”öppenhet” – det vill säga att det alltid finns 
många sätt att organisera det sociala – så blir det möjligt att stabilisera 
meningssystemet endast genom uteslutning eller undertryckande av andra 
möjliga alternativ (…). Därmed är de betydelsekedjor där olika begrepp länkas 
samman i diskurser (…) ytterst resultatet av en maktprocess, där vissa 
konventioner har vunnit företräde framför andra sätt att betrakta världen. På 
detta sätt är alla diskurser att förstå som historiskt och kontextuellt specifika 
konstruktioner.” 

(Mukhtar-Landgren & Svärd 2016:13) 

Detta innebär också att planeringspraktiken kan ändras, även om exempelvis lagen inte 
ändras. Det motsatta förhållandet gäller också, lagen kan ändras utan att praktiken 
ändras nämnvärt. Det finns inget förhållande 1:1 emellan, å ena sidan, språket i 
planeringens input i form av lagar och regler och, å andra sidan, det utfall i form av 
policyer och planer som utgör planeringens output. Om vi vill förstå någonting om 
utvecklingen av planeringen är det den diskursiva förändringen som vi bör undersöka. 
Diskursteorin i Laclaus och Mouffes anda är lämpad för att förstå hur politiska och 
diskursiva processer utvecklas (Bolander & Fejes 2015:93) samt för att förstå diskursiv 
kamp om att fixera betydelser av olika begrepp (Winther Jørgensen & Phillips 2000:31). 
Eftersom den betonar meningsskapande kamp passar diskursteorin bra för att analysera 
diskursiva och institutionella förändringar (Howarth & Stavrakakis 2000:6) av den typ 
som kommer undersökas i avhandlingen. Diskursteorin fokuserar såväl försök till 
förändringar som försök till vidmakthållande av diskursiva förhållanden (Howarth & 
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Stavrakakis 2000:6). Meningsskapandet för subjektspositionerna är ett fokus inom 
diskursteorin, inte huruvida uttalanden syftar till att bibehålla eller förändra en specifik 
diskursiv ordning. På detta sätt kan sägas att diskursteorins fokus skiljer sig från 
governmentality och WPR. Detta är också anledningen till att jag valt att ta in begrepp 
från diskursteorin och blanda dessa med governmentality, men inte har valt att enkom 
utgå från diskursteori. Genom denna korsbefruktning avser jag att komma åt de effekter 
som policyskapande får på olika subjekt samtidigt som själva institutionerna kan 
analyseras.   

Governmentality, tillsammans med diskursteori, ger en teoretisk verktygslåda som kan 
hantera såväl förändring som bibehållande av planeringsdiskursernas ordning, vilket ger 
en god ingång till att beskriva den förståelse som ställs upp i problemformulering och 
frågeställningar. Governmentality ger en begreppsapparat för att hantera hur diskursiva 
praktiker omsätts till institutionella styrningstekniker samt hur detta påverkar diskursen. 
Genom governmentality kan jag i min analys se hur de värden som förekommer i 
diskurserna om planering som politiskt styrsystem respektive marknadsstyrd 
markanvändning omsätts. Denna omsättning sker, enligt governmentality, på två sätt: 
dels skapas sanningsregimer, där dessa värden inte kan ifrågasättas, dels omsätts dessa 
sanningsregimer, i sin tur, till styrningstekniker som kräver en viss kunskapsproduktion. 
Kunskapsproduktionen i sig förändrar positionerna för olika subjekt och har därför en 
djupgående effekt på själva diskurserna.  

WPR ger sedan en metod för att blottlägga hur policyer formulerar problem och vilka 
effekter policyer och problemformuleringar får. Genom att ställa de frågor som är 
utgångspunkten i WPR, kan jag se hur olika värden resulterar i olika rationaliseringar, 
rationaliseringskedjor och styrningstekniker (dessa begrepp förklaras nedan). Medan 
diskursanalys och governmentality ger verktyg för tolkning och analys, ger WPR verktyg 
för att få fram stoff ur källorna.  

5.2. WPR och policyskapande 

För att få fram de rationaliseringar som finns i det empiriska materialet används Carol 
Bacchis WPR-metodologi. WPR är en förkortning av ”What’s the problem represented 
to be?”. Metodologin som sådan syftar till att undersöka hur rationaliseringar skapas i 
policyskapande. WPR används främst som metod och dessa aspekter redogörs därför 
under nästa rubrik, det finns även en teoretisk underbyggnad i denna metodologi.  

Ur ett teoretiskt perspektiv utgår Bacchi utgår ifrån att varje policy syftar till att lösa 
något slags problem. Problemen och deras lösningar finns inte färdiga och kan aldrig 
formuleras på något objektivt neutralt sätt. Det är alltid en aktiv och normativt präglad 
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process som formulerar både ett problems natur och den eftersträvansvärda lösningen 
på problemet. För att formulera denna problemlösning måste en problembild skapas. 
Denna problembild avslöjar med vilken rationalitet policyskapande sker (Bacchi 2009:x-
xi). Exempelvis formuleras den samtida bostadsbristen i planeringsdebatten ofta som en 
fråga om att planeringsprocessen försvårar bostadsbyggnationen, dels genom 
processkrav, dels genom krav på byggstandarder. Lösningen för att åtgärda 
bostadsbristen blir då att minska på de krav som finns i planeringsprocessen och i 
byggstandarder eller miljökrav. Istället för att se till hur fler bostäder kan byggas med 
bibehållna krav blir lösningen att ta bort kraven. Problemet formuleras som 
bostadsbrist, istället för att betraktas som ett överskott på efterfrågan på bostäder. Ett 
annat perspektiv på bostadsbristen skulle kunna vara att byggbolagen efterfrågar för 
stora vinstmarginaler och att det därför finns en bristande matchning mellan utbudet på 
nybyggda bostäder och den efterfrågan på billiga bostäder som finns. I detta fall är det 
inte planeringsprocessen som nödvändigtvis är problemet, utan istället byggbolagens 
affärsmodeller. 

Bacchi ställer sig nära Mitchell Deans tolkning av governmentality som strategi för att 
undersöka olika styrningsformer. Dean benämner detta sätt att närma sig frågor om 
styrningsform via problematiseringar och han menar att i den dagliga verksamheten 
inom en organisation är denna typ av ifrågasättanden ovanliga (Dean 2010:38). Bacchi 
utgår också från problematiseringar i sin teoretiska beskrivning av metoden, men då 
som ett verktyg för att undersöka policy.  

En tydlig skillnad mellan Bacchis och Deans syn på styrning är att Bacchi ser det som att 
policyformulering alltid sker genom problematiseringar (Bacchi 2009:31). Dean menar 
att problematiseringar sker då verksamheten ifrågasätts eller är stadd i förändring (Dean 
2010:38). Min utgångspunkt är i linje med Bacchis. Problematisering innebär att 
formulera ett betraktelsesätt där en tematik pekas ut som problematisk på ett visst sätt 
och alltså kräver en intervention i form av policy. En problematisering ramar in temat 
och utifrån problematiseringen blir vissa handlingar lösningar på problemet medan 
andra utestängs. I det fall man ser bristande följsamhet mot vad som stipuleras i en 
översiktsplan som en följd av att denna planform inte är lagligt bindande, blir lösningen 
på problemet att lagstifta så att den blir bindande. I det fall bristen på följsamhet istället 
ses som ett resultat av att kommunen är för undfallande gentemot exploatörer blir 
lösningen en annan. Problematiseringen utgör därmed grunden för hur man väljer att 
styra och ingripa genom policy för att åtgärda det som uppfattas som ett problem. 

Bacchis analysverktyg ger ingångar för att ställa frågor till materialet i två mer 
övergripande avseenden. Det första avseendet är hur planeringen, i debatten, har 
kommit att betraktas som ett problem, snarare än en lösning. Det andra avseendet är 
hur planeringen påstås appropriera nya policyområden som relevanta att hantera i 
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översiktsplaneringen. Bacchi menar att just problematiseringen avslöjar mycket om den 
sanningsregim som ligger till grund för formulerandet av policy: 

“The argument here is that, since how you feel about something determines 
what you suggest doing about it, it is equally true to say that looking at what is 
proposed as a policy intervention will reveal how the issue is being thought 
about.” 

(Bacchi 2009:2f) 

Jag ser WPR som en ingång till att undersöka de områden som governmentality-
metoden pekar på ska undersökas. Utifrån WPR kan empirin undersökas för att 
blottlägga styrningsteknologierna, sanningsregimerna och subjektspositionerna och 
deras utveckling över tid samt vilka rationaliseringar de bygger på. Detta för att se om 
de förändringar, som därigenom kan skönjas, kan förstås som en nyliberalisering av 
översiktsplaneringen. 

Då avhandlingen handlar om politiska beslut och de förändringar dessa innebär för 
planeringspraktiken undersöks politik och policy. Exakt hur dessa fenomen yttrar sig 
inom planeringen är det som ska undersökas och därför ställs ingen axiomatisk 
definition av begreppen upp, förutom att maktbegreppet getts en allmän definition och 
den åtskillnad som görs mellan politik och det politiska och som redan beskrivits.  

5.3. WPR som metod 

Carol Bacchis WPR-metod utgör ett verktyg för att på ett instrumentellt sätt kunna 
redogöra för hur språket i planeringsdokumenten omsätts i policy. Bacchi har formulerat 
sex undersökningsfrågor för att få fram den underliggande problembilden i en policy: 

1. Vad är ”problemet” i den specifika policyn? 
2. Vilka förgivettaganden eller antaganden ligger till grund för denna 

problembild? 
3. Hur har denna problembild åstadkommits? 
4. Vad lämnas oproblematiserat i denna problembild? 
5. Vilka effekter produceras som en effekt av denna problembild? 
6. Hur/var produceras, sprids och försvaras denna problembild? 

(Bacchi 2009:xii, 2; 2010:7f)  

Det finns utan tvekan viss överlapp mellan frågorna, utifrån ett governmentality-
perspektiv, framförallt mellan fråga 3 och fråga 6. Detta spelar mindre roll i denna 
undersökning. Frågorna används som instrumentella verktyg för att nå kunskap om hur 
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policyproblem ställs upp i empirin, inte för att analysera policyproblemen i sig. I min 
användning av WPR kommer jag behandla fråga 3 och fråga 6 tillsammans, då jag utifrån 
en diskursteoretisk förståelse uppfattar åstadkommandet av en problematisering som 
likvärdigt med produktionen av densamma. 

De sex frågorna utforskar, från olika aspekter, hur denna förståelse ser ut, 
konstrueras och omsätts i styrningsteknologier. Frågorna syftar också till att 
definiera vilken slags vetande som krävs för att lösa det problem som definieras i en 
given policy. Samtidigt ger frågorna också ingångar för att förstå hur just detta 
vetande är med och definierar problemen. Med hjälp av WPR kan man komma åt 
just den typen av rationaliseringar som avhandlingen, utifrån governmentality, syftar 
till att undersöka. Då Bacchi har utgått från en foucauldiansk syn på diskurs och 
kunskapsproduktion och, i viss mån, också governmentality, passar den 
epistemologiska grundsynen inom governmentality väl ihop med WPR. 

Jag kommer i det följande att kortfattat gå igenom den analysmässiga grunden för 
och därefter syftet med de olika frågorna. Efter att de olika frågorna i WPR har 
hanterats kommer ett avsnitt om det metodologiska tillvägagångssättet. I det 
avsnittet diskuteras de sammanlagda förutsättningarna för den empiriska och mer 
teoretiska analysen.  

5.3.1. Fråga 1 - Problematisering 

Den grundläggande frågan i WPR är ”Vad är ’problemet’ i den specifika policyn?”7. 
Bacchi menar att, genom att ställa denna fråga gentemot intervention i form av policy, 
avslöjas hur de som formulerar policyn anser att problembilden ser ut (Bacchi 2009:2f). 
Enligt Bacchi ställer WPR-metodiken föreställningen om policy som problemlösande på 
huvudet. Med policy avses vanligtvis det svårfångade fenomenet beslutsinriktningar 
(jmf. Hague & Harrop 2001:273; Hill 2013:14f; Lane 2009:36f). Snarare än att endast 
signifiera enskilda beslut, utgör en policy alltså en färdriktning. I denna litteratur är 
färdriktningen ett resultat av ett eller flera på varandra följande beslut. Bacchi menar, 
att istället för problemlösande, är policyer problemskapande (Bacchi 2009:3). Problem 
uppfinns för att man finna sina lösningar. De föregivna lösningarna ligger inbäddade i de 
policyer som från början formulerade problemet. Ett exempel kan återigen vara de 

                                                                 

7 Denna fråga kommer i den följande texten att refereras till som F1, liksom nästa fråga 
kommer refereras till som F2. F1 utgör alltså detsamma som Vad är ”problemet´ i den 
specifika policyn?, F2 utgör Vilka förgivettaganden eller antaganden ligger till grund för 
denna problembild? och så vidare. 
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argument som framförts att byggtakten är för låg. När sedan PBL ändras för att förkorta 
tidsåtgången i planeringsprocesserna, formuleras just denna tidsåtgång vara problemet. 
Inte byggherrarnas agerande, inte bristande matchning mellan vad som byggs och 
efterfrågan.  

Bacchi menar vidare att det inte finns någon grund för att tro att en policy endast 
innehåller en problematisering. Ofta är det istället så att det finns många, i sig 
motsägande, problematiseringar i en och samma policy (Bacchi 2009:4). Hill beskriver 
policyer som nätverk av beslut, vilka kan sträcka sig långt utanför vad beslutsfattarna 
eller initiativtagarna till ett specifikt beslut var medvetna om och avsåg när beslutet 
fattades (Hill 2013:14f). En följd av detta är att det ofta finns olika uppfattningar om vad 
en specifik policy innehåller, syftar till, eller får för effekter. Policyer omfattar även 
sådant som inte är strikt överenskomna och nedtecknade förhållningsregler för hur 
utövandet av makt ska ske. Denna definition öppnar också upp för praktiker såsom tysta 
överenskommelser och normerande beteenden. Det ligger införstått i denna syn på 
policyer att det inte råder konsensus om innehållet i en given policy. På så sätt öppnar 
definitionen upp för politisk kamp rörande varje policys innehåll och innebörd. Utifrån 
denna synvinkel blir det naturligt att varje given policy kan förändras inom vissa ramar, 
även utan att ett medvetet beslut om att så ska ske har tagits (Ingram, Schneider & 
deLeon 2007).   

Mångtydigheten och mängden problematiseringar kan bero på många olika orsaker, 
men För att kunna nysta ut de olika problematiseringarna från varandra och förhållandet 
till andra policyer är kontexten av avgörande vikt (Bacchi 2009:4). Den vikt, som olika 
värden ges, avslöjas ofta när en specifik policy ställs mot andra. På så sätt är 
översiktsplaner ett lämpligt material att undersöka utifrån just denna metodik. Dessa 
dokument innehåller i sig flera policyer och refererar ofta till andra policydokument. Hur 
dessa referenser formuleras och hur olika policyer i samma dokument ges olika tyngd, 
avslöjar vad som ses som viktigt att förmedla av de som författat dokumenten.  

5.3.2. Fråga 2 - Förgivettaganden  

Den andra frågan i WPR-metoden är: ”Vilka förgivettaganden eller antaganden ligger till 
grund för denna problembild?” Med denna fråga avses att försöka få fram vilka 
rationaliseringar som ligger till grund för en problembeskrivning och den policy som 
avser lösa de problem som ställs upp. Detta ligger i linje med hur Bacchi formulerar det: 
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”…we need to start thinking about the understanding that underpins identified 
problem representations. What is assumed? What is taken for granted? What is 
not questioned?” 

(Bacchi 2009:5) 

Som Bacchi också konstaterar så handlar denna fråga delvis om vilken ontologi och 
epistemologi som problematiseringen och policyn utgår ifrån. Men, och detta är ett 
viktigt påpekande, det är inte fråga om att avslöja den sanna epistemologin och 
ontologin hos de beslutsfattare som skapat policyn (Bacchi 2009:5). Om en policy kan 
innehålla flera olika problematiseringar, kan också olika epistemologier och ontologier 
ligga inbäddade i densamma. Det gäller att hitta vilka rationaliseringar som finns i 
policyn i sig. I denna avhandling kommer endast översiktsplanerna i sig själva 
undersökas, inte beslutsunderlag i form av andra dokument, samrådsredogörelser eller 
liknande. Medan detta möjligtvis hade gett mer kontext, hade empirin för varje enskild 
kommun i sådant fall utgjort ett så omfattande material att det endast hade kunnat bli 
fråga om en fallstudie, där en kommuns översiktsplanering utgjort fallet. Eftersom jag 
vill undersöka en trendutveckling brett, faller ett sådant tillvägagångssätt bort.  

Bacchi refererar i sin diskussion kring mönster i problematiseringar, till just Dean och 
dennes tolkning av politiska rationaliteter. Bacchi skriver:  

”There are patterns or 'styles of problematisation' in the ways in which 
'problems' are thought about (i. e . in the conceptual logics) across a range of 
policies. Scholars associated with the study of governmentality (e .g. Dean 1999; 
Rose 2000) call these patterns governmental or political rationalities (or 
sometimes 'modes of governance' , 'regimes of governance', or 'modes/diagrams 
of rule'). Rationality, as used here, has no connection with the common 
understanding of rationality as being rational or wise. Rather it refers to the kind 
of thinking that lies behind, or the rationales for, particular styles of governing.” 

(Bacchi 2009:6, fet stil i originaltexten) 

Jag har valt att översätta det Bacchi refererar till som governmental rationalities eller 
political rationalities till rationaliseringar (se 4.2.4.). Precis som Bacchi skriver i citatet 
ovan, är det inte en fråga om rationalitet i ordets vardagliga bemärkelse, utan just ett 
visst sätt att tänka kring en specifik fråga. Det som primärt är i fokus för avhandlingen är 
hur dessa rationaliseringar ändras över tid och hur dessa förändringar kan förstås som 
nyliberalisering.  
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Bacchi presenterar tre olika strategier för att skapa förgivettaganden (Bacchi 2009:7ff). 
Jag har valt att kalla dessa strategier för binärskapande, begreppsliggörande och 
kategorisering. Binärskapande handlar om att motsatspar skapas i en policy eller en 
diskurs. Detta ger då endast utrymme till ställningstaganden som är antingen/eller. 
Begreppsliggörande är att skapa specifika begrepp, eller fylla redan existerande 
begrepp, med en specifik mening eller ett specifikt innehåll. Inom planeringen kan detta 
till exempel handla om medborgarinflytande och att detta är uppnått om man haft 
samråd där medborgare deltagit. Kategorisering innebär att det i en policy skapas en 
uppsättning kategorier varefter olika förekomster av ett visst fenomen sorteras. Inom 
planeringen kan det exempelvis röra sig om indelningen mellan det som kallats ”kreativa 
människor” som antas bidra till lokal tillväxt och de som förment skulle vara mindre 
kreativa individer. De olika strategierna bidrar till att presentera lösningen på olika 
problem och skapar också olika förutsättningar för hur lösningen ser ut, men även vad 
som inte anses som en önskvärd utveckling samt på vilket sätt motstånd mot en viss 
policy skulle kunna formeras. 

5.3.3. Fråga 3 - Produktionen av problematiseringar  

Bacchi skiljer fråga 3: ”Hur har denna problembild åstadkommits?” från fråga 6: ”Hur/var 
produceras, sprids och försvaras denna problembild?”. Som tidigare nämnts så kommer 
jag att hantera dessa frågor som varande samma fråga. Detta eftersom jag anser att 
varje social kontext är under ständig förändring och omförhandling, ser jag inte det som 
meningsfullt att skilja mellan åstadkommande respektive produktion och försvar av 
problematiseringar. I en föränderlig social kontext måste varje problematisering, de 
rationaliseringar som underbygger denna och tolkningen av de policyer som ställer upp 
problematiseringen ständigt produceras/reproduceras. Förutom detta så ligger det i en 
sådan uppdelning en föreställning om ett före och ett efter en problematisering. Jag 
uppfattar inte policyprocessen på det viset. Varje policybeslut tas i en kontext, där 
föregående beslut delvis avgränsar och möjliggör kommande beslut. Således är det svårt 
att se var en policy börjar och nästa slutar, eller när en ny policy kan anses vara gällande. 
Därför slår jag samman Bacchis tredje och sjätte fråga. I den redogörande diskussionen 
om fråga 3 nedan, kommer jag att referera till motsvarande redogörande diskussion 
rörande både fråga 3 (sid. 10–12) och fråga 6 (sid. 19–21) i Bacchis bok What’s the 
problem represented to be?. Även Bacchi själv anser att hennes fråga 6 bygger vidare på 
fråga 3 (2009:10–12; 19–21). 

I mitt användande av WPR är fråga 3: ”Hur/var produceras, sprids och försvaras denna 
problembild?” Bacchi (2009:10, 19) beskriver det som att denna fråga har tre 
huvudsyften. Det första är att belysa den specifika utveckling som lett till att en viss 
problematisering ser ut som den gör. Den andra är att varje enskilt beslut eller policy är 
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beroende av sin historik. En given policy kunde sett annorlunda ut givet att 
förutsättningarna såg annorlunda ut. Detta är i sig inte en förvånande utgångspunkt 
utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Dock är denna understrykning värd att göra i ett 
planeringssammanhang, där PBL ofta åberopas som ett slags objektivt rättesnöre utan 
att man tar dess ursprung i politiken i beaktande. Däremot är det också så att man ofta 
ser lokala politiska realiteter när beslut tas. Det tredje syftet med F3 är att belysa vilka 
handlingar och processer som upprätthåller och återskapar problematiseringarna i en 
policy.  

Bacchi likställer efterforskning på svaret till F3 vid Foucaults genealogiska metod, där 
det handlar om att spåra historiken till en viss policy och dess problematiseringar (Bacchi 
2009:10). Genom att göra så, lyfts kontingensen i policyprocessen fram och eventuella 
förgivettaganden framstår med större tydlighet. Förutom detta, menar Bacchi 
(2009:11), att det genom denna genealogi blir möjligt att skönja de maktstrukturer som 
drivit fram en viss policy. I detta sammanhang behöver inte endast beslutsfattandet och 
dokumentation från detta vara materialet. Det är också viktigt att ta i beaktande på vilka 
premisser, med vilken logik och hur en viss policy rationaliseras:  

”(…) when we see statistics invoked as a part of, or as a defence for, a particular 
policy, we need to ask – why these statistics and not others? Who gets counted? 
How do they get counted? How does their counting feed into the specific policy 
and its implied problem representation?” 

(Bacchi 2009:11) 

Gällande reproduktionen av en policy är det inte endast en fråga om hur denna rent 
praktiskt går till, utan också hur policyer framställs och rationaliseras och för vem (Bacchi 
2009:19).  

5.3.4. Fråga 4 - Tystnader i problematiseringen 

Genom F4, ”Vad lämnas oproblematiserat i denna problembild?”, kan man i sin analys 
dra gränsen för vad problematiseringarna i en policy tar i beaktande och vad som inte 
hanteras i policyn (Bacchi 2009:12). Ett exempel ur planeringen kan vara följande: 
Byggbolag och vissa politiker har gjort ansträngningar för att snabba på plan- och 
bygglovsprocessen. Dessa aktörer har inte gjort några ansträngningar för att minska de 
ekonomiska incitamenten för byggherrar att dra ut på byggprocessen och på så vis 
upprätthålla en hög efterfrågan på de bostäder som färdigställs. Problematiseringen i 
dessa aktörers förståelse har redan identifierat planeringsverksamheten som 
problemet, istället för att se till hur incitamenten för att bygga snabbt kan ändras så att 
det blir mer attraktivt att göra så. I och med detta, ges det inte tillfälle att föra en sådan 
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diskussion inom de ramar som denna problematisering föreskriver, med mindre än att 
man ifrågasätter själva problematiseringen.  

Syftet med frågan är inte att återigen understryka att en viss policy kunde sett 
annorlunda ut, utan istället peka på vilka problematiseringar som utesluts genom en viss 
formulering av policyn i fråga. Dessa uteslutningar utgör en del av policyn och medger 
eller utesluter alternativa perspektiv. Som läsaren säkert förstår hänger uteslutningar 
ofta samman med vilka strategier (se F2 ovan) för skapande av förgivettaganden som 
använts i policyn.  

5.3.5. Fråga 5 - Problematiseringens effekter  

En policy utgör också, förutom en beslutsinriktning, en ansats till styrning. Det är fråga 
om mer eller mindre uttalade ambitioner att styra utvecklingen inom ett givet område 
mot ett eller annat håll.  Till formen anger policyn ett eller flera mål, processuella sådana 
eller i formen av eftersträvade resultat. Dessa mål är alltid till viss del normativa: 

“A policy, then, is a bridge between what one thinks will be if one does not 
act and what one believes ought to be. It is a path to the best alternative a 
person can obtain at a cost one is willing to pay, and it requires both 
empirical and normative analysis.” 

(Dahl 1976:149) 

Avsikten med styrningen är att uppnå effekter. Fråga 5 i WPR är: ”Vilka effekter 
produceras av denna problembild?” Bacchi (2009:15ff) menar att svaren på denna fråga 
kan delas in i tre olika kategorier, av vilka jag använder två8:  

• Diskursiva effekter 
• Subjektifieringseffekter 

 

                                                                 

8Den kategori jag inte ser som relevant för detta arbete är ”lived effects”. Dessa effekter 
sker utanför själva policyprocessen och utgör konsekvenser ”utanför” diskursen. Det kan 
till exempel röra sig om hemlöshet som en följd av verksamhet inom planeringen. Jag 
undersöker inte planeringens output, förutom själva planerna. Det som undersöks är 
endast diskursen i de dokument som planeringsverksamhet skapar eller de dokument 
som styr den legala utvecklingen. Därför ser jag ingen användning för denna kategori.  
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Det finns en inriktning inom statsvetenskapen som menar att verksamheten inom 
offentliga institutioner per definition är att skapa policyer (Lane 2009:36). Utifrån den 
begreppsdiskussion som förts ovan skulle detta påstående implicera att verksamheten i 
de offentliga institutionerna utgörs av att producera politiska viljeriktningar omsatta i 
beslut, som förutom dessa viljeriktningar också uttrycker vad (och hur) institutionen vill 
styra medborgarnas beteenden och attityder. 

Diskursiva effekter 

Med diskursiva effekter menas de effekter som en viss problematisering har på 
diskursen i sig (Bacchi 2009:16). Det kan här röra sig om utestängningar av vissa frågor, 
kategoriseringar eller binärskapande. Diskursiva effekter påverkar hur vi tänker kring ett 
problem och hur vi tänker att problemet kan lösas (Bacchi 2009:16).  

Subjektifieringseffekter 

Subjektifieringseffekter är effekter som påverkar hur olika subjektspositioner skapas och 
definieras i en viss policy eller genom en viss problematisering (Bacchi 2009:16). Detta 
kan kopplas till styrningstekniker inom governmentality. Genom att, till exempel, göra 
lokal tillväxtstatistik till en planeringsfråga skapas ett utrymme för kommunens 
ansvariga för näringslivsfrågor inom översiktsplaneringen. Vilken typ av styrningsteknik 
som åberopas, utgör en effekt på vilka subjektspositioner som får en roll inom policyn. I 
en policy skapas eller fråntas utrymme för olika aktörer och aktörsroller (Bacchi 
2009:17). Men förutom att dra upp gränserna för olika aktörers handlingsutrymme, kan 
policyer också definiera hur olika aktörer förhåller sig till varandra. Om två grupper 
definieras som konkurrerande om resurser, som till exempel att man i en kommun ser 
sig som konkurrerande med grannkommunerna, så ställer detta aktörer i ett specifikt 
förhållande till varandra. För att skapa en förståelse för hur diskursiva effekter och 
subjektifieringseffekter kommer till stånd och deras vidare effekter på en diskurs, har 
Bacchi ställt upp fem underfrågor. Av dessa är tvårelevanta för avhandlingen9: 

 

 

                                                                 

9 Frågorna tre och fyra berör vem som tjänar respektive förlorar på en viss 
problematisering. Detta ligger utanför vad som formuleras i planerna. I de fall dessa 
aspekter berörs i planerna analyseras påståendena i sig, men inte som samhällseffekter 
till följd av planerna.  Den femte frågan berör ”lived effects, se föregående not. 
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• Vad kommer förändras med denna problematisering? 
• Vad kommer förbli likadant? 

 (Bacchi 2009:18) 

Genom att söka svaren på dessa frågor kan de vidare konsekvenserna av en policy 
klarläggas, enligt Bacchi. Förutom att innebära en beslutsinriktning såsom ett flertal på 
varandra följande beslut med samma inriktning ligger också i begreppet ambitionen att 
styra utvecklingen inom ett visst tematiskt eller geografiskt område. Detta innebär att 
policyer föreskriver beteenden och handlingar som varande önskvärda eller icke 
önskvärda, i linje med en given policy eller inte. Vidare föreskrivs vissa roller i policyn. 
Dessa handlingar behöver i sig inte utgöra motstående beslut eller liknande, det kan 
istället röra sig kring huruvida en viss attityd eller ett visst beteende är kompatibelt och 
i enlighet med det policyn föreskriver. Gällande roller kan det handla om vilket slags 
information som behöver tas fram som underlag, eller att ett visst underlag tas i bruk 
som tidigare inte nyttjats. Nya roller kan därför bli relevanta att förhöra sig med eller 
stödja sig på i beslutstagandet. Ett förtydligande är dock värt att göra här. Det är inte 
intressant vem som fyller en viss roll, det intressanta är istället hur subjektspositioners 
förutsättningar ändras. Ett önskvärt beteende behöver inte uttryckas i klartext, utan kan 
istället uttryckas indirekt eller som en följd av övrigt innehåll i beslutsdokument. Ett 
exempel kan vara att en kommun i sin översiktsplan skriver att stadsmiljön ska utgöra 
en mötesplats. En sådan formulering säger indirekt att vissa beteenden ses som 
önskvärda och andra som icke önskvärda, även om det inte klartext anges några regler 
för beteende i stadsmiljön. Det ger också en fingervisning om att en viss slags design av 
offentliga platser är mer relevant än om man formulerat andra mål för planeringen. Det 
kan ses som självklart, med det säger också att policyer inte bara utgör politiska 
viljeinriktningar omsatta till beslut. De utgör också styrningstekniker med effekter på 
vilka lösningar på ett givet problem som ses som möjliga.    

5.5. Avslutande diskussion 

En diskursanalys syftar till att tolka en diskurs, på dess egna premisser, så långt möjligt. 
Ska diskurser utgöra analysobjekt, är det inte rimligt att a priori definiera deras 
begreppshantering som korrekt eller inkorrekt (jmf. Foucault 1980:215ff). Detta innebär 
att den som genomför en diskursanalys måste söka förståelse utifrån texters meningar, 
aktörers motiv och handlingars kontext. Motsättningar, mångtydighet och till synes 
svårförenliga värden kan rymmas inom en diskurs. Istället för att försöka förklara eller 
upplösa diskurserna, gäller det att inom diskursanalysen försöka förstå vilka premisser 
dessa bygger på. Hur de har uppstått och hur de upprätthålls. Det vill säga att 
rekonstruera dem (Hall 2003:110f), ofta i formen av en genealogi. Med föreliggande 
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upplägg måste de diskurser som konstrueras argumenteras för som relevanta i 
förhållande till de frågor som ställs. Jag måste därför motivera varför de diskurser som 
konstrueras är rimliga som analytiska verktyg i förhållande till planeringen, eventuella 
spår av nyliberalisering i denna samt hur dessa utvecklingsspår kan förstås genom 
planeringspraktikens artefakter. Eftersom undersökningen övergripande syftar till att 
undersöka planeringen är det också utifrån perspektivet om planeringen som politiskt 
styrsystem som övriga diskurser kommer struktureras. En möjlig invändning mot detta 
tillvägagångssätt är, att varken diskursen om marknadsstyrd markanvändning eller den 
diskurs som undersöks i översiktsplanerna, då undersöks på sina egna premisser. Det 
kan förvisso ses som en legitim kritik ur den epistemologiska konsekvensens synvinkel, 
men då syftet inte är att undersöka vare sig nyliberalism i sig eller översiktsplanering i 
sig anser jag att detta offer måste göras för att uppnå ett högre analytiskt syfte och för 
att öka läsbarheten. På detta sätt kan texten kring de olika diskurserna struktureras 
likvärdigt och det finns gemensamma begrepp utifrån vilka de olika diskurserna 
hanteras.    

Synen på mening ger vid handen att det inom diskursteorin inte är intressant att 
analysera hur aktörers förståelse för givna förhållanden överensstämmer med 
verkligheten. Istället är intresset hur denna förståelse ges mening för aktörerna inom 
den domän som analyseras. Det är upp till den, som genom diskursanalysen söker 
förståelse, att argumentera för att det som undersöks utgör en entitet som är 
meningsfull att beskriva i termer av ”språkliga, systematiska representationer av 
verkligheten med normerande ambitioner” (Hall & Löfgren 2006:65). Den som gör 
undersökningen bör också förklara hur detta förhåller sig till undersökningens 
frågeställningar. En diskursanalys bör bedömas utifrån sin presentation, analys och hur 
meningsfull den är för andra att läsa och ta del av (Axelsson & Qvarsebo 2017:138 
Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det narrativ som produceras i en 
diskursanalys också utgör en diskurs (Bolander & Fejes 2015:111).  

I enlighet med nedanstående citat från Foucault, ses diskurser som direkt avgörande för 
vad som anses vara sant, riktigt och vilka värderingar som omsätts i praktisk 
(makt)utövning:  
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”…in any society, there are manifold relations of power which permeate, 
characterise and constitute the social body, and these relations of power cannot 
themselves be established, consolidated nor implemented without the 
production, accumulation, circulation and functioning of a discourse. There can 
be no possible exercise of power without an economy of discourses of truth 
which operates through and on the basis of this association. We are subjected 
to the production of truth through power and we cannot exercise power except 
through the production of truth.” 

(Foucault 1980:93) 

De viktiga punkterna att ta med från detta kapitel är att det inom diskursanalysen finns 
ett antal olika inriktningar. Dessa är Foucaults olika diskursperspektiv; arkeologin och 
genealogin samt diskursteori i Laclau och Mouffes anda. Hädanefter kommer begreppet 
diskursteori användas för att särskilja sistnämnda inriktning från det bredare begreppet 
diskursanalys. 

.  
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6. Undersökningsstrategi 

6.1. Det praktiska genomförandet av 
analysen 

Foucaults metoder för empiriska undersökningar, genealogi, arkeologi och 
governmentality, tillämpas i ett stegvis tillvägagångssätt i läsningen av källmaterialet. 
Jag drog genom litteraturstudier upp gränserna för de analytiska diskurserna om 
planering som politiskt styrsystem respektive marknadsstyrd markanvändning. Därefter 
anammade jag ett genealogiskt perspektiv på dessa diskurser, för att utröna hur de 
positionerade sig gentemot olika värden som förekommer och tidigare förekommit i 
planeringsdebatten. Utifrån dessa genealogiska undersökningar gjordes först en 
arkeologisk undersökning av översiktsplanerna, för att se vad ur de analytiska 
diskurserna som hade bäring på innehållet i översiktsplanerna. Därefter gjordes en 
genealogisk undersökning för att se hur innehållet i planerna förändrades över tid. 
Slutligen genomfördes en governmentality-analys för att undersöka hur 
styrningsambitionerna förändrades över tid. Styrningsambitionerna och det 
styrandekomplex de bildar genom policyskapande har klätts i termer av begrepp inom 
governmentality och diskursteori. 

WPR-frågorna har fungerat som en praktisk guide för att analysera hur 
styrningsambitioner formuleras och hur policyer problematiserar för att föreskriva 
lösningar. På detta sätt har det varit möjligt att komma åt innehållet i översiktsplanernas 
policy på ett sätt som gjort detta både enklare och mer framträdande.  

Rent praktiskt har undersökningarna i avhandlingen inneburit en mängd 
genomläsningar för att hitta gemensamma rationaliseringar och hur dessa har förhållit 
sig inom de olika diskurserna samt hur de har förändrats över tid i översiktsplanerna. 
Gällande det sistnämnda har det varit fråga både om innehåll och om vilka 
styrningsambitioner som artikuleras, explicit eller implicit. 

Efter att dessa teman hade etablerats analyserades innehållet i de empiriska 
dokumenten för att undersöka graden och utvecklingen av nyliberalisering inom 
planeringen. Det är resultaten från denna undersökning som sedan lägger grunden till 
den sammanfattande analytiska diskussionen i kapitel 11. I de olika empiriska källorna 
är vissa teman gemensamma, andra inte. Det går därför inte att göra en direkt 
jämförelse, vilket heller inte varit syftet. Istället ger detta förutsättningar för att se vilka 
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skillnader, i innehåll och styrningsambition, som finns mellan de dokument från vilka det 
empiriska materialet emanerar.  

I den sammanfattande analysen betraktar jag sedan det som kommit fram i den 
empiriska analysen utifrån de teoretiska perspektiv som kapitel 7 och 8 utgör, för att 
slutligen leverera en slutsats kring huruvida planeringen nyliberaliserats och i så fall hur. 
Analysen ger också en bild av hur utvecklingen inom planeringen, utifrån dessa två 
utgångspunkter, kan förstås.  

Det är totalt 17 översiktsplaner från fem kommuner, Helsingborg, Örebro, Karlstad, 
Norrköping och Sundsvall, som undersöks i kapitel 10. I vissa fall ställs utvecklingen i de 
olika kommunerna mot varandra. Detta ska inte tolkas som en komparativ ansats. När 
kommuner eller planer ställs mot varandra är det för att påvisa nyanser i det empiriska 
materialet. Min analys går ut på att försöka förstå och tolka den generella utvecklingen, 
men jag anser att nyanserna och den ojämna takten rörande vissa processer är den del 
av denna generella utveckling. Således anser jag också det av vikt att påvisa när sådana 
nyanser föreligger. Det är planeringen i stort som är undersökningsobjektet, inte 
planeringen i respektive kommun eller i de 17 översiktsplanerna för sig. När jag nu i 
kapitel 4–5 redogjort för både epistemologisk grund, metodologi, metod och 
källmaterial, är det dags att mer genomgående presentera materialet som undersökts 
samt hur urvalet gått till. 

6.2. Val av källmaterial 

6.2.1. Övergripande syn på empirin 

Några ytterligare klargöranden rörande empirin och min syn på denna behöver göras 
innan analysen. Det empiriska underlaget utgörs av olika former av källor, dels av 
litteratur inom planering och planeringsteori, dels av litteratur inom och om nyliberalism 
och dels av översiktsplaner. Tidsperioden som undersöks är 1989 till 2014. 
Undersökningarna av planering som politiskt styrsystem respektive marknadsstyrd 
markanvändning är också att betrakta som undersökningar av ett empiriskt material 
inom ramen för den undersökning som genomförts. På så sätt skiljer sig dessa 
undersökningar inte från undersökningen av översiktsplanerna, förutom att det 
undersökt materialet inte utgörs av verksamhetsdokument så är de lika. I respektive 
undersökning är det hur diskursen är ordnad som styrt hur analysen av respektive 
diskurs redovisats. Därför är de olika undersökningarna rubriksatta och uppställda på 
olika sätt. Det är inte fråga om likvärdiga samtalsordningar och de kan därför inte 
struktureras på samma sätt i analyserna. 



52 

 

Källmaterialet för undersökningarna om planering som politiskt ekonomiskt styrsystem 
och marknadsstyrd markanvändning är främst litteratur inom och om 
planeringsteori/planering respektive nyliberalism. Det som utförts för att undersöka 
dessa båda diskurser, som jag kallar analytiska diskurser, är en litteraturstudie i form av 
diskursanalys. Eftersom undersökningen av den praktiska diskursen i översiktsplanerna 
syftar till att undersöka hur dessa båda diskurser omsatts till styrning i 
översiktsplanerna, har de analytiska diskurserna inte undersökts genom att tolka dem 
med hjälp av governmentality. Istället utgör de avgränsningarna för det diskursiva fält 
inom vilket den praktiska diskursen rör sig.  

6.2.2. Källorna till undersökningarna av de analytiska 
diskurserna 

Vad gäller undersökningen av diskursen av planeringen som politiskt styrsystem är det 
med avsikt så att källorna som undersökts är svenska källor. Det finns på så sätt en 
korrespondens mellan den praktik som undersöks i översiktsplanerna och den litteratur 
som undersöks i diskursanalysen av planeringen som politiskt styrsystem.  

En överväldigande majoritet av den litteratur som behandlar nyliberalism och 
stadsbyggnation och planering är synnerligen kritisk till nyliberalismens inflytande över 
planeringen. Jag har försökt övervinna denna skevhet dels genom att lyfta fram mer 
positivt inställda källor och genom att gå till grundkällorna författade av främst Friedrich 
Hayek och Milton Friedman. I viss mån finns det också en brist på svenskspråkig litteratur 
på detta område, varför det främst är anglo-saxisk litteratur som analyserats i denna 
undersökning om än jag också strävat efter att inkludera svensk litteratur.    

6.2.3. Översiktsplanerna som källor 

Översiktsplanen i dess nuvarande form infördes i och med PBL 1987 och kommunerna 
var ålagda att anta en översiktsplan enligt den nya lagstiftningen senast i juni 1989. Före 
PBL:s införande utfördes planeringen genom en annan process än efter införandet, den 
översiktliga planering som utfördes före detta har inte undersökt. Detta eftersom jag 
ville undvika att jämföra planering som skett under så olika betingelser. Jag har gjort ett 
antagande om att tidigare översiktlig planering skulle vara svår att jämföra med 
översiktsplanering enligt PBL, utifrån den frågeställning och de metoder jag utgår från i 
detta arbete.  

Det är obligatoriskt för varje kommun att ha en aktuell översiktsplan och under varje 
politisk mandatperiod ska planens aktualitet fastställas genom beslut i 
kommunfullmäktige. I det fall planen inte anses vara aktuell ska en ny översiktsplan 
framställas. Det är en relativt utdragen process som ofta tar flera år. I översiktsplanen 



53 

 

ska kommunen lägga fram den utvecklingsplan som översiktligt är gällande för den 
fysiska miljön och mark- och vattenanvändningen.  

Jag betraktar inte översiktsplanen som korresponderande med kommunens egentliga 
politiska vilja, inte heller någon specifik politiker eller tjänstemans, grupp av politiker 
eller tjänstemäns, viljor. Istället utgör översiktsplanen, ur mitt perspektiv, ett dokument 
som representerar den utveckling kring vilken man genom översiktsplaneprocessen 
kunnat åstadkomma politisk enighet om att presentera för medborgarna. 
Översiktsplanen återspeglar inte vad som faktiskt kommer hända. Istället utgör den ett 
policydokument som är politiskt gångbart att presentera inom kommunen, men också 
utanför denna. I översiktsplaneprocessen ingår att länsstyrelse, medborgare och andra 
ska få komma med åsikter och ha en påverkan. Planen måste också tillfredsställa dessa 
aktörer. Översiktsplanen är på så sätt ett viktigt dokument i policyformuleringen, just 
eftersom den anger vad som är politiskt gångbart. På samma sätt förhåller jag mig även 
till materialet som ligger till grund för de analytiska diskurserna, det är de generella 
dragen som undersöks och framställs – inte specifika författares eller subjekts 
uppfattningar.  

I översiktsplanen tas olika frågor i beaktande beroende på aktualitet, men planformen 
används också för att driva opinion och opinionsskapande debatt. Det går att se att vissa 
politiska sakområden tas med i översiktsplanen under en viss period, för att sedan 
försvinna. Man kan också se att det i översiktsplaner ibland inte finns någon klart 
definierad vision om framtiden rörande ett visst geografiskt område eller att tydliga 
ställningstaganden inte görs i sakfrågor. Istället efterfrågas mer input eller kunskap. 
Denna input eller kunskap kan vara resultat från undersökningar av attityden hos 
befolkningen eller kunskap av teknisk art. Samtidigt kan det vara så att detta skiljer sig 
åt för olika områden inom en kommun eller för olika frågor, i en och samma plan. Det 
kan alltså vara både och. 

Översiktsplanen är ett strategiskt policydokument i fler avseenden än det att den stakar 
ut framtiden för kommunen i ett strategiskt perspektiv. Den är också strategisk i sin 
presentation av denna utveckling och de frågor som lyfts fram i planen. Ur detta 
perspektiv blir det föga förvånande att översiktsplanen inte är lagligt bindande. Den är 
hög grad ett policydokument, om man i enlighet med Hague och Harrop (2002:73) 
menar att policyer är beslutsinriktningar snarare än beslut i sig.   

Eftersom översiktsplaner endast pekar ut målbilder för utvecklingen av den fysiska 
miljön samt mark- och vattenanvändningen, kan jag genom detta endast undersöka 
dessa mål. Det vill säga jag kommer inte undersöka implementeringen av målen eller 
det fysiska resultatet av planeringen, det är istället just policyer jag undersöker. Detta, 
sammantaget med den ovan beskrivna synen på översiktsplanerna, ger vid handen att 
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det är hur målen kommuniceras som undersöks. Inte hur de tillkommit, inte hur de 
uppfattas, inte hur de implementeras. Anledningarna till detta är dels rent praktiska; det 
skulle bli ett alldeles för stort forskningsprojekt redan i undersökningen av en kommun, 
det skulle också bli problematiskt att dra gränsen för vad som kunde/borde/skulle 
undersökts. Det finns också rent logiska konsekvenser av de ställningstaganden 
underliggande den epistemologi som mitt metodval bygger på. Jag tror inte att det går 
att påvisa kausalitet i dess klassiska mening och på så vis förklara ett skeende i den 
sociala sfären. Istället bygger min undersökning på att förstå hur innehållet i planeringen 
som verksamhet har förändrats över tid. Eftersom jag rimligen inte kan undersöka hela 
planeringen, måste jag göra ett urval. Ställd inför detta problem valde jag då att 
undersöka översiktsplaner, därför att innehållet i dessa planer korresponderar bäst mot 
det problemområde (det vill säga det planeringspolitiska) som ligger till grund för 
avhandlingen. 

Relaterat till det som berörs i stycket ovan undersöker jag i analysen endast det som står 
i översiktsplanerna, ingenting utanför dessa. Det innebär att jag inte har undersökt 
översiktsplaneprocessen för de i studien ingående översiktsplanerna. Jag har inte heller 
undersökt tvistefrågor eller andra frågor som inte tas upp för behandling i 
översiktsplanerna. Det finns flera anledningar till detta ställningstagande. För det första 
är det en fråga om en praktisk avgränsning, det går inte att undersöka allt som kunde 
varit relevant för planeringen. För det andra kräver en undersökning som går utanför 
dokumenten en förståelse av fallen som går djupare än vad ett doktorandprojekt tillåter. 
Vissa sakfrågor kan medvetet ha undvikits, något som kan vara svårt att få reda på i vissa 
fall till och med om man jobbar på kommunen i fråga. För det tredje, rör mitt 
forskningsintresse vad som förekommer i planerna, särskilt hur planeringen 
rationaliseras där. Jag är inte intresserad av hur man kommit överens om att formulera 
sig på ett eller annat sätt eller hur man diskuterat olika val. Slutligen, för det fjärde, 
översiktsplaner ser olika ut i olika kommuner och i vissa fall pekas i översiktsplanen ut 
ett flertal andra policydokument med olika policyer och riktlinjer inom olika 
sakområden. Det blir snabbt oöverskådligt och en fråga om att väga en lika metodik över 
flera fall eller en mer djupgående undersökning av ett fall. Då jag velat göra en 
undersökning som kan säga något om planeringen i stort ansåg jag att det vore mer 
givande att undersöka flera fall.     

Min undersökning är av diakron art. Eftersom jag undersöker förändring över tid måste 
jag undersöka skeenden över tid. Jag har valt att behålla samma undersökningsenheter, 
det vill säga kommuner, i undersökningen av översiktsplaner. Detta var ett medvetet 
val, då min utgångspunkt från början var att olika sakfrågor är relevanta i olika 
kommuner men också under olika tidsperioder. Dels utgick jag från att detta gällde 
internt inom en kommun, men också att samma typ av sakfrågor vinner aktualitet i olika 
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kommuner vid olika tidpunkter. Sådana förändringar hade jag inte fångat om jag 
strukturerat undersökningen utan att försöka följa utvecklingen i några utvalda 
undersökningsenheter.  

6.3. Urvalskriterier 

Gällande undersökningarna av de två analytiska diskurserna så har källmaterialet valts 
ut på två premisser: 

- Är källan vanligt förekommande inom litteraturen på området? 
- Säger källan någonting väsentligt om planeringen och planeringens utveckling 

utifrån den frågeställning som avhandlingen ämnar besvara? 

Den första premissen ger till följd att det som undersöks är en generell bild av respektive 
diskurs. Den andra premissen avgränsar källorna tematiskt, det vill säga att källorna 
specifikt ska handla om fysisk planering i någon form och de normativa värden som 
eftersträvas inom den fysiska planeringen i respektive diskurs.  

Urvalet av vilka undersökningsenheter som skulle inkluderas i empirin gjordes utifrån 
några få premisser. Jag ville ha kommuner som hade antagit åtminstone tre 
översiktsplaner under den aktuella perioden, jag ville ha en länsvis geografisk spridning, 
jag ville både ha kommuner som var de befolkningsmässigt och ekonomiskt dominanta 
inom sitt närområde men också kommuner som inte intog denna position i den region 
de befann sig. Slutligen ville jag undvika Stockholm, Göteborg och Malmö samt deras 
omedelbara närområde. I det följande redogör för tankegångarna kring dessa val. 

Eftersom undersökningen är diakron och jag ville följa samma kommuner över tid, ville 
jag hitta kommuner som antagit ett flertal planer. Vid närmare undersökning visade det 
sig att få kommuner hade antagit fler än tre översiktsplaner då arbetet med 
undersökning påbörjades. De flesta kommuner hade antagit två och var på väg att starta 
upp processen för en tredje. Undantaget storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö 
samt deras närområden var det endast ett fåtal kommuner som hade antagit tre eller 
fler planer. De var alla relativt stora kommuner, befolkningsmässigt sett. 

Utifrån ett antagande om att närliggande kommuner tenderar att i viss utsträckning ha 
samma problem att ta ställning till i planeringen, ville jag ha ett visst mått av geografisk 
spridning på de kommuner som skulle ingå i undersökningen. På så sätt undviks att lokalt 
specifika frågor eller tendenser förekommer i mer än ett fall. Urvalsprincipen medförde 
att jag undvek att ha med kommuner som befann sig i samma region. Detta anser jag 
kan bidra positivt till min analys, genom en större variation i materialet och en bredare 
förståelse som en följd av detta.  
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Ansatsen att ha med både regionalt dominanta kommuner och kommuner som inte är 
regionalt dominanta, grundade sig i att jag hade en misstanke om att dominanta 
kommuners tillväxtpolicyer såg annorlunda än mindre dominanta kommuners dito. Jag 
ansåg att det kunde vara en intressant aspekt att undersöka. Utgångspunkten var att 
mindre dominanta kommuner inte kunde vara lika självständiga i sina översiktsplaner 
som mer dominanta kommuner. Samtidigt valde jag kommuner som inte var för små, 
utan tillräckligt stora för att kunna driva en egen utvecklingslinje.  

Min avsikt var, som nämnts, att undvika kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö 
samt deras omedelbara kranskommuner. Anledningarna till detta är två. Den första 
anledningen är att en ansenlig del av den svenska planeringsforskningen handlar om fall 
just från dessa storstadsregioner. Framförallt gäller detta forskning där nyliberalism 
inom planeringen undersöks, här finns en tanke om att avhandlingen kan ge ett större 
bidrag om jag inte undersöker fall som redan undersökts (om än med andra 
infallsvinklar). Den andra anledningen är att dessa kommuner, i jämförelse med andra 
kommuner, är befolkningsmässigt och ekonomiskt så pass dominanta att de i många 
hänseenden är unika i en svensk kontext. Vidare medför denna dominans att de utövar 
ett synnerligen extensivt inflytande på sina kranskommuner.  

6.4. Fallbeskrivningar – de utvalda 
kommunerna i undersökningen av den 
praktiska diskursen 

I detta avsnitt kommer jag kort presentera de kommuner vilkas översiktsplaner 
undersöks i avhandlingen. Antalet kommuner är fem; Helsingborg, Karlstad, Norrköping, 
Sundsvall och Örebro, som sammanlagt antagit 17 översiktsplaner under perioden 
1989–2014. I det följande presenteras kommunerna kortfattat. De översiktsplaner de 
antagit listas som avslutning av redogörelsen för respektive kommun. I fallbeskrivningen 
kommer jag främst beskriva hur kommunerna uppfyller urvalskriterierna och redogöra 
för en mer allmän bild av dem. Själva översiktsplanerna är det som sedan undersöks i 
kapitel 10, varför denna undersökning inte kommer föregås här. Detta tillvägagångsätt 
är ett sätt att förhålla mig trogen till att låta fallen tala för sig själva i den senare 
analysen. För enkelhetens skull presenteras kommunerna nedan i alfabetisk ordning.  

6.4.1. Helsingborg 

Helsingborg kommun är med 145 415 invånare (SCB 2018) Skåne läns näst folkrikaste 
kommun. Staden Helsingborg är en viktig transportnod och den största orten i 
nordvästra Skåne. Medan Malmö är Skånes största stad och residensstad i Skåne län är 
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Helsingborg en viktig kommun och ort i både ett lokalt och regionalt sammanhang. Ett 
exempel på detta är att kommunen pekas ut som ”navet i norra Öresund” i den 
upprättade strukturplanen i kommunsamarbetet Skåne Nordväst, härefter förkortat 
SKNV (SKNV u.å.: 6). I strukturplanen pekas Helsingborg ut som ett av Öresundsregionen 
centra, tillsammans med Malmö och Köpenhamn (ibid.).     

Helsingborg har antagit fyra översiktsplaner, här listade i kronologisk ordning: 

1989 - Översiktsplan för Helsingborgs kommun   

1997 - Helsingborgs översiktsplan – antagen av kommunfullmäktige 28 oktober 1997  

2002 - Översiktsplan för Helsingborgs stad, ÖP 2002, Stadsbyggnadskontoret 

2010 - ÖP 2010 - En strategisk översiktsplan för Helsingborgs utveckling 

6.4.2. Karlstad 

Karlstad kommun, belägen vid Vänerns norra strand och E18, är Värmlands 
befolkningsrikaste kommun med 92 497 invånare (SCB 2018). Karlstad ligger ungefär lika 
långt (25–30 mil) från Oslo Stockholm och Göteborg och 11 mil från Örebro (Örebro ÖP 
2012). Karlstads funktion som residensstad parat med gynnsamma förutsättningar för 
transporter har tydliggjort Karlstads roll som den dominanta tätorten och kommunen i 
Värmland. Förutom det geografiska läget och de förutsättningar detta ger finns det 
flygplats och tågstation i staden och man har en hamn.  

Karlstad har antagit fyra översiktsplaner under den undersökta perioden, här listade i 
kronologisk ordning: 

1990 - Översiktsplan 1990 

1997 - ÖP 97 – Översiktsplan 1997 för Karlstads kommun 

2006 - Översiktsplan 2006 Karlstad kommun 

2012 - Översiktsplan 2012 – Karlstad kommun 

6.4.3. Norrköping 

Norrköping är med 141 676 invånare Östra Götalands näst folkrikaste kommun, efter 
Linköping (SCB 2018). Skillnaden mellan kommunernas befolkning är bara 20 000 
invånare. Norrköping är en gammal handels- och industristad, som med sitt läge vid 
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Motala ström och längst in i Bråviken, historiskt sett haft ett fördelaktigt läge för såväl 
olika typer av tillverkning som för transporter. 

Norrköpings översiktsplan från 2010 gjordes gemensamt med Linköpings kommun. I 
denna pekas Norrköpings regionala vikt ut (Norrköping ÖP 2010: 8–10).   

Norrköping har antagit tre översiktsplaner under den undersökta perioden. Nedan listas 
de antagna översiktsplanerna i kronologisk ordning: 

1990 - Översiktsplan ÖP-90 Norrköpings kommun 

2002 - Framtid Norrköping – Översiktsplan 2002-Utvecklingsplan för staden 

2010 - Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping 

6.4.4. Sundsvall 

Sundsvalls kommun är Norrlands tredje folkrikaste kommun med 98 850 invånare (SCB 
2018). Staden ligger i en dalgång mellan Norra och Södra Stadsberget vid Selångeråns 
mynning i Sundsvallsfjärden innanför Alnön. Kommunen marknadsför sig som 
”Norrlands huvudstad” och är en viktig regional nod. I den regionala utvecklingsplanen 
för Västernorrland pekas Sundsvall och dess omgivningar ut som en av Norrlands största 
arbets- och bostadsmarknader (RUS Västernorrlands 2011:26).  

Sundsvall har antagit fyra översiktsplaner under den undersökta perioden, här listade i 
kronologisk ordning: 

1990 - Översiktsplan för Sundsvalls kommun – Textdel 

2005 - Översiktsplan för Sundsvall kommun – Antagen av kommunfullmäktige 19 
december 2005 

2014 - Översiktsplan Sundsvall 2021 – Kommunövergripande planförslag  

6.4.5. Örebro 

Örebro är residensstad i Örebro län och kommunen har med sina 153 367 invånare (SCB 
2018) fem gånger fler invånare än länets näst folkrikaste kommun, Karlskoga. Örebro är 
beläget vid Svartåns mynning i Hjälmaren, i södra Svealand. Läget har historiskt varit 
gynnsamt för handel och industri och stadens läge med ungefär lika långt avstånd till 
Stockholm, Göteborg och Oslo är fortfarande gynnsamt för transporter. Såväl 
transporterna som Örebros regionala vikt understryks i Örebro läns regionala 
utvecklingsstrategi (Örebro län Region u.å.: passim).  
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Under den undersökta perioden har Örebro antagit fyra översiktsplaner, här listade i 
kronologisk ordning: 

1991 - Förslag till översiktsplan – Antaget av kommunfullmäktige 1991-03-20 

2002 - Översiktsplan för Örebro kommun 

2010 - Vårt framtida Örebro – Översiktsplan för Örebro kommun 
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Figur 1. De undersökta kommunernas läge i Sverige

Källor: Lantmäteriet 2019 och SCB 2019



Del III – Diskursanalys av 
planeringsrationaliteter
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7. Planeringen som politiskt 
styrsystem 

I det följande kommer diskursen om planering som politiskt styrsystem konstrueras som 
teoretisk utgångspunkt utifrån en undersökning av den litteratur som diskuterar 
planering just som ett politiskt styrsystem. De begrepp som diskursen konstrueras 
utifrån, i texter om planering, kommer att hanteras separat och hur dessa begrepp 
används kommer särskilt att belysas.   

Beroende av källa framträder olika bilder av innebörden och betydelsen av begreppet 
planering. I den akademiska litteraturen framstår planering som ett svårdefinierat 
begrepp. Detta understryks i flera källor om planering (Blücher, Niklasson, Nilsson & 
Törnqvist 2003:7ff; Fainstein & Campbell 2012:1; Orrskog 2003:12ff; Wildavsky 1973). I 
vissa källor formuleras detta tämligen rättframt:  

”Planning…is an extremely ambiguous and difficult word to define.” 

(Hall & Tewdwr-Jones 2011:1) 

“…planeringsbegreppets betydelse är instabilt, svårdefinierat och normativt laddat…” 

(Strömgren 2007:12) 

Det råder dock en viss samsyn i vad planering är, vad den syftar till och vad dess 
legitimitetsgrund ligger i. Det är i huvudsak denna samsyn och den diskurs som skapas 
ur den, det vill säga diskursen om planering som politiskt styrsystem av mark- och 
vattenanvändningen, som kommer att undersökas. 

Man kan närma sig begreppet planering på olika sätt. Ett sätt att betrakta planeringen 
är smalt och instrumentellt. Planering blir då en process att planlägga framtida 
markanvändning endast i termer av vad som ska byggas och var, samt möjligen hur 
processkrav i lagen uppfylls. Ett bredare sätt att betrakta planering är att betrakta alla 
de handlingar, processer och transaktioner som sedermera resulterar i en plan och en 
byggd miljö, som delar av planeringsprocessen. Vi rör oss då med ett vida mer komplext 
begrepp. Det är den senare begreppsdefinitionen som gäller i denna avhandling. 
Planering utgör ett verksamhetsfält med många olika intressen, subjekt och processer.  
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I en svensk kontext är den offentliga sektorn en viktig aktör i planeringsprocessen. I 
Sverige har kommunerna planmonopol. Det är endast kommunerna som har rätt att 
besluta om markanvändning. De planerare som fastställer planer är anställda av, eller 
jobbar på uppdrag av, kommunen. Processen är i stor utsträckning i händerna på en 
politiskt styrd offentlig byråkrati och det finns tydliga lagkrav för hur en planprocess ska 
gå till och vad en plan ska innehålla. Dessa lagfästa instruktioner beskriver inte 
uttömmande vad planering är, i en vidare mening. Istället utgör lagen ett slags 
minimikrav på planen som produkt och på planeringsprocessen. Lagkraven ger inte 
heller någon klar definition vilka de intressen är som ställs mot varandra i planprocessen. 
Påpekandena kan tyckas vara triviala, men dessa karaktäristika har stora implikationer 
för det problemområde som ställts upp i de inledande kapitlen. I det fall planeringen 
genomgår en förändring mot ett mer nyliberalt sätt att styra markanvändningen är det 
just den offentliga och politiskt styrda planeringen som utmanas.  

Planeringen sett med den breda definitionen inkluderar handlingar som, strikt sett, 
ligger utanför planen och planprocessen. Detta sätter planeringen i en politisk kontext. 
Planering påverkar samhället och att planera blir en politisk handling (Johansson & 
Khakee 2008:12). I Birgitta Heneckes avhandling Plan & protest konstateras att det är i 
utrymmet mellan det som finns idag och det som är en möjlig framtid som planeringen 
uppstår. Planeringen måste därmed ta olika visioner och intressen i beaktande. 
Följaktligen har den fysiska planeringen ett brett verksamhetsfält som spänner över 
sociala, politiska, ekonomiska, hälso- och miljömässiga, kulturella, etiska och estetiska 
frågor (Henecke 2006:20). Med denna syn blir nästan allting ett verksamhetsområde för 
planeringen. Man kan då, i enlighet med statsvetaren Aaron Wildavsky, ställa frågan: 
”Om planering är allt, så är det kanske ingenting?” (Wildavsky 1973). Ett alltför vidsträckt 
planeringsbegrepp synes visserligen svårhanterligt, men å andra sidan kan det 
ifrågasättas om ett alltför snävt begrepp fångar det planeringen konstituerar. För att 
åstadkomma beslut rörande aktiviteters rumsliga utbredning som ses som legitima, 
rättvisa, välgrundade et cetera, krävs ett vidsynt hänsynstagande. Guy Baeten har kallat 
detta hänsynstagande till flera intressen planeringens raison-d’être (Baeten 2012b:210). 
I teoretiska verk och faktiska planer som målar upp vad planeringen syftar till, 
framkommer att denna övergripande och breda syn på planering är väl etablerad i 
teorin, såväl som i praktiken (Fainstein & Campbell 2012:1; Faludi 2002:5; Harvey 
2009:9; Helsingborg ÖP 2010:8).  

Planeringsfrågor har, i princip alltid, en geografisk dimension. Planeringen syftar till att 
forma strategier för att ta sig an framtiden genom att hantera problem som staden, 
kommunen eller regionen ställs inför gällande mark- och vattenanvändningen. Således 
har planeringens syfte mycket gemensamt med definitionen av politik. Planeringens 
kritiker menar att det finns en tendens till att omfattningen av vad som definieras som 
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policyområden som utgör en del av planeringen ökar över tid (Allmendinger 2009:109). 
I diskursen skulle i så fall planeringens verksamhetsområde växa. Detta skulle då delvis 
kunna ske som en följd av problematiseringar, vilka resulterar i policyproduktion inom 
sakområden som får en effekt i mark- och vattenanvändningen.  

Alla strategier för utveckling har kritiker och tillskyndare. Ur det perspektiv som här 
utvecklas ses beslutsprocessen rörande dessa strategier som en politisk kamp inom en 
specifik diskurs.  Avgörandet mellan olika alternativ i en given planeringssituation blir 
ett politiskt val. Det blir politiska avväganden som avgör: Ska planeringen utföras av 
experter? Ska andra intressenter bjudas in att delta i processen? Ska marknaden genom 
tillgång och efterfrågan vara den guidande principen? Det finns i sig inget givet 
avgörande på dessa frågor. Lagar som föreskriver ett visst alternativt är inte neutrala, 
utan utgör istället utfallet av tidigare politiska processer. Det gäller också 
planeringsbeslut som är av mer alldaglig karaktär, till exempel: Vilken typ av bostäder 
ska byggas? Vilka långsiktiga strategiska mål för den rumsliga utvecklingen ska 
kommunen ha? Hur ska infrastrukturen utvecklas? Detta är politiska värdegrundsfrågor 
där det inte kan existera neutral expertkunskap som ensam kan fälla avgörandet om 
vilken lösning som är den bästa möjliga. Medan sakkunskap kan säga något om vilka 
följder vissa beslut kan tänkas få, kan den inte säga något om hur dessa följder skall 
vägas mot de följder andra beslut kan få. 

En angränsande diskussion är lagens koppling till makt. Lagstiftning utan bakomliggande 
makt att avkräva aktörer att följa regler och utan förmåga att utkräva ansvar för 
lagförbrytelse, kan på goda grunder ses som illegitim (jmf. Derrida 2005:10–13). 
Huruvida en fråga definieras som politisk eller inte kan i sig ses som politisk strategi. 
Således blir striden rörande vad som ska tas upp till debatt inom planeringen eller vilka 
frågor som hanteras i planeringsprocessen eller inte också politisk. En avgörande fråga, 
som diskuterats i den offentliga debatten under senare år och som diskuteras för 
närvarande, är hur planeringen ska ordnas. Ska markanvändningsfrågor och planeringen 
av markanvändningen styras av en politisk process, som fallet varit historiskt och är för 
nuvarande, eller ska sådana frågor hanteras genom strikt ekonomiska och juridiska 
processer, såsom en nyliberal syn på planeringen förespråkar? Vad som blir föremål för 
beslutsfattande eller debatt, styrs av ämnesområdets diskursordning. Diskursordningen 
blir i och med detta också en maktordning.  

Utifrån denna diskussion är planering ett brett verksamhetsområde där alla processer i 
samband med den framtida mark- och vattenanvändningen ingår. På ett abstrakt plan 
kan planeringen som politiskt styrsystem, liksom vilken annan verksamhet som helst, 
beskrivas utifrån olika synvinklar:  

 



66 

 

- Empiriskt - ”Vad är planeringen?” 
- Normativt - ”Vad borde planeringen vara?” 
- Konstruktivt - ”Vad kan planeringen vara?” 

Den redogörelse jag gör innehåller såväl empiriska som normativa element. Det är den 
i debatten konstruerade föreställningen av planeringen som återges här. Det är helt 
ointressant huruvida detta stämmer med olika subjekts uppfattning om hur planeringen 
har varit, är, bör eller kan vara. Vidare gäller detsamma olika subjekts uppfattningar om 
normativa eller konstruktiva element inom diskursen om planering som politiskt system. 

Den inledande definitionen av politisk styrning som följer nedan är, liksom definitionen 
av marknadsstyrningen, byggd på en idealiserad bild av styrformen. Definitionen som 
här skrivs fram grundas främst i statsvetenskaplig litteratur. Begreppet kan också sägas 
utgå från en förvaltningssyn som främst har sitt fundament i en offentlig organisering 
som utgår från idén om den demokratiska och starka välfärdsstaten. Det som 
konstrueras här är den typ av organisering av de offentliga institutionerna som 
formuleras eller tas för given i planeringslitteraturen. Ibland är denna formulering 
explicit, som i mycket av den litteratur som behandlar kollaborativ planering 
(Allmendinger 2009), ibland är den mer implicit. 

I den politiska styrningen tänks tjänstemän eller experter, såsom planerare, omsätta 
politikernas direktiv i sin tjänsteutövning. Detta kan ske i den löpande verksamheten, 
men också i form av mer formaliserade dokument. Tjänstemannen är tänkt att vara 
underordnad politikern, men ska ha en sådan kunskap att det är möjligt för politikerna 
att rådfråga planeraren i sakfrågor. Samma kunskap ska också utgöra en garant för att 
omsätta de politiska visionerna till verksamhetspraxis. Vidare ska kunskapen möjliggöra 
för kommunikation med medborgarna och inbjuda till medbestämmande via exempelvis 
samråd, om så föreskrivs i lag eller via politiska beslut. Diskussionen om huruvida 
samrådet inom den fysiska planeringen verkligen påverkar beslutsfattandet i sig, eller 
endast utgör ett delgivande om aktuella planers innehåll, lämnas i detta sammanhang 
därhän. Det normativa innehållet i planeringslitteraturens syn på organiseringen av den 
offentliga planeringen föreskriver att så bör ske och det är det som i detta sammanhang 
är relevant.   

7.1. Vad är en planeringsdiskurs? 

Det är avgörande att de motsättningar och paradoxer som kommit fram i 
undersökningen tydligt framträder för denna redogörelses trovärdighet. Inom den 
bredare planeringsdiskursen finns det ett antal olika synsätt och förståelser av 
planeringsbegreppets diskursiva uppbyggnad. I det följande kommer dessa synsätt 
redogöras för, för att skapa en förståelse för hur diskursen konstrueras inom olika 
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domäner av planeringskunskap. Givet att begreppet planering tolkats på så olika sätt, 
kan inte en ensartad och enkel bild framträda. Snarare är det så att diskursen om 
planering som politiskt styrsystem kan förväntas vara såväl heterogen som 
motsägelsefull. Förståelsen av planeringen som politiskt styrsystem som blir 
slutresultatet av detta kapitel, kommer att användas som utgångspunkt för den vidare 
analysen av den planeringsdiskurs som framträder i praktiken. Planeringen som politiskt 
styrsystem ställs i den senare undersökningen i motsatsförhållande till 
marknadsstyrning av markanvändningen för att se om det har skett en förändring. 
Genom att betrakta planeringen som ett styrsystem kan utvecklingen förstås. 

För att kunna hävda en förskjutning måste ett utgångsläge konstrueras. Detta 
utgångsläge kommer att bygga på hur planeringen beskrivits i en bredare akademisk 
planeringsdiskurs. Denna kommer att bygga på svenska källor i stor utsträckning, 
eftersom den kontext som undersöks är svensk. Samhällsteori är generellt sett beroende 
av den kontext i vilken den utvecklas. Förståelsen av planeringen byggs upp och 
redogörs för genom en översikt av litteraturen på området och utgör bara en av 
(oändligt) många möjliga representationer av densamma. Avsikten med att tydligt 
presentera grunden är att göra representationen explicit och transparent avseende de 
val som gjorts.  

I diskursen om planeringen som politiskt styrsystem finns ett antal begrepp som 
framträder som särskilt viktiga. Vid genomläsning av litteraturen har dessa begrepp eller 
värden (i meningen ideal) som är mest frekvent återkommande eller har störst bäring i 
diskursen om planeringen om politiskt styrsystem valts ut. Urvalskriteriet har varit att 
välja de begrepp som ger flest ingångar och störst förklaringsvärde för avhandlingens 
frågeställningar. Med detta vill jag ha sagt att de utvalda begreppen inte nödvändigtvis 
ska ses som grundbultar för planeringen i stort, men däremot utgör dessa begrepp 
grundbultarna för den undersökning som det i det följande redogörs för. För att 
tydliggöra med ett exempel: Begreppet hållbarhet kan knappast ses som en 
förutsättning för utvecklingen som ledde fram till PBL 1987 och den översiktsplanering 
som följt på denna lag. Däremot är hållbarhet ett viktigt begrepp i översiktsplaneringen 
från mitten av 1990-talet och framåt. Således har detta begrepp valts ut, trots att det 
inte kan sägas ha varit avgörande före den undersökta perioden. De begrepp som är 
återkommande, direkt eller indirekt, är de följande: 

- allmänt intresse  
- demokrati  
- välfärd  
- tillväxt 
- hållbarhet  
- expertis 
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7.2. Diskursen om planering som politiskt 
styrsystem 

I den planeringsteoretiska litteraturen härleds planeringens legitimitet vanligen ur en 
uppfattning om det allmänna goda, vilket kan sägas gälla över ett brett spektrum av 
tänkare och teoretiker. Den planeringsteoretiska diskursen beskrivs här brett och öppet 
för att rymma ett flertal möjliga subjektspositioner i planeringsdiskursen. Detta för att 
inte reducera diskursen till att endast omfatta en viss attityd eller hållning gentemot 
planeringen. 

Uppdraget för planeringen artikuleras, utifrån rationaliteten om planeringen som 
politiskt styrsystem, som ett kollektivt förvaltande av platsrelaterade framtidsvisioner i 
olika skalor och aspekter (Fainstein & Campbell 2012:1ff, Forester 1989:10, Hall 2002:2f, 
Healey 2010:8ff). Det är, bland annat, denna typ av rationalitet som detta kapitel 
redogör för. Planering i denna mening resulterar ofta i en plan som visar hur olika 
aktiviteter är spridda i rummet och, eventuellt, dessa aktiviteters sammanlänkningar 
samt en utpekad önskad utveckling (Hall 1982:2).  Här får planeringen vidsträckta 
ansvarsområden. Planering blir politik men kan också, utifrån Mouffes begreppsapparat, 
utgöra en del av det politiska. I enlighet med hur olika syner på medborgerliga 
rättigheter diskuteras som negativa respektive positiva rättigheter, skulle de två olika 
synerna på planering som kommer fram i diskussionen ovan kunna benämnas som 
negativ planeringssyn respektive positiv planeringssyn. Begreppen i sig beskriver då inte 
respektive planeringssyns attityd gentemot planering i sig, utan bygger vidare på 
begreppen negativa respektive positiva rättigheter. Med en negativ planeringssyn avses 
då en syn på planeringen som hindrande av andras möjligheter till att via byggande 
inverka negativt på det värde den enskildes fastighet har. Positiv planeringssyn ser 
istället planeringen som ett instrument för att åstadkomma rättigheter i byggandet. 
Exempelvis rätten till god boendemiljö.  

7.2.1. Planering som politik inom planeringsteorin 

”politik [-i´k] s. –en  

Statskonst; princip(er) el. metod(er) för strävan att förverkliga program rörande 
samhällslivet; taktik, tillvägagångssätt” 

(SAOL 2015) 
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”Planners do not work on a neutral stage (…); they work within political 
institutions, on political issues (…) whose most basic technical components (…) 
may be celebrated by some, contested by others. Any account of planning must 
face these political realities.” 

(Forester 1989:3) 

Det finns en klar överensstämmelse mellan citaten ovan. I det första citatet ska 
”program förverkligas”, men politiken utgör principer eller metoder ”för strävan” att 
förverkliga dessa program. Förhållandet mellan beslut och utfallet av dessa tas inte för 
givet som helt och hållet korresponderande. I det andra citatet förutsätts politik och 
beslutsfattande vara en snårig terräng att navigera i. Det är i navigationen genom denna 
snåriga terräng av politiska beslut vi hittar planeringen som politiskt styrsystem. 

Det får vissa följder att betrakta planeringsprocessen som en politisk diskurs. Vad detta 
val för med sig är dels en syn på planeringen som föränderlig, dels ett understrykande 
av makt som komponent i planeringsprocessen. Det är heller inte fråga om makt, vilken 
som helst. Det handlar om politisk makt. Denna definition för in den politiska 
dimensionen i planeringen som ofrånkomlig, åtminstone under de former av planering 
som det finns historisk erfarenhet av i Sverige.   

Inbäddat i planeringen ligger, under nuvarande och historiska omständigheter, 
oundvikligen politiska ställningstaganden. Detta gäller oavsett om dessa 
ställningstaganden är uttalat politiska eller inte, vilket kan ses som ett arv från 
planeringens historia och som ett resultat av planeringens tillämpning. Därmed kan 
planeringen betraktas som ett resultat av välfärdssträvanden och en politik som syftar 
till ekonomisk omfördelning. Det är ofta denna typ av värden som beskrivs vara de 
övergripande målen med planering i olika typer av dokument, exempelvis i lagar, 
myndighetsuppdrag och motioner som berör planeringen (PBL 1 kap § 1 SFS 2010:900; 
Boverket a; Boverket b; SOU 2013:34 sid 70). I en svensk kontext anses planeringen ofta 
vara ett resultat av socialdemokratiskt präglad folkhemspolitik och med en idémässig 
grund i rationalistisk social ingenjörskonst (Andersson 2009; Strömgren 2007). Planering 
förekommer även under andra former. Andra länder har olika planformer, skilda 
planeringskulturer och det juridiska ramverket ser annorlunda ut. Vidare finns det 
företrädare för flera ideologiska ståndpunkter inom planeringsdiskurserna i olika länder. 
Det jag undersöker här är den svenska kontexten och då specifikt översiktsplaneringen. 
I det följande kommer de viktigaste begreppen inom diskursen om planering som 
politiskt styrsystem redogöras för. 
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7.2.1. Allmänt intresse 

Allmänt intresse återkommer i princip i varje text som handlar om planering. Begreppet 
som sådant diskuteras ur olika synvinklar och fylls med olika innehåll över tid. Hur olika 
aktörer förhåller sig till begreppet allmänt intresse skiljer sig åt. ”Allmänt intresse”, ”det 
allmännas intresse”, ”det kollektivt goda” samt ”samhällsintresset” är några av 
formuleringarna som i stort fylls med ett likvärdigt innehåll av ett flertal författare, om 
än begreppet synes stå i olika förhållande till andra begrepp (Bengs 2005a; Henecke 
2006:64ff; Nyström 2003:14f; Peterson-Forsberg 2012:57ff; Strömgren 2007:31f; 
Ödmann 1992:121). Det går att konstatera är att det allmänna intresset är det som för 
stunden, alternativt ur en specifik position, anses vara till godo för det stora flertalet, 
eller ännu hellre, alla medborgare (Strömgren 2007:31).  Även om begreppet utsatts för 
kritik, är det seglivat inom planeringen (Peterson-Forsberg 2012:57ff). Detta beror på 
att begreppet är av avgörande betydelse för diskursen om planering som politiskt 
styrsystem. Det allmänna intresset är en grundläggande utgångspunkt både för 
planerarnas identitet och för hur de förhåller sig till alla val som måste göras inom 
planeringen. Vidare finns det i delar av litteraturen en argumentationskedja som kopplar 
planering till det allmänna goda och att göra gott. Planering ges på så sätt en starkt 
normativ dimension, genom att planering i princip likställs med att göra gott.  

Det är naturrättsprinciper, som kan hävdas genom referens till ett allmänt intresse, som 
lyfts fram som ett argument för utvidgning av de allmänna intressena inom planeringen 
i riksdagsdebatten under 1900-talet (Ödmann 1992:13ff). Ur perspektivet att planering 
kopplas till att göra gott, finns det en slags logik i detta. I det fall planeringen syftar till 
att garantera naturrättsliga principer, är det svårt att invända mot dess 
legitimitetsgrund, åtminstone utifrån en princip om den individuella rätten. Huruvida 
naturrättsliga principer har haft ett stort inflytande över den praktiska planeringen är 
tveksamt. Däremot kan konstateras att även om man kan tänka sig partikulära intressen 
som grund för planering, är det upplysningens universella syn på frihet som motiverar 
planeringstänkandet i stort (Strömgren 2007:28).   

Allmänt intresse är, inom diskursen om planering som politiskt styrsystem, ett begrepp 
eller värde som olika subjektspositioner försöker fylla med mening. Det råder diskursiv 
kamp om att fylla detta begrepp med innehåll. Andreaz Strömgren menar att de 
konkreta värden som begreppet fylls med, såsom ekonomisk tillväxt, välstånd, social 
sammanhållning, integration eller ekologisk hållbar livsmiljö, varierar över tid och 
mellan olika diskurser (Strömgren 2007:31). Det allmänna intresset också är ett begrepp 
som har inflytande över hur andra begrepp definieras och fylls med mening. Exempelvis 
om en aktör, utifrån sin position, ser det allmänna intresset främst i termer av 
ekonomisk tillväxt betraktar denna aktör legitimitet, äganderätt och välfärd och dessa 
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begrepps inbördes relationer på ett visst sätt. En annan aktör som ser det allmänna 
intresset främst i termer av social sammanhållning har rimligtvis en annan uppfattning 
om dessa begrepp och deras inbördes relationer. 

Det finns anledning att betrakta det allmänna intressets betydelse för aktörernas 
identitetsskapande. För tjänstemännen torde det allmänna intresset utgöra ett 
avgörande värde, i förhållande till vilket den enskilda planeraren betraktar sig. Olika 
aktörers förhållanden till begreppet bidrar till hur dessa aktörer skapar sin identitet inom 
planeringen. Märk väl, att i enlighet med diskursteori kan en aktör ha multipla 
subjektspositioner och att den enskilde planeraren ur detta perspektiv i så fall kan ha 
olika syn på det allmänna intresset. Ett exempel kan vara att en bygglovshandläggare 
jobbar i kommun A, men bor och söker bygglov i kommun B. I detta fall befinner sig 
denna person i två roller samtidigt: både som handläggare och ansökande, om än i olika 
kommuner. Planerarens identitet är splittrad i denna situation. 

Det allmänna intresset kan sägas bidra med såväl stabilitet som instabilitet till 
planeringsdiskursen. Möjligen skulle man kunna hävda att det bidrar mer till det förra 
än det senare, då i princip all planering legitimeras utifrån det allmänna intresset 
(Mukhtar-Landgren 2012:46ff; Peterson-Forsberg 2012:58; Strömgren 2007:28; 
Ödmann 1992:26). Således framträder det allmänna intresset som ett viktigt begrepp i 
diskursen. Det allmänna intresset utgör en slags förankringspunkt som låser fast olika 
begrepps betydelse i förhållande till varandra och kan sägas utgöra en förutsättning för 
diskursen om planering som ett politiskt styrsystem. Däremot är inte begreppet i sig 
fastlåst. Det råder fortfarande en kamp om vad begreppet ska fyllas med för mening och 
betydelse. Att det inte råder samsyn i hur det allmänna intresset ska förstås, är ett 
tecken på detta. I det kommande ska olika sätt att se på detta diskuteras.  

7.2.2. Demokrati 

Planeringen har ett komplicerat förhållande till demokrati. Planering innebär 
ofrånkomligen ett bindande av utvecklingen till en i förväg fastställd plan (Gullberg 
2005:47) och har därmed ett auktoritärt drag. Den svenska planeringen sker inom ramen 
för en demokratisk rättsstat och har så gjort under den historiska period som undersöks. 
Däremot har utvecklingen av olika aspekter av planeringen, som har en påverkan på 
vilken slags demokratisk process det rör sig om, varit stadd i förändring. Avvägningar 
gällande vilken på nivå planeringen bör ske; lokal, regional eller nationell, samt 
avvägningar om huruvida medborgarna bör vara inblandade i processen eller om deras 
valda representanter ska föra deras talan (representativ demokrati eller mer 
direktdemokratiskt ideal) och avvägningar mellan politikens och expertisens mening, 
löper som röda trådar genom den svenska planeringens historia.  
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Avvägningen mellan expertis och demokrati, i dess olika former, är en debatt som pågår 
och har pågått både i en internationell och nationell kontext. I den svenska kontexten 
har bland andra Andreaz Strömgren (2007) skrivit om denna motsättning. Strömgren 
hävdar att ett planeringsideal av upplysningstyp är dominerande inom den svenska 
planeringen i stort (Strömgren 2007: passim). I ett sådant ideal har planeraren en hög 
grad av voluntarism och kan relativt obehindrad utföra sin gärning. Strömgren menar 
inte att detta ideal är en bra beskrivning av hur planeringen faktiskt går till, men att 
graden av voluntarism inom olika planeringsskolor istället frambringar frågan om hur 
autonom planeraren anses vara (Strömgren 2007:30). Kanske man också kan se det som 
graden att av voluntarism pekar på vilket normativt ideal rörande planerarens roll som 
finns: hur autonom bör planeraren vara? Innan planeringen blir rättsligt bindande är det 
meningslöst att tala om någon autonom planerarroll, då andra aktörer inte hade skäl att 
hindra planerarens gärning. Efter det att planeringen som sådan blir rättsligt bindande 
tilldelas planeraren en viss autonomi. Det är synnerligen omstritt hur stor denna 
autonomi kan anses ha varit under olika perioder. 

Thord Strömberg hävdar att ”De kommunala aktörerna agerar inte i slutna rum” 
(2005:109). Det kan tyckas vara ett självklart påstående, men är inte längre så om man 
tar i beaktande de planeringsteoretiska ideal som har ett genomslag och som tidigare 
har haft ett genomslag inom planerarkåren. I dessa ideal eller teorier, om man så vill, 
agerar planeraren ofta fritt och synnerligen obundet av restriktioner. Snarare än att 
planeraren kan agera fritt, är det så att denna verkar inom ett politik- och 
förvaltningsområde där det förekommer många konflikter (Henecke 2006:20; 
Strömberg 2005:110). Planerare har många olika intressen att ta hänsyn till och att 
jämka samman för att åstadkomma en färdig plan.  

I den svenska planeringslitteraturen beskrivs planerarrollen som en relativt autonom 
tjänsteperson, i stort opåverkad av omvärlden. Planering i sig innehåller ett auktoritärt 
drag och planen är ett disciplinerande dokument. Det går också på ett principiellt plan 
att ställa sig frågande till om huruvida den demokratiska statens byråkratiska 
institutioner, av vilka planeringen är en, i sig är demokratiska eller inte (jmf. Dahl 2002: 
passim). Demokrati är, detta auktoritativa drag till trots, ett viktigt begrepp inom 
planeringen.  Samtidigt finns det de som menar att demokratin är en förutsättning för 
planeringen (Sager 2005:1f). Tore Sager har i en artikel tagit upp ett flertal viktiga 
samtida teoriinriktningar inom planeringen och pekar på hur de syftar till att främja 
demokrati i planeringen. Sager menar att inkrementalism verkar för att varje ståndpunkt 
skall företrädas av någon intressent, advokatplanering syftar till att se till att 
missgynnade gruppers röst blir hörd och kommunikativ planering skall åstadkomma en 
kommunikation som i mindre grad störs av manipulation (Sager 2005:2). Givetvis kan 
man se det som Christer Bengs, att värden såsom demokrati är syntetiska och inte har 
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någon analytisk bärkraft. Denna typ av begrepp refereras till eftersom de kan användas 
i en mängd olika syften (Bengs 2005b:7). Även om denna synvinkel är intressant och 
viktig, understryker den, snarare än undergräver, begreppets vikt inom planeringen. 

För planerare och planeringsteoretiker utgör begreppet ”demokrati” ett ytterst viktigt 
värde med vilket man definierar sin identitet, verksamhet och gärning. En genomläsning 
av demokratiteoretiska verk (exempelvis Bevir 2010; Dahl 2002; Held 2006; Lundquist 
2001; Premfors 2000) visar att det finns en mängd olika demokratisyner och -modeller. 
Demokrati är i sig ett värde eller begrepp om vilket det råder en diskursiv kamp. I och 
med detta, utgör begreppet ingen fast punkt gentemot vilken man oproblematiskt kan 
grunda en identitet eller utvärdera en verksamhet eller gärning. Detta utgör i sig en 
grund till de debatter om planeringens processer och planerarens roll som förs inom 
planeringen och utgör också en grund till varför dessa delar av planeringen är omstridda. 
Då demokratins innehåll är omstritt och det inom planeringen är viktigt att identifiera 
sig som demokrat, blir frågan på vilket sätt man ser på demokratin. Varje påstående om 
demokrati inom planeringen, liksom om planerarens roll, måste kontextualiseras i 
förhållande till vilken demokratimodell som åberopas. Det är också så att förskjutningar 
i detta sammanhang har ett samband med förskjutningar i diskursen om planeringen 
som politiskt styrsystem i stort.  

Sammantaget kan sägas att planeringen som politiskt styrsystem är ambivalent 
angående vilken demokratisyn som råder och också i frågan om medborgarnas 
inflytande kontra auktoritär styrning. Vad som däremot står tydligt är att det är viktigt 
för planerare och planeringen, som politiskt styrd verksamhet, att medborgarna 
uppfattar beslut som legitima i ett demokratiskt system.  

7.2.3. Välfärd 

Välfärd är, liksom övriga begrepp i diskursen om planeringen som politiskt styrsystem, 
ett mångtydigt begrepp. Begreppet kommer inte definieras, liksom de övriga begreppen 
som diskuteras i detta kapitel. Däremot kommer olika positioner rörande begreppet i 
diskursen om planeringen som politiskt styrsystem att redogöras för och diskuteras. 
Inom den planeringsteoretiska litteraturen diskuteras sällan vilken syn på välfärd som 
ligger till grund för olika planeringsideal. Istället tycks välfärd, dess definition och 
innehåll, tas för given. Trots detta är det tydligt att det inom planeringen finns olika 
praktiker och teoretiska inriktningar som i sig bygger på olika välfärdssyn. I det följande 
kommer just detta att undersökas och redogöras för. 

Välfärd som övergripande mål har fått ett minskat inflytande i svensk förvaltning överlag 
och inom planeringen, men kanske i synnerhet inom bostadssektorn (Christophers 2013: 
889; Hedin, Clark, Lundholm & Malmberg 2012; Ward 2002:362). Generellt sett har dock 
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tanken på universell välfärd och den rationellt grundade strävan efter en sådan välfärd, 
varit en grundläggande aspekt av planeringens legitimitetsanspråk (Nylund 1995: 1, 
136f). Under de senaste årtiondena har fokus övergått till en mer emancipatorisk 
planering, där medborgarna förväntas delta i själva planeringsprocessen. Nylund 
(1995:142) tillskriver detta delvis den postmoderna och nyliberalt influerade 
samhällsdebatten. Det kan vara värt att notera, att i de flesta planprocesser utgör 
medborgardeltagandet endast ett formulerande av olika särintressen. Planerarna 
formulerar fortfarande det allmänintresse som finns i den färdiga planen. Generellt sett 
står välfärden stark som normerande värde för planeringen: deltagandet sker på grund 
av att det ligger i det allmännas intresse att säkra de värden man vill uppnå, som 
exempelvis demokrati. Planering för att nå en större ekonomisk tillväxt motiveras utifrån 
att tillväxt kommer alla till godo (Johansson & Khakee 2008:50–51). Det är fortfarande 
svårt att tänka sig en planering som inte hävdar sin legitimitet utifrån detta värde. 
Nyström beskriver de huvudsakliga invändningarna mot marknadsstyrd 
markanvändning: 

” • Externa effekter 

   •Kollektiva nyttigheter 

   •Markåtkomst 

   •Skydd mot olyckor 

   •Samordning av enskilda aktörer” 

(Nyström 2003:52) 

Sammantaget är samtliga argument mer eller mindre knutna till välfärd som 
normerande värde för planeringen. Nyström konstaterar att rättviseaspekter inte kan 
uppfyllas av marknadskrafter och att fördelningspolitiska mål utgör starka skäl för en 
offentlig planering (2003:55). Givetvis är synen på planeringen beroende av vad man 
sorterar in under begreppet välfärd, men om man inte enkom menar rent ekonomisk 
välfärd för den enskilda medborgaren, är någon slags planering i praktiken ofrånkomlig. 
Det är dock svårt att utifrån en genomläsning av planeringslitteraturen se att det finns 
något slags överordnad definition som man i huvudsak är överens om. Planering sätts i 
en svensk kontext ofta ihop med välfärdsstaten. Eftersom planeringen består, trots att 
somliga menar att den starka välfärdsstaten har blivit nedmonterad (Rothstein & 
Lindvall 2006), måste planeringen syfta till något annat idag. Alternativt en annan slags 
välfärd. Möjligen kan man, ur ett diskursteoretiskt perspektiv, se det som om att 
välfärdsstaten inte blivit nedmonterad, men att diskursen kring den har blivit förskjuten 
i en annan riktning än den förutvarande. 
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Ur ett diskursteoretiskt perspektiv kan begreppet välfärd knappast ses som speciellt 
stabilt. En grundläggande fråga som omedelbart inställer sig när välfärd diskuteras är 
om man avser konkret materiell välfärd eller välfärd i betydelsen av inflytande i 
beslutsprocesser. Medan det förra utgör den vardagliga förståelsen av begreppet är det 
svårt att tänka sig en välfärdsstat som inte är demokratisk eller ger medborgarna insyn 
och bestämmanderätt i de processer där de är direkta intressenter av utfallet. Ofta sätts 
begreppet välfärd in i ett sammanhang som en motsats till fri marknad. Det finns å andra 
sidan starka subjektspositioner inom planeringen som menar att tillväxt inte kan skapas 
utan en fri marknad (Allmendinger 2009:109). Tillväxt tänks då vanligen kunna generera 
mer välfärd eller andra eftersträvansvärda effekter (se en vidare diskussion om detta 
under nästkommande rubrik). Runt det för planeringsdiskursen viktiga begreppet 
välfärd råder alltså diskursiv kamp. Måhända är det just i krocken mellan välfärdsstatens 
långtgående ambitioner och dess stora påverkan på medborgarnas liv respektive en mer 
marknadsrationell syn på planeringen som den huvudsakliga motsättningen finns. Som 
läsaren ska se i kapitel 8 och 9, betraktas såväl planering som välfärdsstaten som 
anatema i en nyliberal marknadsstyrd markanvändning. Om detta utgör den 
huvudsakliga konfliktlinjen, är det inte märkligt om diskursen om planeringen som 
politiskt styrsystem är under förändring. Denna förändring skulle i så fall kunna göra det 
svårt att hantera begreppet välfärd inom planeringen överhuvudtaget. I sådant fall är 
det inte heller att förundras över att begreppet inte kan hanteras inom diskursen om 
planeringen som politiskt styrsystem. 

7.2.4. Tillväxt 

Ett viktigt mål för planeringen i Sverige är att planera för tillväxt. Detta har redan 
konstaterats av ett flertal författare (Dannestam 2009: passim; Loit 2014: passim; 
Mukhtar-Landgren 2012: passim). Vad som står klart är att man inom planeringen inte 
ser det som en fråga om tillväxt för tillväxtens egen skull. Snarare är det så att tillväxt 
ses som ett medel att nå andra mål, såsom välstånd (Loit 2014:77f), innovationer 
(Dannestam 2009:108), kreativitet (Loit 2014:109), stadsliv (Tunström 31, 86, 117f), 
utveckling och framsteg (Mukhtar-Landgren 2012:121). I forskningsdebatten brukar 
påpekas att denna koppling mellan tillväxt och enkom positiva värden bortser från att 
om en kommun ska kunna göra ekonomiska satsningar, måste resurser dirigeras till 
tillväxtgenererande verksamheter. Dessa resurser kunde annars lagts på andra 
verksamhetsområden, vilket hade kunnat gynnat medborgarna mer. Det är en politisk 
avvägning att satsa på att planera för tillväxt. I detta sammanhang är det viktigt att 
påpeka att det inte nödvändigtvis rör sig om ett motsatsförhållande där alla satsningar 
på tillväxt görs på välfärdens bekostnad (jmf Dannestam 2009:190). Dels kan 
tillväxtgenererande åtgärder vara framgångsrika, dels kan det gå att kombinera olika 
mål. Vissa hävdar att i detta avseende har planeringen genomgått en förändring. Från 
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att tidigare ha varit en garant för jämlikhet på välfärdsstatens grunder, säkrar 
planeringen istället partikulära intressen i syfte att åstadkomma lokal ekonomisk tillväxt 
(Nylund 1995:23; Orrskog 2003:50f). 

Utifrån en analys som sätter kommuner som konkurrenter till varandra i jakt på faktorer 
som kan stärka den lokala tillväxten, görs det logiskt att satsa på tillväxt (Dannestam 
2009: 97ff; Harvey 1989:3ff, Loit 2014:82). Tillväxten ses som någonting som gynnar alla 
medborgare, inte endast de som tillväxtpolitiken riktar sig till direkt. Genom 
nedsippringseffekter, såsom större skatteunderlag, tänks avkastningen från de 
investeringar, som görs för att få till stånd lokal tillväxt, komma alla medborgare till godo 
(Dannestam 2009:109). Tanken är att om de gemensamma resurserna är större får varje 
medborgare totalt mer, i absoluta termer. Detta är, som Nylund (1995:23) påpekat, ett 
tydligt avsteg från den tidigare välfärdslinjen. 

Ur ett diskursteoretiskt perspektiv blir tillväxt ett intressant begrepp i diskursen om 
planeringen som politiskt styrsystem. Det kan kombineras med i princip vad som helst 
som kan ses som positivt; från välfärd till konkurrenskraft. Även till begrepp som i en 
politisk realitet ofta står mot varandra. Detta tyder på att begreppet är viktigt att erövra 
inom planeringen. Den ekonomiska förståelsen av begreppet är stark. Oavsett om man 
ser ekonomisk tillväxt som ett ändamål i sig eller ett medel för att uppnå andra mål, 
tycks tillväxtens positiva effekter inte avkrävas en förklaring om varför det är viktigt att 
satsa på tillväxt. Tillväxt utgör ett begrepp som inom planeringen verkar oundvikligt att 
hantera. Den ekonomiska logik om global platskonkurrens som i det närmaste är 
hegemonisk inom planeringen tvingar fram en logik där tillväxt har positiva 
konnotationer (Clifford & Tewdwr-Jones 28–31).  Förklaringen kan tänkas vara att ur ett 
perspektiv där vi lever i en alltmer globaliserad värld och där platskonkurrens tas för 
given, utgör en aktiv tillväxtfrämjande planering en slags legitimitetsgrund för planering. 
Om planeringen inte kan frångå logiken om platskonkurrens, kan den åtminstone ge 
sken av att kunna påverka utfallet på lokal nivå. Det är motsägelsefullt, att en exogen 
kraft som ses som ostoppbar och i princip inte kan göras något åt (såsom tvingande 
omständighet) tros vara tämjbar på lokal nivå genom planering.  

Kopplingarna till andra begrepp, såsom välfärd och allmänt intresse är tydliga. Detta kan 
bero på att dessa begrepp utgör andra viktiga begrepp i legitimeringen av planeringen. 
Sammantaget kan konstateras att tillväxt utgör ett begrepp om vilket det råder en öppen 
motsättning. I kampen om hur tillväxt ska konstrueras blottas skiljelinjen mellan en 
nyliberal marknadslogik och den politiskt styrda planeringslogiken.  
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7.2.5. Hållbarhet 

Utifrån en allmän förståelse av begreppet hållbarhet framstår det som mångtydig. Det 
har i de flesta sammanhang idag byggts upp som bestående av tre delar: miljömässig, 
ekonomisk och social hållbarhet. Sammantaget bildar dessa olika hållbarheter den mer 
övergripande termen hållbarhet. Redan på detta stadie går det att se att i avvägandet 
av hur hållbarhetsbegreppet ska konstrueras och användas ligger en rad politiska 
ställningstaganden. Det är oklart om alla delarna lika viktiga eller om de viktas olika. 
Karin Bradley beskriver både planering och formulerandet av begrepp som hållbarhet 
som politiska verksamheter, som är öppna för politiska konflikter (Bradley 2009:25ff). 
Bradley menar att detta inte måste gynna hållbarhet som politisk sakfråga, speciellt inte 
om debatten förs inom ett ramverk gjort för att skapa konsensus, utan snarare 
uppmuntrar politiska motsättningar (Bradley 2009:26ff). I detta anknyter författaren till 
en syn på politik som företräds av Mouffe och Žižek, nämligen att motsatta ståndpunkter 
(eller antagonismer) är en förutsättning för sann politiskt meningsutbyte (Mouffe 2016: 

passim). Politik, i sin tur, är en förutsättning för att hegemoniska uppfattningar inom 
diskurser synliggörs och att diskurser görs öppna för antagonistisk kamp. Att begreppet 
hållbarhet är ett begrepp som inom diskursen om planeringen som politiskt styrsystem 
är öppet för diskursiv kamp i form av antagonismer pekar på en politisering av 
planeringen. Av detta följer att planeringen som politiskt styrsystem i sig är en diskurs 
som är öppen för antagonistiska kamper. Planeringen är inte längre den av hegemoni 
präglade modernistiska och rationella verksamhet den kanske en gång var. Det råder 
kamp inom diskursen. 

Inom planeringen är begreppet tät stad nära sammankopplat med hållbar planering. Det 
täta stadsidealet har setts som lösningen på flera av de problem som den moderna 
staden har: bilism, långa avstånd och döende stadskärnor, exempelvis (Ullstad 2008: 
passim). Det intressanta är att hållbarhet konstrueras både som ett problem och en 
möjlighet. Det är problematiskt att uppnå hållbarhet, oavsett vad ett sådant stadie nu 
än definieras som. Detta eftersom det är svårt att svara mot de krav som hållbarheten 
ställer, då det inte råder konsensus om vilka dessa krav är, eller hur de ska viktas mot 
andra krav. Men att hållbarhet samtidigt innebär möjligheter inom planeringen råder 
det inget större tvivel. Hållbarhet kan användas som argument för att göra ingrepp som 
utan detta värde som legitimitetsgrund hade varit svåra att göra, det kan handla om att 
man kan få större ekonomiska resurser eller att det är lättare att legitimera ett givet 
beslut.  

Karin Bradley (2009) har konstaterat att såväl planering som hållbarhet som begrepp är 
synnerligen öppna för politisk kamp. Dock tycks det vara så att det ses som viktigare att 
peka ut hur planeringen kan leda till de möjligheter som hållbarhet kan bära med sig än 
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att peka på de problem som hållbarheten kan utgöra för planeringen. Återigen handlar 
det om legitimitet. I det fall planeringen inte kan hantera de livsvillkor som tillåter 
samhället att bestå i någorlunda igenkännbara former, så förlorar planeringen sitt syfte 
och sin legitimitetsgrund. Hållbarhet utgör ett viktigt begrepp inom diskursen om 
planeringen som politiskt styrsystem och är ett begrepp som i princip varje större plan 
idag måste hantera på något sätt. Samtidigt är det synnerligen öppet för att fyllas med 
olika innehåll, varför det faktiska tillvägagångssättet kan skilja sig åt väldeliga. 
Begreppshanteringen i detta fall visar också hur långt ifrån en rationalistisk princip 
planeringen är. Hållbarhet är i sig ett omätbart koncept som delvis beror på att det är så 
kontextberoende. Planeringen försöker fånga ett rörligt mål. Det som i en given kontext 
är hållbart är det inte i nästa, vilket leder till frågan om expertis.  

7.2.6. Expertis 

Det modernistiska idealet om den fullt ut rationella planeraren påstås ibland vara utdött. 
Likväl ligger det kvar en slags tankebild i planeringen som minner om detta 
planeringsideal. Ibland betraktas planprocessen som en rationell process. Med specifika 
medel skall vissa mål uppnås och ibland konstrueras planer i efterhand som resultaten 
av rationella processer (Allmendinger 2009:70; Hultén 2012:15). Trots att planeringen 
sysslar med annat än strikt problemlösning (däribland den problemformulering som 
planeringen sedan arbetar efter), lever bilden av en problemlösande verksamhet kvar i 
officiella planeringsdokument. Planering är en politisk process, men eftersom politiska 
processer är svåra att i efterhand rekapitulera på ett begripligt sätt, lever bilden av den 
rationalistiska planeringen kvar.  

En annan aspekt av upprätthållandet av expertrollen är det inflytande som utbildning 
och branschorganisationer, såsom Sveriges Arkitekter, har. Att dessa utbildningar och 
organisationer finns vittnar om att det anses finnas en expertis att tillägna sig. Givetvis 
kan man lätt konstatera att såväl utbildningsinstitutioner som branschorganisationer 
har mycket att vinna på att det rationalistiska perspektivet lever kvar, åtminstone i 
någon utsträckning. 

Under den moderna planeringens historia har olika ideal varit förhärskande; 
socialingenjören, medlaren och företrädaren för de utan röst är några exempel. De olika 
idealen har tilldelat planeraren olika roller att fylla utifrån olika teoretiska 
utgångspunkter och under olika epoker. I viss mån lever dessa ideal kvar i den nuvarande 
diskursen också. Vad som framgår alltmer är att planerarens expertroll idag är inte 
endast är att komma med rätt lösningar, utan också att formulera rätt frågor och att 
vara bra på att kommunicera, exempelvis. Planeraren är fortfarande expert, men 
expertisen har ett annat innehåll än att endast placera ut byggnader och skapa fysiska 
miljöer. I den formella processen är det politikerna på lokal nivå som har 
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problemformuleringsinitiativet, men utifrån definitionen i denna avhandling utgörs 
diskursen om planering som politiskt styrsystem primärt av diskursen inom planeringens 
praktik. Denna påverkar till största del på arbetet på kommunernas 
planeringsavdelningar. Såsom dessa funktioner organiserar sin verksamhet, utgör 
planerare (brett definierat) fortfarande starka aktörer. Det är planerare som skriver 
utredningar, hjälper till i formulering av lagförslag och arbetar på de centrala 
myndigheter där nationella riktlinjer skapas. Det är planerare som på länsstyrelserna 
utvärderar kommunernas planförslag och planeringsverksamhet. Det är planerare, 
arkitekter, konsulter och andra professioner med specifik kunskap som utformar planer 
och förslag till exploatering. Att inte denna, relativt tunga apparat för formandet av 
policyer och tillämpningen dessa, skulle påverka utformning, implementation och 
tillämpning av planering förefaller osannolikt (Ingram, Schneider & deLeon 2007). För 
övrigt skulle ett sådant argument föra tillbaka till en expertroll eftersom planerare då 
skulle utgöra experter i utförandet av externa arbetsinstruktioner.  

Trots expertrollens, i någon mån, bibehållna status är det likväl så att det inte är 
oproblematiskt att identifiera sig som planerare med rollen som expert. Detta fordrar 
nämligen ett uppdelande mellan planerare (oss) och medborgare (dem) (Allmendinger 
2009:31). En sådan uppdelning ses inte som legitim i en diskurs där 
medborgardeltagande, insyn, medbestämmande och liknande värden har en stark 
status. Således finns det ett slags ambivalens här; diskursen om planeringen som 
politiskt styrsystem och det institutionella ramverket fordrar en expertroll till viss grad, 
medan det finns vissa ideal som snarare problematiserar denna syn på planering. Detta 
blir också tydligt när ett diskursteoretiskt perspektiv antas; expertrollen ses både som 
eftersträvansvärd och som något man vill fjärma sig från. Kontentan tycks bli att 
planerare har kunskap om planering, men de är inte experter. Planeringen kan påverka 
ett händelseförlopp, men är inte styrande. Planerare ska inte styra utvecklingen, men 
de ska kunna kommunicera på ett sådant sätt att andra intressenter förstår ett givet 
strategiskt budskap. Planer ska visa vad som ska byggas och hur, men de kan aldrig säga 
hela sanningen. Ambivalenserna är tydliga. Expertrollen både utgör och utgör inte ett 
viktigt värde. Det är beroende på kontext och i vilken del av diskursen vi rör oss. 

I det fall planeringen inte gör några anspråk på expertis kan dess legitimitetsgrund 
ifrågasättas. Samtidigt finns det skäl att ifrågasätta varför resultaten av planeringen, i 
det fall planerarna är experter, inte alltid blir så som planerna föreskriver. Vidare kan 
man också konstatera att expertstyre och demokrati är två svårförenliga styrsystem. 
Ambivalenserna till trots, ger föreställningen om expertis stabilitet åt diskursen. Vore 
det så att planeringen inte gjorde några kompetens- eller potensanspråk, så skulle det 
inte vara en meningsfull verksamhet.  
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8. Marknadsstyrd markanvändning 

 “This book argues that our civilization depends, not only for its origin but also for 
its preservation, on what can be precisely described only as the extended order 
of human cooperation, (…), known as capitalism. To understand our civilization, 
one must appreciate that the extended order resulted not from human design or 
intention but spontaneously: it arose from unintentionally conforming to certain 
traditional and largely moral practices…” 

-F.A Hayek (Hayek 1991:6) 

Diskursen om marknadsstyrd markanvändning bygger på ett nyliberalt tankegods. För 
att undersöka denna diskurs tjänar detta ideologiska tankegods som utgångspunkt. 
Utifrån denna förståelse likställs begreppen nyliberalism10 och marknadsstyrd 
markanvändning, med avseende på markanvändningsplanering. Få begrepp är så vitt 
använda men ändå så odefinierade som begreppet nyliberalism. Likväl är det detta 
begrepp som i princip genomgående används av de som kommenterar den 
marknadsrationella logikens utbredning inom planeringen (Baeten 2012a; Mäntysalo et 
al 2014; Nylund 1995). Fortsättningsvis kommer begreppet nyliberalism användas 
synonymt med marknadsstyrd markanvändning, vad gäller planeringen. Detta för att 
stämma in i den ämnesmässiga debatten, men också för att båda begreppen särskiljer 
den nutida tendensen från den förutvarande planeringen inom ett kapitalistiskt 
samhällssystem.  

Detta kapitel är ett försök att lyfta fram det som kan ses som gemensamt mellan 
nyliberalismens olika grenar och utvecklingar samt att skapa en bild av den övergripande 
diskursen. Kapitlet utgör därför en diskursteoretisk begreppsutredning som syftar till att 
utmynna i ett begrepp som går att tillämpa operativt i avhandlingens analys. Detta sker 
ur ett diskursteoretiskt perspektiv där begreppens innebörd inte kan fixeras a priori (jmf. 
Foucault 1980:215ff). Det är diskurserna som ska undersökas, inte deras 
överensstämmelse med entydiga idealtyper. Därför är också motsättningarna, 
paradoxerna och anomalierna av extra värde. Sådana motsättningar utgör spår av 
diskursernas inneboende logiker, som ofta inte går att uppfatta utan en diskursiv 
förståelse. Inget anspråk på en fullständig begreppsutredning görs. Syftet är endast 
skapandet av ett analytiskt redskap. Här kommer att redogöras för den förståelse av 

                                                                 

10 Samt dess olika böjningsformer. 
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begreppet nyliberalism som denna avhandling förhåller sig till, angående de ideologiska, 
idépolitiska gemensamma grunddragen i nyliberalismen samt vilken syn på den 
samhällsorganisering som planeringen utgör en del av dessa idéer mynnar ut i. Det 
primära intresset är inte ideologins och begreppets historia, även om detta har 
inflytande på hur begreppet kan appliceras på ett givet fenomen. Vidare är inte heller 
de olika implementeringsmönster som nyliberalismen uppvisat under de senaste 50 
åren över stora delar av världen av intresse. Detta eftersom implementeringen av 
nyliberalismen, liksom alla andra ideologier, alltid är kontingent beroende på det 
sammanhang i vilken implementation en sker (Brenner & Theodore 2002b). Lokala 
varianter av den nyliberala diskursen har uppstått i olika kontexter. Jag ämnar undersöka 
ett specifikt fall, nämligen diskursen i den svenska översiktsplaneringen. 
Undersökningen kommer inte att gå in på hur nyliberalismen specifikt har kommit att 
prägla olika politiska kontexter i andra sammanhang. Märk väl att det inte är fråga om 
skapandet av en idealtyp, mot vilken utvecklingen i den svenska planeringsdiskursen 
mäts. Snarare är det en fråga om att redogöra för den förståelse av nyliberalismen som 
ligger till grund för hur förståelsen av den förändrade planeringsdiskursen kan 
konstrueras. Inte för att se om teorin kan förutsäga den empiriska utvecklingen, i all sin 
mångfald. 

Planeringen har tidigare varit styrande ”i sista instans” och de som är kritiska mot 
planeringen idag ser detta som problematiskt. Även om planeringen troligen alltid haft 
sina belackare, är skillnaden den att inom den samtida planeringen har denna kritik fått 
visst genomslag i lagstiftning och utredningsväsende (SOU 2013:34; Regeringens 
proposition 2014/15:122). I den kommande analysen kommer nyliberalismens särdrag 
att lyftas fram.  

Omväxlande hänvisar begreppet nyliberalism till antingen ett politiskt ramverk eller ett 
paket med konkreta åtgärder uttryckta i formen av ekonomiskt rationella policyer. 
Antingen ges det innebörden av en omfattande och inbördes mångfacetterad ideologi 
eller endast en tankeskola som förespråkar monetarism och utbudspolitik. En anledning 
till inriktningen på denna undersökning är det ofta slentrianmässiga och oreflekterade 
användandet av begreppet nyliberalism. Därför är det givetvis av vikt att de diskussioner 
rörande begreppets innebörd och de följder som tillskrivs nyliberal policy redogörs för. 
Begreppsutredningen kommer att bygga på en diskursanalys av diskursen om planering 
som marknadsstyrd markanvändning. Likväl måste begreppet uppfylla rollen som 
analytiskt verktyg inom detta arbete. Ett urval av vad som varit aktuellt att ta med i 
redogörelsen för begreppet har gjorts. Ansträngningar har gjorts för att inte avvika från 
den gängse uppfattningen man får av en inläsning på begreppets olika definitioner, 
snarare har en rensning i en snårig terräng varit nödvändig. En första konkret aspekt av 
definitionen är att nyliberalism inte är detsamma som ett kapitalistiskt marknadssystem. 
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Kapitalism kan existera under olika former av samhällsorganisering, från renodlad 
marknadsekonomi till blandekonomi med inslag av offentligt ägande och verksamheter 
som bedrivs planstyrt. Nyliberalismen förespråkar en minimal stat och utgör en 
ideologisk antites till en stor offentlig sektor (Allmendinger 2009:109–110). 

Inom nyliberalismen, till skillnad mot liberalismen, prioriteras ekonomisk frihet framför 
politisk sådan. Liberalismen kan sägas förhålla sig neutral i frihetsfrågan, åtminstone i 
den mån man betraktar både socialliberalism och nyliberalism som olika typer av liberala 
tanke- och idéströmningar. Vidare är marknaden den enda legitima samhällsordningen 
inom nyliberalismen. Påtvingade kollektivistiska organisationsformer betraktas som 
illegitima. Liberalismen utgår från bland annat ett utilitaristiskt ideal som kan vara 
kollektivt betingat. Något sådant saknas inom nyliberalismen, där individens frihet är 
den enda formen av frihet som är tänkbar. I definitionen av frihet, likställs friheten med 
ekonomisk frihet. Gentemot en mer allmänt kapitalistisk samhällsordning skiljer sig 
nyliberalismen på det sätt att den är emot all statlig inblandning i marknaden 
(Allmendinger 2009:105–110). Det går att konstatera att ideologin innehåller långt 
mycket mer än en prioritering av marknadslösningar och en fientlig inställning till statens 
ingripande i människors vardag. Att försöka få fram ett operationellt analytiskt begrepp 
ur detta tankegods presenterar en formidabel utmaning, eftersom nyliberalismen är 
mångfacetterat och utvecklingen av den är flerspårig. Jamie Peck beskriver det hela 
träffande: 

”It would be convenient, of course, if (…) neoliberalism could be traced to some 
immaculate ideational flashpoint (…) but the past is rarely organized in this way. 
There is no (…) foundational eureka moment. Neoliberalism has many authors, 
many birthplaces. Its multiple lineages intersect and interact (…)” 

(Peck 2008:4) 

Som Peck lyfter fram i citatet ovan finns det många olika nyliberalismer, vilket på intet 
sätt kan påstås vara unikt för just denna politiska ideologi. Det vill säga, det finns vissa 
motsättningar inom diskursen. Detta är dock mest en fråga om hur olika värden skall 
bedömas i förhållande till varandra. I stort råder konsensus om de breda penseldragen 
av ideologin. 
Med avseende på planering, är nyliberalismen kritiskt inställd. F.A. Hayek, som var 
ytterligt kritisk mot en stor och aktiv stat, menade att planeringen endast kan legitimeras 
på grundval av negativa grannskapseffekter. Planeringen ska, inom nyliberalismen, 
förhindra att aktiviteterna på fastigheterna i ett grannskap inte sänker värdet på övriga 
fastigheter (Hayek 2006:303). Förutom att säkerställa att negativa effekter av 
kringliggande markägares handlingar inte sänker värdet på privategendom ska, enligt 
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Hayek, planeringen inte ha några vidare ambitioner än så (Hayek 2006:295ff, 303ff). 
Eventuella motsättningar ska lösas via domstolar och markanvändning bestämmas 
utifrån marknadsprinciper. Det är marknadsstyrd markanvändning som beskrivs i detta 
kapitel. 

8.1. Att strukturera nyliberalismen 

Vid första anblick kan det tyckas att begreppet nyliberalism inte ens behöver någon 
vidare förklaring; det borde vara en återupplivning av liberala ideal (Thorsen 2012:171). 
Till viss del är detta korrekt, då nyliberalismen har gemensamma drag med liberalismen. 
Nyliberalismen utgör snarare en revision av liberalismen än en förlängning av den. Såväl 
Mirowski och Plehwe samt Thorsen, definierar nyliberalism som de tankar och idéer som 
enskilda individer och organisationer företräder (Mirowski & Plehwe 2009; Thorsen 
2012). De menar att det inte är fråga om en sammanhållen ideologi. Det står likväl klart 
att efter årtionden av inflytande har det nyliberala tankegodset bildat ett specifikt 
förhållningssätt till samhällsordningen och en specifik världsbild. Det går därför att 
hävda att det finns något distinkt som kan kallas nyliberalism och som går att skilja från 
enskilda teoretikers redogörelse för detsamma (Mirowski 2009: 417–418). Den 
nyliberala världsbilden har en tanke som står starkare än de andra; tanken på den fria 
marknaden som den naturliga, moraliska och oundvikliga utgångspunkten för den 
framgångsrika samhälleliga organisationen (Harvey 2006: 19–20, 2007:40; Hayek 
1991:19, 20–21, 2006: 34–35, 2007:70; Turner 2011:4). Inom den nyliberala diskursen 
utgör marknaden det begrepp kring vilket diskursen om nyliberalism har formerats. 
Därför är nyliberalismen det ideologiska tankegods som ligger till grund för en diskurs 
om planeringen som marknadsstyrd markanvändning. 

I detta avsnitt kommer de två första av de tre delar som Steger och Roy ställer upp i sin 
genomgång av nyliberalismen att betraktas, även Larner och Mudge gör i princip samma 
uppdelning av begreppet nyliberalism (Larner 2000; Mudge 2008; Steger & Roy 
2010:11). De menar alla att man kan betrakta nyliberalismen som bestående av följande 
idémässiga komponenter: 

• Den nyliberala ideologin. 
• Nyliberalismen som samhällsorganisering. 
• Ett åtgärdsprogram för omorganisering av samhället i nyliberal riktning. 
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Turner pekar ut en central kärna av nyliberalismen som bestående av fyra grundpelare:  

• Marknaden 
• Välfärd 
• Författning 
• Egendom  

(Turner 2011:13) 

I detta kapitel kommer Turners begreppsliggörande av nyliberalismen att användas, 
kombinerat med de delar av nyliberalismen som Steger och Roy, Larner samt Mudge 
lyfter fram. Den utgångspunkt som Turner ställer upp med dessa pelare, som är att 
betrakta som nyliberalismens huvudsakliga värden, fullföljs här inom ramen för en 
diskursteoretisk analys.  

Avsnittet kommer att delas in i fyra delar där de olika pelarna diskuteras som ideologiska 
koncept. Därefter kommer avsnitten om samhällsorganisering och planering att ge en 
samlad bild av hur nyliberalismen avser att samhället och planeringen bör organiseras. 
Dessa avsnitt grundas på den förståelse av den nyliberala diskursen de föregående 
avsnitten gett.  

8.1.1. Marknaden inom nyliberalismen 

Inom nyliberalismen uppfattas marknaden som den enda rimliga modellen att 
organisera samhället (Turner 2011:115). Enligt Raymond Plant kan man se tre olika typer 
av argument för varför det förhåller sig på detta sätt inom den nyliberala tankevärlden; 
empiriska, logisk/teoretiska och moraliska (Plant 2012:155). I detta stycke kommer inte 
de empiriska bevisen att behandlas, då de i huvudsak utgör exemplifieringar av de övriga 
argumenten. Mycket av det som skrivits inom den nyliberala idétraditionen om 
marknaden som samhällsorganisatoriskt ideal utgör en kritik av planering. För att förstå 
hur nyliberalismen ställer sig till marknaden som organisatorisk princip kan man söka i 
olika källmaterial. Dels källor som tar upp marknaden som organisatorisk princip i 
positiva ordalag, dels i källor som istället kritiserar planering som organisatoriskt ideal 
(Plant 2012:155). Här avses inte specifikt den fysiska planeringen, utan all form av 
planering som binder resurser, tillgång och efterfrågan till en viss utveckling. Den fysiska 
planeringen ingår i det vidare begreppet planering, så som det brukas i denna litteratur. 
Däremot är det så att den fysiska planeringen är ett viktigt inslag idet mer allmänna 
begreppet planering, varför Hayek ämnar ett helt kapitel åt fysisk planering i 
Constitution of Liberty (Hayek 2006:295–309). 
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Planering som samhällsorganisatoriskt ideal och som verksamhet inom den offentliga 
sektorn kritiseras utifrån en nyliberal grund därför att man menar att planering bygger 
på logiska brister. Kritiken framförs utifrån grunden att planering saknar logik och att 
den därför är illegitim. För att planera all verksamhet, skulle de som planerar helt enkelt 
behöva veta allt om alla variabler som påverkar såväl producenter som konsumenter. 
Det är fråga om ett ifrågasättande om hur skall denna kunskap ska komma till stånd i 
det fall marknadsmekanismerna ersatts av planerad fördelning (Plant 2012:159). Enligt 
nyliberalismen är det praktiskt taget omöjligt för enskilda individer och organisationer 
att besitta den form av kunskap som krävs för att fördelning effektivt ska kunna ske på 
detta sätt. En bredare utveckling av detta argument är att i planering sker tysta 
antaganden som är centrala för fördelningen av resurser. Dessa kan omöjligen 
formuleras klart och kan därför inte heller vidareförmedlas. Detta omöjliggör planering 
enligt en i förväg uppställd plan eller specificerad planeringslogik (Plant 2012:162), 
eftersom planer eller uppställda principer saknar de tysta antaganden som varje praktisk 
tillämpning av planering innehåller. Vidare menar många nyliberaler att 
marknadsrationalitet är grundläggande även i verksamheter där planering är den 
ordnande principen, av den anledningen att även i sådana verksamheter tillämpar man 
marknadsekonomiska principer för att prioritera. Den nyliberala diskursen knyter 
samman rationaliseringar kring effektivitet och rationalitet med rationaliseringar kring 
marknaden som samhällsorganisatoriskt ideal. Detta sker genom att sätta in dessa 
rationaliseringar i en rationaliseringskedja. På detta sätt fylls begreppet marknad med 
ett specifikt innehåll, inte endast som ett system för utbyte av varor och tjänster, utan 
som ett sätt att organisera samhället. Planering sätts i ett differentiellt förhållande till 
detta. Inte som en direkt motsats, utan snarare som mindre effektivt och mindre 
rationellt än marknadsmässig samhällsstyrning. 

De moraliska argumenten för marknaden som ordnande princip bygger huvudsakligen 
på följande logik; på en fri marknad står individen fri att själv förverkliga sina önskemål. 
I ett kollektivistiskt och planerat samhälle är detta inte fullt ut möjligt och således 
förtrycks individen (Turner 2011:125). Den fria marknaden är den enda organisatoriska 
form där individens rätt till frihet respekteras. Hayek hävdar, exempelvis, i The Road to 
Serfdom att alla kollektivistiska system är totalitära (Hayek 2007:100). Att propagera för 
och försvara en fri marknadsekonomi är en fråga om moral. Vidare menade Milton 
Friedman att politisk frihet är omöjlig utan ekonomisk frihet (Friedman 2002). 
Grundvalen för denna syn på kollektivism och planering utgörs av att alla planerande 
eller styrande anspråk innebär en kränkning av individens självbestämmande. Enligt 
Hayek är det omöjligt att komma fram till en gemensam definition på vad som är 
önskvärt i samhället, enligt en princip om allmänintresse. I det fall en sådan definition 
ska formuleras, måste vi ranka mellan olika alternativ och en sådan rankning kan inte 
göras objektivt (Hayek 2007: 100–101). Återigen byggs förståelsen av marknad upp med 
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hjälp av användandet av likhetslogik, där begreppet marknad i princip blir detsamma 
som begreppet frihet. Att ekonomisk frihet i en samhällsordning med fri marknad i 
praktiken ofta innebär ekonomiska begränsningar för åtminstone några medborgare, 
ses inte som ett problem. De senare har möjligheten att vara fria.  

Konkurrens är ett viktigt inslag i nyliberalismens tankar om marknaden, den ses som en 
del av den spontana ordning som är grundläggande för att marknaden ska kunna 
fungera som en fördelande mekanism (Hayek 1991:19). Hayek liknar dess ordnande 
princip vid det naturliga urvalet; de bäst anpassade överlever och detta borgar för 
starkare aktörer och effektivare resurshantering. Vidare driver konkurrens de 
konkurrerande aktörerna att prova nya lösningar vilket också bidrar till en effektivare 
resurshantering (Hayek: ibid.). Milton Friedman menar också att konkurrens bidrar till 
spridning av resurser, eftersom det vid olika prisnivåer på marknaden finns såväl utbud 
som efterfrågan. Alltså kommer resurserna spridas ut på flera aktörer (Friedman 
2002:119–120).  

Så långt har främst nyliberalismens kritik av andra samhällsordningars syn på 
marknaden avhandlats. Inom nyliberalismen finns givetvis också en specifik syn som 
bygger på argument för marknaden. Ovan har de två mest framträdande av dessa 
argument lyfts fram; synen på marknaden som den ultimata processen för att hantera 
mänsklig kunskap och människors preferenser respektive marknaden som 
välfärdsskapande. I mångt och mycket hänger argumentationen rörande dessa två 
aspekter av marknaden ihop i den nyliberala litteraturen. Under nästa rubrik kommer 
synen på välfärd inom nyliberalismen att behandlas än mer utförligt. Argument som mer 
entydigt hänger samman med synen välfärd kommer att behandlas där.  

8.1.2. Välfärd inom nyliberalismen 

Milton Friedman argumenterar att statlig organisering aldrig kan nå samma nivå av 
diversifiering som marknadsorganisering. Visserligen kan staten genom regleringar se 
till att alla medborgare har en viss miniminivå av välfärd inom ett givet område, men 
dessa restriktioner blir med nödvändighet konserverande (Friedman 2002:4). Hayek 
menar, i samma anda, att en civilisations utveckling är beroende av fritt utbyte av idéer 
och kunskap, som han inte ser som möjlig i planerade (och planerande) samhällen 
(Hayek 2006:21ff). Endast i ett samhälle baserat på den fria marknaden kan den 
spontanitet som i nyliberalismen ses som motorn i mänsklig utveckling uppstå. I ett 
sådant samhälle uppstår då den tillväxt som kommer alla till gagn i form av fler 
anställningar, högre löner et cetera, som ett resultat av en växande ekonomi. Alternativt 
kan detta ske genom allmosor (se exempelvis Friedman 2002:177ff). Ånyo utgör detta 
ett exempel där ett begrepp ges mening genom hur det förhålls till andra begrepp och 
det är detta som bygger upp begreppens innehåll. Marknad ger tillväxt som ger välfärd.  
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Det är viktigt att understryka att det nyliberalismen motsätter sig är inte välfärd per se, 
utan snarare välfärdsstaten. Det är de institutionella ram- och regelverken, samt 
styrningen av resurstilldelningen som den nyliberala diskursen distanserar sig från. 
Detta kan ses som direkt avgörande för hur denna diskurs kan tänkas betrakta och 
påverka planeringen, eftersom planering ses som en viktig del av välfärdsstaten i de 
flesta definitioner av välfärdsstat.  

Enligt Friedmans syn på välfärd gäller: 

 ”To each according to what he and the instruments he owns produces.” 

(Friedman 2002:161–162) 

I detta sammanhang betonar Friedman att en sådan syn implicit understryker behovet 
av en stat, eftersom det är staten som garanterar att lagar för ägande efterlevs. Däremot 
ska samhället i stort styras genom en fri marknad med frivilligt utbyte mellan olika 
aktörer, då Friedman menar att denna form av organisering är en nödvändig 
förutsättning för välstånd och frihet (Friedman & Friedman 1990:11). Välfärd bör inte 
administreras och fördelas av staten. Istället bör det finnas ett klart regelverk för 
utbyten, byggt på lagar. Staten är ineffektiv och blir förtryckande, eftersom den styr 
vilken typ av välfärd som kommer de mindre ekonomiskt bemedlade till godo (Friedman 
2002). Istället bör de individer som behöver tilldelas välfärd få kontanter, eftersom de 
själva vet bäst hur de behöver/vill spendera sin del av välfärden (Friedman 2002:178). 
Friedman menar att den enda godtagbara välfärdsfördelande institutionen vore att alla 
medborgare garanteras en viss minimiinkomst och att de som faller under denna får ett 
kontant bidrag från staten. Detta skulle inte ha stora negativa effekter på den frihet, 
spontanitet och rättvisa som en fri marknad för med sig, däremot riskerar den att driva 
upp löner och orsaka arbetslöshet, enligt Friedman (2002:180–181). En logisk följd av 
detta är att allt som kan beskrivas som socialt ingenjörskap och all intervention i detta 
avseende, förutom beskattning och utdelning av kontanta bidrag, är uteslutna som 
praktiker inom nyliberalismen (Turner 2011:148). Gällande beskattning utgör detta 
troligen ett gränsfall för många nyliberaler. Ett minimum av skatteintäkter krävs för att 
driva den dömande makten skulle ses som acceptabel av många (jmf Turner 2011:167).  

Det finns ingen allmän välfärd, endast individuell dito. För nyliberaler är det viktigt att 
välfärden inte överordnas marknaden, eftersom marknaden är en förutsättning för 
välfärden. Detta kan sägas vara en överordnad princip, om vilken man är tämligen 
överens. 
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Jämlikhet avser snarare jämlikhet i möjlighet än i materiellt välstånd, inom nyliberal 
politisk teori. Så länge alla medborgare principiellt har samma möjlighet att nå 
framgång, kan samhället betraktas som jämlikt. Så länge jämlikhet inför lagen 
upprätthålls, betraktas alla medborgare som jämlika, både vad gäller rättigheter som 
möjligheter (Turner 2011:150–151). Denna syn går dock inte emot ett fritt 
marknadssystem, eftersom detta har högre prioritet. Social stratifiering kan således 
bortses ifrån (Allmendinger 2009:108–109). Ur den syn på marknaden som redovisas för 
ovan, hävdar den nyliberala ideologin att större välfärdsingrepp än minimalbeskattning 
och en garanterad minimiinkomst är immoraliska och skapar ansvarslösa och 
bidragsberoende medborgare, samt cementerar deras sociala ställning snarare än 
möjliggör en väg ut ur fattigdom och social misär. Nyliberalismen är inte blind för sociala 
strukturer, däremot kan dessa strukturer, enligt en nyliberal logik, aldrig utgöra en 
anledning till en individs enskilda belägenhet. Enligt nyliberal ideologi har individen 
möjlighet att, utifrån de sociala förutsättningar man lever under, maximera sina 
livsbetingelser och det är också upp till individen att göra så. 

Rättigheter i den nyliberala staten antar snarare formen av negativa friheter, det vill 
säga frihet från vad man anser är förtryckande styrning från staten. Medborgarskap som 
inte som en garant för välstånd, men som en möjlighet till detsamma. Individen ska själv 
skapa sin egen framgång och sina egna tillgångar, utöver den miniminivå som i vissa fall 
är tänkt vara lagstadgad (Turner 2011:152).  

Välfärd konstrueras i huvudsak som ett resultat av den frihet som en fri marknad antas 
garantera. Det finns en antydan till motsättning inom ideologin gällande just begreppet 
välfärd och det behov av minimilön och beskattning välfärd medför. Dels innebär 
beskattning ett förtryck från staten, tolkat enligt en strikt nyliberal diskurs. Varför detta 
skulle accepteras går att ifrågasätta utifrån ideologins egen logik. Dels kan inte ens 
negativa friheter garanteras om inte en viss nivå av ekonomiska resurser tilldelas varje 
person. De mest basala materiella behoven måste garanteras för att varje medborgare 
ska kunna delta på ett meningsfullt sätt i jakten på välstånd. Men inga garantier 
redovisas för varför denna miniminivå inte skulle innebära att folk hamnar i 
bidragsberoende och cementerat utanförskap. Här återfinns två tydliga paradoxer i 
ideologin, som också ges olika svar i olika sammanhang. Även om man på ett 
övergripande och generellt plan är överens om hur välfärd ska beaktas, råder det ett 
visst mått av diskursiv kamp inom den nyliberala diskursen här. Det tycks också som om 
det är viktigt att ta avstånd från välfärdsstatens omfördelande mekanismer och ersätta 
dem med en minimilön, samt understryka vilka skillnader detta innebär på ett 
principiellt plan. Detta byggs upp som en skillnadslogik där såväl likheter som skillnader 
presenteras, men där kontentan ändå ger vid handen att det som förespråkas är något 
helt annat än välfärdsstatens lösning på fördelningsproblematiken. Oenigheten utgör 
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snarare en gränsdragningsproblematik än ett väsensskilt sätt att hantera fördelningen 
av materiellt välstånd. Förståelsen av välfärd är hursomhelst inte entydig. I stort råder 
konsensus om att välfärd är ett resultat av en fri marknad och att på en fri marknad kan 
(i princip) alla nå ett liv präglat av välfärd. Det är möjligt att tolka ambivalensen rörande 
miniminivån av välfärd som ett arv från de olika liberala ideologier som utgör grunden 
för nyliberalismen. Detta arv påverkar diskursen och skapar en situation där begreppet 
välfärd inte helt har fixerats, eftersom det finns olika uppfattningar om dess innebörd. 
Det är ett av de begrepp kring vilka den nyliberala diskursen formerats, men eftersom 
det inte är entydigt definierat blir diskursen i sig inte helt stabil. En liknande paradox 
finns i synen på lagen. Detta leder vidare till nästa pelare som behandlas i detta kapitel, 
vilken är författning. 

8.1.3. Författning inom nyliberalismen 

För att upprätthålla marknaden krävs en statsapparat, vilket även framhålls inom den 
nyliberala diskursen. Statsapparaten krävs för att upprätthålla de lagar, rättigheter och 
institutioner som styr marknaden, såsom äganderätt. Det är den breda institutionella 
apparat som vanligtvis förknippas med statlig verksamhet man är emot, det vill säga 
kritiken mot välfärdsstatens breda institutionella apparat återkommer även här. Lagen 
och konstitutionen i ett land ses av den nyliberala diskursen som ett verktyg för att 
minimera och reglera den övriga verksamheten och står utanför och ovanför de statliga 
institutionerna (Turner 2011:167). Lagen bör vägleda annan statlig verksamhet. Detta är 
i sig ingen kontroversiell ståndpunkt, men den innebörd som läggs i detta, i denna 
diskurs, skiljer sig från hur andra ideologier ser på frågan. Nedan redogörs för denna 
innebörd. 

I det fall organiseringen av samhället sker med hjälp av lagar som understödjer 
marknaden, menar nyliberalismens förespråkare att all maktutövning har 
förutsättningar att utövas jämlikt. Om det istället är så, att maktutövningen ligger inom 
institutionernas ansvarsområde, kommer implementeringen att bli ojämlik (Turner 
2011:168). Detta beror på att staten dels är förtryckande, dels inte kan processa den 
information som är en förutsättning för att klara en jämlik fördelning. Vidare skiljer man 
noga på lag och policy inom denna diskurs. Lagar hanterar endast hur aktörer ska agera 
mot varandra och uppstår spontant genom rättsutövning (denna punkt återkommer 
nedan). Policyer är allt som styr annat, såsom nivåer för social välfärd et cetera (Turner 
2011:167ff). Alla de styrinstrument där en viss utveckling planeras och implementeras 
genom den offentliga sektorns inblandning ses som politik, snarare än utövandet av 
laglig makt. Planering som politiskt styrsystem ses som politik och därmed som illegitim. 
Allt som hindrar den spontana utveckling som ett fritt marknadsrationellt samhälle 
utmynnar i ses också som illegitimt förtryckande maktutövande, exempel på detta 
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bostadsbidrag eller socialbidrag. Således bör lagen stå över policyer och endast hantera 
sådana aspekter som är grundläggande för människors beteende i samhället (Friedman 
2002:25; Turner 2011:168). Lagen bör endast reglera förbud mot sådant som innebär 
ett större hindrade av frihet än det hinder lagen i sig innebär. 

Inom nyliberalismen är den lagstiftande och den dömande makten separerade från 
varandra och från den politiska makten för att skapa en maktbalans mellan dessa olika 
sfärer av maktutövning. Maktutövning av staten som begränsar medborgarnas frihet på 
något vis bör endast ske under övervakning av oberoende domare, eftersom 
maktutövningen annars riskerar att bli förtryckande. Exakt hur detta samhälle ska 
konstrueras finns det, inom diskursen, skilda åsikter om. Det huvudsakliga, och det som 
man är överens om, är att den politiska och legala makten bör delas upp så mycket som 
möjligt. I samma anda bör också den legala makten, såväl som den politiska, utövas på 
lägsta möjliga nivå. Hellre bör makt utövas på kommunal nivå än på länsnivå, hellre på 
länsnivå än på riksnivå. Subsidiaritetsprincipen lyfts fram som ett ideal att eftersträva. 
Detta för att garantera att den offentliga sektorns makt är så utspridd som möjligt 
(Turner 2011:174ff).  Detsamma gäller dock inte för den ekonomiska makten. Även om 
nyliberalismen hellre ser fler företag inom en given bransch, menar man att ingrepp för 
att förhindra oligopol och monopol riskerar att göra mer skada än nytta (Friedman 
2002:121–128). Däremot förespråkar man inte på något sätt monopol (Friedman 
2002:121). 

Den nyliberala synen på lag, såsom den företräds av Hayek, skiljer mellan två olika typer 
av lagar: nomos och thesis (Turner 2011:177ff). Nomos står för den typ av lagar som är 
adaptivt uppkomna ur spontan ordning, så som den fria marknaden. Denna typ av lagar 
är universella lagar för beteende (Turner 2011:177ff). Thesis står för lagar som designats 
medvetet för att uppfylla ett specifikt ändamål och där implementeringen utförs av 
offentliga organ (Turner 2011:177ff). Nomos uppstår, enligt denna tankegång, i rättsliga 
processer. Thesis, å andra sidan, är en del av det samhället som ligger utanför det legala 
ramverket. Inom nyliberal teori anses thesis-lagar vara en orättfärdig och politisk del av 
statsapparaten. Nomos härrör ur rättsapparatens verksamhet, thesis härrör ur policy. I 
en nyliberal diskurs är alla policyanspråk, såsom exempelvis översiktlig eller regional 
planering, att betrakta som illegitima (Turner 2011:178). Detta dels eftersom de inte är 
lika förutsägbara i sin tillämpning som nomos, dels eftersom de är förtryckande. 

Lagstiftning utgör inom nyliberalismen en dimension av statlig verksamhet som kan ses 
som legitim politik. Eftersom alla medborgare är lika inför lagen och all implementering 
är lagstyrd, i enlighet med nomos, är det alltså lagen som ska påverkas, inte de 
institutioner som utför exempelvis omfördelningen av finansiellt välstånd (Turner 
2011:179). Detta gäller i den mån omfördelande institutioner ska finnas. Rent principiellt 
kan en utdelning av kontanta medel för att uppnå en lagstadgad miniminivå skötas av 
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banker. De två viktigaste målen med lagstiftningen är att skydda den fria marknaden och 
individens rättigheter (Friedman 2002; Hayek 2006; Turner 2011:180). Rättigheter är 
definierade som negativa rättigheter, som förklarats ovan. Hayek menade vidare att en 
demokratisk stat som får styra medelst thesis-lagar tenderar att bli totalitär (Hayek 
2006:181–210). Detta beror på att makthavarna måste ta hänsyn till inflytelserika 
grupper, på andras bekostnad, eftersom inflytelserika grupper kan komma att avgöra 
valen. Majoritetsbeslut är en dålig garant för frihet, är slutsatsen (Turner 2011:181). 

Den huvudsakliga problematik som nyliberalismen brottas med är att formulera en 
lagstiftning som inte verkar hindrande för marknaden, men ändå rättar felaktigheter i 
marknadsbeteende. Här söks en lösning på negativa grannskapseffekter i markfrågan 
som inte förtrycker den enskilda ägarens fria dispositionsrätt över sina egna tillgångar. 
En annan problematik, som möjligen ska ses som liggande utanför den nyliberala 
diskursen, är att lagar inte ska hantera politik. Ändå är nyliberalismens syn på lagar högst 
politisk. Inom den nyliberala diskursen ses inte detta ställningstagande som politiskt, 
utan som en logisk följd av naturrättsliga principer och som en följd av synen på nomos-
lagar. 

Diskursteoretiskt är nyliberalismens syn på lagar och författning ytterligt intressant. Å 
ena sidan finns det tydliga kopplingar mellan frihet och lag. Dessa begrepp kopplas starkt 
både till varandra och till ägande. Istället för att se lagen som begränsande för individens 
frihet, ses den som den enda garanten för frihet. Å andra sidan finns det också en tydlig 
skillnadslogik, där lag och politik nära nog sätts i ett motsatsförhållande till varandra. 
Internt i diskursen är detta logisk eftersom diskursen skiljer på lagar och politik. Men 
betraktat utifrån tycks denna uppfattning märklig, då det är politiken som formulerar 
lagarna i de flesta samhällsordningar. Begreppet lag artikuleras på ett specifikt sätt inom 
diskursen, som kraftigt avviker från, åtminstone en svensk, vardagsförståelse av vad 
både lag och politik innebär. Samtidigt är diskursen avseende lagar och deras funktioner 
på ett övergripande plan relativt fri från uttalade motsättningar. På ett abstrakt plan är 
man överens. Mer exakt hur det samhälle ska se ut som bygger på denna 
författningssyn, är mer omstritt. 
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8.1.4. Egendom inom nyliberalismen 

”The programme of liberalism, if condensed into a single word, would read: 
property.” 

(Ludwig von Mises, citerad i Turner 2011:192, kursivering i källan) 

Ekonomisk frihet är inom nyliberalismen en förutsättning för politisk frihet, eftersom en 
kollektivistiskt anordnad stat kränker den individuella äganderätten. Utan fritt 
disponibla resurser kan medborgarna inte agera i samhället på något meningsfullt sätt. 
Kan man inte agera inom samhället, är man inte politiskt fri. Detta skulle kunna leda till 
att propagera för att alla invånare borde tillgodoses en viss nivå av välstånd i alla typer 
av resurser som möjliggör ett samhälleligt agerande, såsom utbildning, sjukvård, boende 
et cetera. I den nyliberala ideologin garanteras dock endast en viss ekonomisk 
miniminivå.  

Äganderätten och den enskildes rätt att bestämma över det den äger, utgör en del av 
den ekonomiska friheten (Friedman 2002:7–8; Friedman & Friedman 1990:67). I stor 
utsträckning går det att beskriva den nyliberala synen på egendom som en fråga om just 
frihet. Det är talande för denna syn på egendom och frihet att Milton Friedman ställer 
välfärd (enligt gängse definition) som en motsats till frihet; den som är medborgare i ett 
kollektivistiskt samhälle är inte fri (Friedman 2002:10–11). Det gäller att bära med sig, 
att liksom synen på lag är specifik, gäller detsamma även synen på egendom. Egendom 
är inte endast de ting du äger, utan även de relationer du har och de förmågor du 
besitter, vilka i andra sammanhang benämns humankapital (Turner 2011:200). 
Materialiteten i vardagsuppfattningen av ägandet skrivs ut ur den nyliberala förståelsen 
av begreppet.  Ägandet likställs därmed på många plan med individens förmåga till 
handling överhuvudtaget. 

Inom nyliberalismen är äganderätten och rätten att fritt disponera de tillgångar man 
äger, eller på annat sätt förfogar över, en grundpelare för synen på marknaden, 
jämlikhet eller rättvisa. Utan en individuell äganderätt kan den spontana ordning som 
den fria marknaden står för, inte uppstå (Turner 2011:192). Med ägande avses här också 
exempelvis innehav av verksamheter, ägandeandelar och bidrag (i enlighet med 
Friedmans syn på kontanta bidrag).  Genom att den ekonomiska makten läggs hos 
individen, tas en stor del av möjligheten till förtryck bort från centrala statliga organ. 
Den offentliga makten tunnas ut och decentraliseras och dess förmåga till förtryck 
gentemot den enskilde minskar.  
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Den enda gång äganderätten kan kränkas är om detta är absolut nödvändigt ur allmän 
synpunkt (Turner 2011:200). Exakt hur detta definieras är oklart, men ett rimligt 
antagande är att det ska utgöra ett långt starkare krav än det i allmänna intresset. 
Majoriteten tänks gynnas av individens frihet genom att den samhällsstruktur inom 
vilken fria individer gör utbyten med varandra, utan statlig inblandning, skapar ett större 
välstånd och större frihet för alla. Detta även om det på kort sikt kan tyckas löna sig att 
begränsa friheten till att fritt disponera sina tillgångar. Ett exempel kan vara att krav på 
bygglov för att få bebygga ens egen mark missgynnar samhället i längden. 

Ekonomisk makt utgör en balanserande motpol till förtryckande politisk makt, enligt 
nyliberal logik. Om den ekonomiska friheten begränsas rubbas denna balans och 
förtrycket i samhället ökar. Friedman pläderar för att ekonomisk makt alltid är mer 
utspridd än politisk makt och att den därför inte lika lätt blir korrupt eller vilseledd 
(Friedman 2002:39). Vidare menar Friedman att den ekonomiska makten och friheten 
är delad mellan olika producenter av en vara och deras kunder. Eftersom kunderna kan 
köpa av vilken av producenterna som helst. Likaledes råder samma förhållande för 
producenten; denne kan sälja till den kund den behagar. På detta sätt garanterar den 
fria marknaden, byggd på den individuella äganderätten, allas frihet, jämlikhet och 
välstånd (Friedman 2002:108–117).  Eftersom den dessutom genom konkurrens 
framtvingar uppfinningsrikedom hos olika producenter skapar den välstånd och 
framåtskridande för hela samhället (Friedman 2002, Friedman & Friedman 1990, Hayek 
2007, 2006; Turner 2011:192f; 201).  

De inbördes motsättningar som finns i den nyliberala diskursens syn på egendom är 
främst två. Det ena är att denna syn förutsätter att de enskilda individerna inte själva 
väljer att spendera sina tillgångar på att skapa kollektiva lösningar som förvaltas 
gemensamt eller med hjälp av någon slags byråkrati. Den nyliberala diskursen i sig ger 
inget uttalat svar på varför så inte skulle ske. Ser man däremot på logiken som byggs 
upp av de resonemang som ligger i denna diskurs är det dock så att i en fri 
marknadsekonomi, skulle dessa alternativ konkurreras ut. Detta eftersom de, genom sin 
konstruktion, skulle bli ineffektiva om de sökte andra mål än maximal profit för de som 
investerat i dem. Om detta är det enda mål de kollektiva lösningarna har, kan de bestå, 
inte annars. Här är det värt att notera att profit inte nödvändigtvis måste handla om 
monetär profit. Att någon självmant väljer att begränsa sin handlingsfrihet på detta sätt, 
skulle Hayek eller Friedman troligtvis inte invända emot det. Åtminstone inte så länge 
man fritt kan gå ur med sin insats och deltagandet är fritt. Den andra motsättningen, 
som kan ses som mer problematisk, är synen på att lag ska garantera det individuella 
intresset och den individuella äganderätten. Detta förutsätter att det finns ett 
formulerat allmänt intresse om att garantera det individuella intresset. Det torde svårt 
att bygga gemensam lag (nomos) ur enskilda intressen för att skydda desamma. 



94 

 

Ur ett diskursteoretiskt perspektiv kan man konstatera att frihet sätts in som ett begrepp 
i en rationaliseringskedja som förbinder frihet med egendom. Vidare kan också 
konstateras att begreppet egendom formuleras på ett specifikt sätt, där det frikopplas 
från en materiell dimension. Man äger, i denna diskurs, också de egenskaper man har. 
Således blir det fullt logiskt att till exempel se saker såsom arbete och hälsa med fler 
som handelsvaror, snarare än som delar av ens person. Kollektivt ägande i offentlig regi, 
ses däremot inte som ägande alls. Detta eftersom man varken kan välja att gå ur sitt 
ägande (med mindre än att man emigrerar), eller fritt disponerar över de tillgångar som 
ingår i detta slags ägande. Kollektiva ägandeformer skrivs ur definitionen av ägande. 

8.2. Begreppet nyliberalisering 

I ett flertal texter är nyliberalisering det begrepp man använder, inte nyliberalism. Det 
finns många anledningar till att man använder den förra termen, istället för den senare. 
Förutom en rent språklig exercis anger denna en positionering. I enlighet med Larner 
menar jag att det sätt på vilket vi förstår nyliberalismen, eller nyliberaliseringen, ligger 
till grund för hur vi kan hantera och förhålla oss till fenomenet (Larner 2000:6). Larner 
uttrycker det som följande: 

”…the different interpretations of neo-liberalism is not simply an academic 
exercise; our understandings of this phenomenon shape our readings of the 
scope and content of possible political interventions.”  

(Larner 2000:6) 

Det finns fyra huvudsakliga argument för varför många valt att förhålla sig till 
nyliberalisering, snarare än nyliberalism.  

1.) Ett understrykande av nyliberalisering som ett fenomen av processmässig 
karaktär.  

2.) Att nyliberalisering som begrepp anger att det är fråga om ett flexibelt begrepp 
som inte existerar i ren form som nyliberalism.  

3.) Att begreppet nyliberalisering anger kontingens. 
4.) Att begreppet nyliberalisering anger agens. 
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I det följande kan läsaren utgå ifrån att med användandet av termen nyliberalisering 
avses det begrepp som denna begreppsutredande redogörelse resulterar i. 
Fortsättningsvis bör läsaren även läsa termen nyliberalism med den förståelse som här 
redogörs för11.  

Genom att benämna processer som nyliberalisering vill man peka på att det är en 
utveckling som sker över tid. Nyliberalisering är ett pågående skeende, inte något som 
finns färdigt (Peck & Tickell 2002:36f). Det nyliberala projektet är inte heller någonting 
som kan bli färdigt och uppnå ett slutstadium, något som återkommer i framställningen 
nedan. I det nyliberala politiska och ideologiska projektet ligger att hela tiden omvandla 
de samhälleliga institutionerna för att på bästa sätt understödja marknaden (Amable 
2010:7; Peck 2012:xiii; Wacquant 2013:8). I en föränderlig värld antar nyliberaliseringen 
olika uttryck under olikartade förhållanden. En följd av denna flexibilitet är att det inte 
finns något stadie i vilket ett politiskt landskap är slutgiltigt nyliberalt. Det finns inget 
exempel på nyliberalismen manifesterad (Peck, Theodore & Brenner 2009:101). Detta 
beror också på den kontingens som varje politiskt ramverk innebär. Nyliberaliseringen 
manifesterar sig olika beroende på hur de politiska institutionerna i en given kontext ser 
ut.    

Vidare syftar termen till att fånga att det bakom nyliberaliseringen finns agens. Det finns 
aktörer som tjänar på, önskar och driver på nyliberaliseringen (Harvey 2006:17, 2007:2f; 
Jönsson & Baeten 2014:57). Ett sådant konstaterande lyfter också fram att det är inte är 
fråga om en exogen kraft som ”finns därute” eller en process som människan inte kan 
påverka. Det är människor som driver denna process framåt och det är också möjligt för 
människor att påverka, snabba på, sakta ner eller stoppa nyliberaliseringen.  

  

                                                                 

11 Rent språkligt blir det problematiskt att alltid använda sig av termen nyliberalisering, 
även om det hade varit att föredra på grund av förståelsen av begreppet. För läsaren av 
denna text gäller att nyliberalismen är kontextuell, processuell och att det finns specifika 
intressen bakom denna ideologi och policysyn. Begreppet nyliberalism skall alltså 
fortsättningsvis förstås på detta sätt i detta arbete. 
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9. Planering kontra nyliberalism 

I detta kapitel kommer de två diskurserna om planering som politiskt styrsystem 
respektive en nyliberal planering - marknadsstyrd markanvändning - att diskuteras och 
problematiseras. Framförallt kommer de två diskursernas positioner gentemot varandra 
att redogöras för. Huvudanledningen till denna redogörelse är att tydliggöra 
skiljelinjerna mellan dessa diskurser, detta specifikt med avseende på de frågor som blir 
särskilt framträdande inom planeringen. Det finns inget anspråk på fullständighet i 
denna redogörelse. Istället har jag valt att lyfta fram de skiljelinjer som jag anser har 
störst inverkan eller där skillnaderna är mest markanta, just angående planeringen. I 
någon mån är det fråga om två renodlade diskurser som inte omsatts i praktik. Som 
redan nämnts har exempelvis en ren form av nyliberalism aldrig implementerats, 
likaledes är det sant även gällande planering som politiskt styrsystem.  

Synen på vad som är, eller snarare borde vara, planeringens uppdrag skiljer sig markant 
åt mellan dessa båda rationaliteter. Skiljelinjen kan illustreras som en politisk sådan (jmf 
Strömgren 2007:11f). Antingen förlitar vi oss på att marknadens spontanitet ordnar det 
bästa möjliga samhällsbyggandet, eller så förlitar vi oss på en politisk process som leder 
till planering av samhällsbyggandet. Det senare är en mer interventionell planering av 
den typ vi haft i Sverige sedan åtminstone 1947 års byggstadga (Byggnadsstadga 1947). 
Planering som politiskt styrsystem har också beskrivits som att planeringen syftar till en 
samhällsutveckling med design (Strömgren 2007:11). Detta är givetvis en ytterligt 
förenklad bild, men den kan tjäna som ett enkelt insteg i den diskurs om planeringen 
som finns i Sverige idag.  

Olika subjektspositioner försöker fylla begreppet allmänintresse med, å ena sidan ett 
kollektivistiskt innehåll och, å andra sidan, ett mer partikulärt innehåll som påstås gynna 
tillväxten. Detta är den stora skiljelinjen i dagens planeringsdebatt rörande det allmänna 
intresset. Den förra argumentationslinjen menar att allmänintresset inom planeringen 
måste ha ett bredare syfte än tillväxt. Detta ska realiseras genom en omfördelande 
princip, vilken kan se olika ut utifrån olika politiska ståndpunkter. Den senare 
argumentationslinjens logik menar att marknadsmässig tillväxt i princip gynnar alla. Den 
är därför eftersträvansvärd och ligger i det allmänna intresset. Märk väl att en positiv 
syn på tillväxt i sig inte kräver att man håller sig till en strikt marknadsmässig logik. Det 
är snarare frågan om vad tillväxten syftar till som är avgörande. Är det tillväxt för 
tillväxtens skull i första hand, eller är det tillväxt för att ge de offentliga institutionerna 
möjlighet till en aktiv linje i andra avseenden? Den omfördelande principen, som innebär 
att de offentliga institutionerna ges möjlighet att aktivt bedriva sin verksamhet enligt 
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politiska direktiv, anknyter till den historiska planeringsdiskursen. Den marknadsmässiga 
tillväxtlogiken gör inte det i samma utsträckning. De två principerna låter sig inte 
kombineras, då de utgör negationer av varandra.  

Katarina Nylund menar att sökandet efter grunderna för en fungerande princip, på 
vilken planeringen kan återta sin omfördelande roll, är den stora debatten mellan en 
deliberativ syn på planeringen och den syn som kritiserar likställandet mellan en rättvis 
process och ett rättvist resultat (Nylund 2014:44). Huvudfrågan i denna debatt handlar 
om vilken typ av legitimitet som bör premieras, där den deliberativa planeringsteorin 
prioriterar en process med insyn och samverkan, medan kritikerna menar att resultatet 
också måste vägas in som en viktig aspekt med avseende på hur man bedömer 
planeringen. Denna debatt styrker resonemanget att det allmänna intresset som 
begrepp bidrar med såväl stabilitet som instabilitet till diskursen om planering som 
politiskt styrsystem. De olika sidorna i denna debatt är ense om att resursallokering är 
viktigt, men inte hur det kan, eller bör anordnas så att planeringen kan fylla denna 
funktion. Instabiliteten är en följd av en motsättning rörande vilken princip som ska styra 
omfördelningen. Är det processen som leder till ett givet slutresultat eller är det 
resultatet i sig som är relevant? Resultatet kan i princip inordnas under antingen 
planeringen som politiskt styrsystem eller i marknadsstyrd markanvändning. Givet att 
det handlar om en process i offentlig regi går inte denna att kombinera med 
marknadsstyrd markanvändning. Det sista vore en självmotsägelse.  

Marknadsstyrningen organiseras för att i möjligaste mån inte styra och styr alltså (notera 
paradoxen) mot att avskaffa annan styrning än sådan som har strikt ekonomiska 
incitament. Det är också en väl fungerande marknadsekonomi, för att resursallokera, 
som utgör dess slutliga mål. Planering kan aldrig åstadkomma detsamma i samma 
utsträckning, enligt detta synsätt (Hayek 1991:85–88). Det är också intressant, ur ett 
planeringsperspektiv, att den nyliberala diskursen så tydligt markerar ett avstånd 
gentemot planering. Det ligger immanent i den nyliberala diskursen att aktivt ta avstånd 
från planering. Hur detta ändock tänks kunna kombineras med ett inordnande av 
markutnyttjande återkommer nedan under rubriken ”Nyliberal planering”. Politisk 
styrning, däremot, använder sig av flera olika styrmedel; organisering, regler, anslag, 
utnämningar, information och revision (Hall & Löfgren 2006:10).  

Det är relevant att påpeka att marknadsstyrning, enligt den definition som getts i stycket 
ovan, också är en form av politisk styrning. Däremot måste inte det omvända gälla. Det 
är just närvaron av dessa andra värden som skiljer den politiska styrningen från 
marknadsstyrningen. Inom den politiska styrningen kan sägas att förutom rent 
demokratiska politiska val av politiker och ekonomiska ramar, finns en strävan om att 
uppfylla andra mål med verksamheten inom de offentliga institutionerna. Dessa mål 
grundar sig på olika politiska ställningstaganden eller så ramas de in som en omsättning 
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av en föreställning om allmänintresset. En förändring från detta perspektiv på planering, 
anses av vissa vara orsakat av en nyliberal diskurs. I denna nyliberala diskurs, som jag 
har valt att kalla marknadsstyrd markanvändning, är såväl planering som välfärdsstaten 
anatema. Välfärd kan inte, inom denna diskurs, definieras utifrån de premisser 
välfärdsdiskursen historiskt vilat på i Sverige. Den nyliberala marknadsstyrda 
markanvändningen en annan diskurs om välfärd och planering än den diskurs som här 
kallas planering som politiskt styrsystem. Åtminstone gäller detta ur ett historiskt 
perspektiv. Det samtida perspektivet är det som undersöks.  

9.1. Nyliberal planering 

En fråga som oundvikligen följer på ovanstående fråga är, vad skulle en nyliberal 
planering innebära? Som nämnts innan kan planering som verksamhet ses som motsatt 
nyliberala ideal om hur man bör anordna samhället. Nyliberal planering verkar vara en 
självmotsägelse, vilket Guy Baeten påpekat (2012b:206). Hursomhelst finns det faktiskt 
källor för ett tänkande kring planering under en nyliberal regim. Dessa källor är både 
sådana som propagerar för en nyliberal samhällsordning, men också emot den. Både 
tillskyndare och motståndare till ett nyliberalt politiskt tankegods, har diskuterat 
nyliberal planering. Under en nyliberal planeringsregim får marknaden givetvis ett stort 
utrymme, men likväl finns det en del i det nyliberala tänkandet som pekar mot att någon 
form av organiserad samhällsplanering ändå bör ske. 

Hayek skriver, som nämnts, uttryckligen om stadsplanering i Constitution of Liberty 

(Hayek 2006:295–309). Han menar att i fallet med fastigheter i stadsmiljö, måste hänsyn 
tas till grannskapseffekter. Detta på grund av att den enskilda fastighetens egenskaper, 
däribland det ekonomiska värdet, är beroende av de kringliggande fastigheternas 
egenskaper (Hayek 2006:296). Fastigheten är en vara som skiljer sig från andra; den går 
inte att flytta på och dess värde är beroende av hur andra fastigheter sköts (Hayek 
2006:302f). I texten erkänner även Hayek att problemet i sig är svårlöst: 

”The general formulas of private property or freedom of contract do not … 
provide an immediate answer to the complex problems which city life raises. It is 
probable that, even if there had been no authority with coercive powers, the 
superior advantages of larger units would have led to the development of new 
legal institutions – some division of the right of control between the holders of a 
superior right to determine the character of a large district to be developed and 
the owners of the inferior rights to the use of smaller units (…)” 

(Hayek 2006:296) 
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Hayeks lösning är att det måste skapas incitament för den enskilde markägaren att ta 
hänsyn till de effekter hans/hennes handlande har för kringliggande fastigheter (Hayek 
2006:303). Vad Hayek här föreslår är en slags prismekanism, som tar värdeminskningar 
och värdeökningar med i beräkningen och där expropriering av en parts mark ska vara 
möjlig. Detta ska då ske till marknadspris. På detta vis, menar Hayek, blir det 
prismekanismen som avgör tvistefrågor, eftersom vinsterna med att bygga något i så fall 
måste övergå kostnaderna (exempelvis kostnader för expropriation) (Hayek 2006:302–
304). Som en sista instans ska det finnas domstolar där markägare ska kunna föra legala 
processer gentemot varandra. Dessa domstolar ska döma i de fall där någon upplever 
att dennes markvärde har sänkts på grund av någon grannes aktiviteter eller om det 
uppstår tvist kring värdet på en fastighet (Hayek 2006:304). Vid särskilda fall skall denna 
domstol även kunna expropriera mark mot kontant ersättning. Eftersom den enskilde 
markägaren får kontant ersättning, menar Hayek, är det förtryck som domstolen utövar 
legitimt. Detta eftersom summan av markvärdena för samtliga fastigheter inblandade i 
det specifika fallet överstiger den alternativkostnad som annars hade uppstått i form av 
lägre markvärden för grannfastigheterna till den fastighet som exproprieras (Hayek 
2006:302ff). Exakt hur enskilda markägare ska skyddas mot spekulation genom 
expropriering, framgår dock inte. Detta är inte planering i vanlig bemärkelse, utan 
snarare en åtgärd ex post facto. Däremot skulle planering i större skala och mer i 
enlighet med en vardaglig förståelse av begreppet planering kunna uppstå i de större 
enheter som Hayek trodde skulle utvecklas även inom ramen för en helt fri marknad. 
Däremot utvecklade inte Hayek hur denna typ av planering rent praktiskt skulle gå till.   

En grundläggande tanke i en nyliberal syn på förvaltning är att planering i sig inte utgör 
en naturlig lösning på specifika problem (Allmendinger 2009:107; Hayek 2006:297). 
Naturrättsliga lösningar är i denna ideologi istället sådant som tänks föregå staten både 
kronologiskt och vad gäller som princip. Här avses exempelvis egendom och äganderätt, 
som inte ses som garanterade av staten utan istället som något som är av naturen givet, 
eller en rätt man har i egenskap av människa. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan även 
nyttomaximering ses som en legitim grund för ett givet beslut (Blomgren 1997:31ff). 
Alltså måste det finnas antingen gemensamma beslut i form av ekonomiskt logiska 
slutsatser, prejudicerande domstolsutslag eller lagar som uppstått utifrån praxis (det vill 
säga Nomos-lagar). Således går att konstatera, som Philip Allmendinger gör:  

“It will be clear that the ideas behind neo-liberalism (…) are hostile to planning 
per se and if any planning is required under a neo-liberal world it would be to 
support the market not supplant it.” 

(Allmendinger 2009:108) 
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Nyliberalismens förespråkare förnekar inte att det finns situationer framkallade av 
marknadskrafter som är mindre önskvärda. Dock menar de att det är fel slutsats att se 
en kollektivt planerande samhällsordning som lösningen på marknadens brister. Brister 
i marknaden beror på att vissa aktörer inte hinner ställa om i samma hastighet som 
andra aktörers preferenser förändras. Således är det fåfängt att hoppas på 
jämviktslägen i ekonomin. Det är än mer fåfängt att tro sig kunna planera 
samhällsutvecklingen, menar man (Pennington 2006:8ff). 

9.1.1. Nyliberalismens kritikers syn på nyliberal planering 

I det följande kommer kortfattat redogöras för hur sambandet mellan planering och 
nyliberalism har hanterats i en bredare akademisk debatt. Detta för att redovisa vad 
denna handlat om och ge läsaren en insikt i det forskningsläge, vilket jag hoppas att 
bidra till.  

Guy Baeten skriver i sin text Normalising Neoliberal Planning: The Case of Malmö, 
Sweden att stadsbyggnadsprojektet i Hyllie har normaliserat de nyliberala praktiker som 
tillämpades i byggandet av Västra Hamnen. Vad som menas med nyliberalism i detta fall 
framgår inte med tydlighet, men Baeten exemplifierar med ”top-down planning, focus 
on spectacular architecture, attraction of wealthy residents, privatisation of city-owned 
land, etcetera.” (Baeten 2012a:22). Däremot är det tydligare vad ett nyliberalt synsätt 
på samhället och staden innebär. Förutom att vara emot statlig inblandning och för en 
fri marknadskapitalism, ser nyliberalismen staden som en investeringsmarknad. Staden 
är främst en produkt att investera i och bör, utifrån denna horisont, behandlas så 
(Baeten 2012a:24). Vidare är ett nyliberalt förhållningssätt till staden främst en 
ideologisk hållning, eller attityd. I realiteten är de som investerar i staden beroende av 
ett långtgående engagemang av de offentliga institutionerna för att vara säkra på 
avkastning på investerat kapital. Det är tydligt manifesterat att i konkurrensen mellan 
olika städer är kommunerna ofta är en starkt drivande kraft. Kommunerna har i sina 
planer policymål ersatt sådant som ersatt service, jämlikhet och välfärd med 
investeringar, innovation och kreativitet (Baeten 2012a:24). Denna omstrukturering av 
de administrativa strukturerna är en medveten strategi som kräver en avsevärd 
planeringsförmåga. I någon mån går det att se denna utveckling i samma ljus som 
Polanyi sett framväxten av det moderna kapitalistiska samhället, det vill säga att en fri 
marknadsekonomi kräver ett långtgående strategiskt tänkande för att dess institutioner 
ska uppstå. Fri marknad kräver i sig planering och central styrning och är ingalunda en 
naturligt och spontant uppkommen ordning (Polanyi 2012). I normaliseringsprocessen 
av en ny ordning skapas en nyliberal förvaltningsmentalitet som ser marknaden som 
styrande för vad den offentliga förvaltningen bör ägna sig åt (Andersson, Erlandsson & 
Sundström 2017; Nyberg 2017). Detta i motsats till att betrakta de offentliga 
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förvaltningarna som institutioner som ska kontrollera, och vid behov korrigera, 
marknadens beteende (Andersson, Erlandsson & Sundström 2017; Baeten 2012a:24). 
Samtidigt förhåller sig det ideologiska innehållet i nyliberalismen negativt till det som all 
planering har som minsta gemensamma nämnare, det vill säga någon slags intervention 
av offentliga institutioner i samhällsutvecklingen. Tidigare i texten har policy definierats 
som varande just interventioner med syfte att nå ett visst slutresultat, en 
beslutsinriktning med en tänkt effekt. Således kan sägas att nyliberalism är emot 
policyer på rent principiella grunder. Det är också här skillnaden mellan thesis och 
nomos går. Nyliberalism kan på detta sätt ses som antitesen till planering (Allmendinger 
2009:105; Baeten 2012b205). En viktig aspekt av denna nyliberala hållning är att den 
avpolitiserar sakfrågor, eftersom framgång mäts via kvantifierbara mål. Målens innehåll 
eller processen för att nå uppsatta mål diskuteras inte, däremot rankas och utvärderas 
huruvida uppsatta mål nåtts i tillfredsställande grad (Baeten 2012a:24f).  

9.1.1. Nyliberal planeringsprocess 

Om planering i sig utgör en antites till nyliberalism, hur kan en planeringsprocess som 
präglas av denna ideologi tänkas se ut? Det som ofta lyfts fram i litteraturen kring 
processer som kan tolkas som nyliberalisering är främst två aspekter; projektbaserad 
planering och marknadsanpassad planering (Swyngedouw, Moulaert & Rodriguez 2002). 
Vad som menas med detta behöver klargöras tydligt i varje enskilt fall, eftersom det 
skiljer sig åt mellan de olika institutionella ramverk som finns. Detta gäller inte bara i 
olika länder, utan även på olika nivåer inom samma lands gränser (Brenner & Theodore 
2002b; Peck & Tickell 2002). Vidare ser de institutionella ramverken olika ut i olika lokala 
sammanhang på samma nivå, varför det kan vara svårt att uttala sig i generella termer 
om exakt vad som konstituerar en planeringsprocess som nyliberaliseras. 

Utgår man istället från den bild som Hayek ger av den process som han förespråkar, så 
blir nyliberal planering en marknadsstyrd markanvändning. Hayek menar att marknaden 
överlag har varit mer framgångsrik i att ordna användandet av marken än vad politiskt 
styrd planering har varit (Hayek 2006:297). Relativt programmatiskt ställer Hayek upp 
ett antal idéer som han resonerar kring. Jag kommer här inte lägga ut texten alltför 
vidlyftigt om dessa idéer, då det i sig skulle bli en lång diskussion, men de idéer som i 
föreliggande sammanhang är intressanta är de följande: 
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- Planering som praktik har som mål att slå ut prismekanismen som vägledande 
i resursallokering. 

- Huruvida planering är av godo eller inte, kan bedömas utifrån huruvida 
planeringen syftar till att komplettera och bistå marknadens prismekanism eller 
om den syftar till att ersätta denna med centraliserad styrning. 

- Även om planering i några fall kan tänkas bidra positivt till prismekanismens 
resursallokering, är denna funktion oförutsägbar.  

- Planerare vill ofta inte ställas under krav att beräkna kostnaderna för sina 
förslag. De hävdar ofta att om det som planeras måste kompenseras för 
ekonomiskt, så kommer detta att hindra det som planeras. Varhelst denna 
situation föreligger, bör det som föreslås av planerarna inte sättas i verket. 

(Hayek 2006:303–304)  

Allt detta har givetvis långtgående implikationer på planeringen. Planering som 
verksamhet blir, utifrån denna föreställning, en fråga om att understödja marknaden. 
Andra strävanden utesluts som illegitima. Planering blir istället att endast underlätta för 
en marknadsekonomi. Istället för att utvärdera vilka typer av åtgärder som behövs på 
längre sikt blir det viktigt att attrahera rätt typ av företag, invånare och investeringar för 
att maximera samstämmigheten med en marknadsmässig prismekanism, vilken 
premierar kortsiktig avkastning framför långsiktiga sociala mål. Planeringen går från att 
ha haft som övergripande mål att råda bot på brister på eller i, exempelvis, bostäder, 
infrastruktur och säkerhet, till att istället formulera som övergripande mål att erbjuda 
möjligheter för investerare att tillgodose de betalandes efterfrågan på bostäder, 
infrastruktur och säkerhet. Således är det upp till entreprenörsandan hos den enskilde 
aktören att förse sig själv med det som staden har att erbjuda. I det fall invånaren anser 
att den inte får sitt behov av bostad, infrastruktur eller säkerhet tillgodosett, vilar 
ansvaret för detta underskott i utbud inte på de offentliga institutionerna, utan snarare 
på individen själv (Baeten 2012a:25, 2012b:207). Det är upp till individen att skapa sin 
egen välfärd. Samtidigt är det nedgångna områden som erbjuder låg insats vid inträdet 
och störst chans till höga kapitalvinster i absoluta termer, varför dessa är särskilt 
intressanta ur ett nyliberalt planeringsperspektiv. Det är ”sämre” områden som mest 
”behöver” omvandlas, som behöver rustas upp och bli ”attraktiva” (Baeten 2007:45, 55). 
Vad man i en nyliberaliserad planering är ute efter att åstadkomma är ett rumsligt 
avgränsat uppsving (Hackworth 2007:79ff).  

9.1.2. Nyliberal planeringspraktik  

Att ens diskutera nyliberal planeringspraktik är främmande. Det kan konstateras att det 
är just i den praktiska dimensionen som planeringens traditionella ideal skiljer sig mest 
från ett nyliberalt tankegods. Detta kan endast beskrivas spekulativt utifrån de abstrakta 
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ideal som nyliberalismen ställer upp eftersom det inte finns några historiska exempel på 
nyliberala planeringssystem.  

Hayek var tydlig med var han såg bristerna i sin samtids stadsplanering: 

”Much of the town planning that is in fact carried out, particularly by architects 
and engineers who have never understood the role that prices play in co-
ordinating individual activities (…) Even where it is not aimed at tying future 
developments to a preconceived plan which prescribes the use of every piece of 
land, it tends to lead to this by making the market mechanism increasingly 
inoperative.”   

(Hayek 2006:303)  

I citatet syns inte bara kritik mot arkitekt- och planerarkårerna för deras brist på 
ekonomiska hänsynstaganden, utan även kritik mot planering som aktivitet. Hayek 
vänder sig dels mot att binda tillgångar till långtgående planer, dels att sätta 
marknadsmekanismen ur spel. All planering tenderar, enligt Hayek, att göra detta. En 
nyliberal planering måste frångå ett bindande av resurser och inte heller på något sätt 
försätta marknadsmekanismerna ur spel. Frågan är ju då vad som återstår, om 
planeringen inte ens får kosta pengar. Möjligen kan den tänkas rymmas inom de större 
enheter, av eventuellt samgående individuella ägare, som Hayek menade ändå skulle 
bildas. Ett annat alternativ är att planeringen kan bekostas av rika landägare, men en 
sådan planering kan endast utövas över den mark som planerarens uppdragsgivare 
råder över. Således är det mer en fråga om privat finansierade projekt. Förutom detta, 
måste planerarens roll passas in i det institutionella ramverk som Hayek ställt upp i 
övrigt. Ur ett sådant perspektiv kan advokatrollen ses som rimlig. Planeraren skulle i 
detta fall företräda sin uppdragsgivare, gentemot grannar men också i de domstolar som 
Hayek föreslår ska avgöra tvistefrågor. Utifrån just denna tanke har kritiker beskyllt 
advokatplaneringen för att vara en följd av att nyliberalt tänkande fått fotfäste inom den 
planeringsteoretiska diskursen. Jag kommer här inte ta ställning i den frågan, utan nöjer 
mig med att konstatera att det åtminstone teoretiskt skulle finnas en roll för 
advokatplaneraren att fylla i detta system.  

9.2. En nyliberal planeringsdiskurs 

Som synes utifrån den diskussion som förts i såväl detta kapitel som i kapitel 6, skulle 
begreppet nyliberal planering potentiellt kunna definieras på olika sätt. En undersökning 
som syftar till att undersöka nyliberaliseringen av den svenska planeringen måste göra 
en avgränsad definition och omsätta denna i en operationalisering av begreppet. 
Operationaliseringen måste på ett förtjänstfullt sätt utgöra en slags indikator eller 
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indikatorer, vilka kan utgöra en tolkningsram för analysen av data. Det handlar om att 
skapa ett verktyg för att fånga en förment trend av nyliberalisering såsom en sådan kan 
tänkas se ut i en svensk planeringskontext. Diskursen om marknadsstyrd 
markanvändning har konstruerats medvetet utifrån den bakgrund av nyliberalisering, 
som gjorts utifrån olika perspektiv ovan och är grundad på omfattande tidigare 
forskning. I detta arbete struktureras denna diskurs såsom ett analytiskt redskap för att 
öka förståelsen för utvecklingen inom planeringen. Om det förekommer spår i 
översiktsplanerna av det tänkande som skisserats ovan och om dessa spår tilltar, pekar 
indikatorerna på om och hur planeringen har påverkats av en nyliberal diskurs. Skarpare 
än så är det svårt att göra operationaliseringen, dels eftersom diskursen om 
marknadsstyrd markanvändning är komplex, men också eftersom översiktsplanerna är 
komplexa. De rör sig inte med samma nomenklatur, de tar inte upp samma teman och 
de härstammar från olika politiska och institutionella kontexter. En fullständig 
korrespondens mellan den marknadsstyrda markanvändningsdiskursen och innehållet i 
översiktsplanerna är inte att vänta. Det analytiska verktyget skall kunna ge svar på frågan 
om utvecklingen inom den svenska planeringsdiskursen blir mer och mer lik den 
nyliberala diskurs som konstruerats i detta och det föregående kapitlet. Det ska också 
kunna ge svar på frågan om på vilka premisser planeringsinnehållet blir det mer likt den 
nyliberala diskursen. Vidare måste verktyget också kunna användas för att undersöka 
om det finns någon aspekt där utvecklingen går i en annan riktning. 

Ur ett metateoretiskt perspektiv är det intressant att diskutera hur begreppen planering 
och nyliberalism kan förhålla sig till varandra. Som redan nämnts kan dessa två begrepp 
uppfattas som varandras motsatser. Lika gärna kan man se det sammansatta begreppet 
nyliberal planering som en reträtt av den offentliga planeringen från andra mål än att 
styra utvecklingen strikt efter marknadens principer (Baeten 2012b:206). Detta kan 
sägas utgöra essensen i en nyliberal planeringsdiskurs om marknadsstyrd 
markanvändning: en annan prioriteringsordning, där insatser prioriteras efter hur väl de 
understödjer marknaden. I förlängningen skulle detta innebära att planeringen måste 
överge det som utgjort dess kärna, det vill säga förbättringar av det gemensamma 
rummet genom offentliga institutioner, oftast grundat på kollektiva beslut (Baeten 
2012b:206f). Mäntysalo et al (2014) instämmer i att en nyliberal värdegrund i stora drag 
har en annan legitimitetssyn på planeringen än den planering som är lagstadgad.  

En översiktlig sammanfattning av nyliberal retorik rörande planering är att planering 
utgör ett nödvändigt ont, som ska minimeras i möjligaste mån. I det fall planering 
överhuvudtaget skall idkas, skall detta vara för att understödja marknaden 
(Allmendinger 2009, Harvey 2007). David Harvey menar att nyliberalism främst kan 
beskrivas som en samhällsteori där individens frihet och fria handlande är överordnat. - 
Ett system av stark äganderätt, fri företagsamhet och marknadsekonomi och där statens 
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roll är att garantera sådana omständigheter som möjliggör för individen att vara just 
ekonomiskt fri, i termer av ägande, företagsamhet och transaktioner (Harvey 2007:2).  

Taşan-Kok understryker, i samstämmighet med den internationella debatten, att 
nyliberalismen som idé inte har ett hegemoniskt inflytande på planeringen (Taşan-Kok 
2012:7). Föregående doktriner och ideologier inom planeringen har lämnat spår som gör 
att utvecklingen är påverkad av denna historik i någon mån. Detta historiska diskursiva 
lager är just det som inom diskursteorin benämns som diskursivt fält. Därmed uppstår 
hybrida former av planering. Det är viktigt att komma ihåg att nyliberalisering inte är en 
allsmäktig kraft som styr genom en osynlig hand, utan ett ideologiskt idékomplex som 
samexisterar med andra samtida strömningar och förhållningssätt till stadsutveckling 
och planering (Baeten 2012a:26). Detta kan sägas gälla än mer i det sammanhang som 
denna text utgör, där diskursen konstrueras utifrån föreställningen att det kan ge en 
större förståelse för en specifik trend, i en specifik kontext. Snarare än att utgöra en 
enhetlig och dominerande kraft, är det så att planeringen på lokal nivå tvingas in i att 
agera i enlighet med en nyliberal marknadslogik, till följd av såväl politiska som 
medborgerliga påtryckningar och propåer från det lokala näringslivet. Genom krav på 
investeringar i byggprojekt, ökade markvärden, högre invånarantal och högre 
inkomstnivåer sätts en agenda där alternativa diskurser åsidosätts (Baeten 2012b:209). 
Så skapas en ny utgångspunkt för planeringen; att se till att underlätta för tillväxt. Det 
som konstituerar god planering i detta sammanhang är det som skapar högsta möjliga 
ekonomiska tillväxt. Andra mål faller utanför ramen av vad planering är. Detta är en 
planering som i huvudsak inte ser till de sociala konsekvenserna av 
samhällsutvecklingen. Istället premieras de ekonomiska aspekterna av mark- och 
vattenanvändningen i denna typ av planering. En uppdelning mellan de sociala och 
ekonomiska aspekterna av planeringen, såsom nomos och thesis, bortser från det 
faktum att dessa är oskiljaktiga ur ett planeringsperspektiv (Baeten 2012b:209f). Baeten 
menar att: 

”…it belongs to the raison-d’être of planning to be integrative in order to come 
to ‘good’ land use decisions.” 

(Baeten 2012b:210)  

Men hur kommer allt detta då fram i planeringsdokument och i lagstiftning? Utifrån det 
diskursteoretiska perspektivet blir svaret: Genom att en nyliberal diskurs kring 
planeringen artikuleras, där nya värden lyfts fram och där gamla begrepp fylls med ny 
mening. Detta innebär att man måste se till den enskilda kontexten och hur värdena 
konstrueras i varje given användning av dem. Det är inte så enkelt som att en planering 
som syftar till att öka tillväxten enkelt kan beskrivas som nyliberal planering. Snarare är 
det så att hur begreppen tillväxt och planering fylls med mening och hur de kopplas till 



106 

 

andra begrepp, såsom marknad, välfärd, allmänintresse, frihet och konkurrens, samt hur 
detta står i kontrast till tidigare planering, avgör huruvida det går att förstå som en 
process av nyliberalisering eller inte. Konkret för detta arbete är det en fråga om hur 
rationaliseringskedjor, styrningstekniker och sanningsregimer skapas i planerna. 

Ytterligare ett sätt att betrakta den mer tillväxtgenererande planeringen är att, som 
David Harvey (1989), betrakta den som om planeringen gått från att vara 
problemlösande till att åstadkomma en lockande identifikation för potentiella 
investerare och inflyttare (jmf Loit 2014:87). Utifrån detta perspektiv handlar dagens 
planering mer om imageskapande än hanterandet av värden på vilka en politisk linje i 
utvecklingen kan byggas långsiktigt (Harvey 1989:3f). Det ligger en motsättning i det 
imageskapande som tillväxtdiskursen då framgångsrika recept kopieras av andra och 
den stad eller kommun som besatt en unicitet som en gång lockade blir efter en tid bara 
en i mängden av tillgängliga alternativ (Harvey 2006:95f; jmf. Zukin 2010:232).  

Av kritikerna beskrivs nyliberalismen ibland som en omnipotent förstörande kraft, 
behäftad med alla negativa effekter hos kapitalismen men med få, om ens några, 
positiva aspekter (se exempelvis Bourdieu & Wacquant 2001). En sådan 
begreppsdefinition är högst olämpligt att använda i en vetenskaplig kontext. Utifrån den 
diskurs som här beskrivits har jag försökt att lyfta fram att det snarare är fråga om en 
skillnad i rationalitet än om en skillnad i slutmål. Nyliberalismen vilar på en helt annan 
värdegrund än vad planeringen gör. Det som här formulerats utgör snarare ett 
perspektiv från vilket planeringen kan betraktas än ett argument för eller mot 
nyliberalismen. Vad som däremot står klart är att en nyliberalisering av planeringen 
skulle förändra såväl praktik, process som värdemål för planeringen. Huruvida detta är 
en pågående utveckling som kan ses i översiktsplanernas texter och hur detta i så fall ser 
ut, är vad nästa kapitel handlar om. 



Del IV – Diskursanalys av 
översiktsplaneringen
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10. Översiktsplanernas 
rationaliseringar 

10.1 Översiktsplanen 

”1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen. 

2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. 

3 § Översiktsplanen är inte bindande.” 

(PBL Kap. 3 §§ 1–3, SFS 2010:900) 

Citaten ovan utgör de första tre paragraferna i PBL:s kapitel om översiktsplanen. 
Paragraf 4 föreskriver att kommunen i planen ska redovisa hur man tagit ”hänsyn till 
allmänna intressen vid beslut om mark- och vattenområden” och att riksintressen ska 
anges särskilt (PBL Kap. 3 §4, SFS 2010:900)). 

I den femte paragrafen föreskrivs att det i översiktsplanen ska framgå: 

• Grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. 
• Kommunens syn på hur byggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras. 
• Hur kommunen ska tillgodose redovisade riksintressen och följa 

miljökvalitetsnormer. 
• Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn och samordna 

översiktsplanen med andra relevanta mål, planer och program. 
• Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.  
• Vilka områden som finns för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

(PBL Kap. 3 §5, SFS 2010:900) 
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I paragraf 6 fastslås att planen ska formuleras på så sätt att innebörden och 
konsekvensen av planen tydligt framgår (PBL Kap. 3 §6, Plan- och Bygglag SFS 2010:900). 

Dessa sex paragrafer är de instruktioner om utformning och innehåll i översiktsplanen 
som finns i PBL. Övriga delar av lagen hanterar processen att ta fram och anta en 
översiktsplan, hur kommunen kan införa ändringar i planen samt hur översyn av planen 
ska ske. Kommunerna utformar planen utifrån sina tolkningar av lagen och utifrån de 
olika förutsättningar som finns i varje kommun. Innehållet i och utformningen av planen 
står relativt fritt för kommunerna att själva formulera, således skiljer sig också innehållet 
åt mellan olika kommuners översiktsplaner. Ändå är olika planer från samma perioder 
relativt lika varandra, både till utformning och innehåll. Över tid, däremot, förändras 
planerna. I detta kapitel kommer översiktsplanernas innehåll att undersökas och 
redogöras för. Detta sker utifrån den specifika infallsvinkel som jag ställde upp i teori- 
och metodkapitlen i del II. I läsningen av planerna söks efter hur de är diskursivt 
konstruerade och hur det genom planerna upprättas styrningstekniker samt hur 
konstruktion och innehåll förändras över tid.  

Det jag specifikt söker efter är hur rationaliseringar skapas i planerna och hur dessa 
rationaliseringar förändras över tid, i enlighet med governmentality och WPR. En första 
reflektion som kan göras utifrån dessa perspektiv är att redan i den andra paragrafen 
som citeras ovan, har planeringen ett tydligt biopolitiskt fokus. Planeringen ska vägleda 
beslut rörande vilka aktiviteter som ska få lov att äga rum på olika platser. Det finns 
också ett förgivettagande om att denna aktivitet kan styras utifrån av kommunen 
dikterade planer, genom formuleringen att marken ska användas på olika sätt.  

10.2. Planeringsrationaliseringar 

I översiktsplanen formulerar kommunerna olika rationaliseringar och 
problematiseringar. Dessa kan handla om varför man planerar, varför en viss strategi 
antas eller varför en viss fråga måste hanteras i översiktsplaneringen. I det följande 
kommer den diskurs som målas upp i de undersökta översiktsplanerna undersökas. 
Detta görs genom att de rationaliseringar och problematiseringar som formuleras, 
blottläggs. Genom att presentera och ställa dessa mot varandra framgår också vilken typ 
av världsbild som ligger till grund för översiktsplanerna. Vidare avslöjas om världsbilden 
förändras under den undersökta perioden, men också vilka aktörer som ses som viktiga 
av kommunerna att ta hänsyn till i översiktsplaneringen. Översiktsplanernas innehåll 
utgör den förståelse av omvärlden och översiktsplaneringen, som respektive kommun 
har. Här formuleras respektive kommuns visioner och strategier för att åstadkomma 
förändring eller stabilitet, för att åstadkomma välstånd, välfärd och hållbarhet.  
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Den världsbild som avslöjas i rationaliseringarna i planernas texter är den världsbild som 
planförfattarna vill förmedla till kommuninvånarna och en översiktsplan är resultatet av 
många medarbetares arbete. Olika personer har ansvar för olika delar av planerna och 
olika delar av planerna hanterar olika frågor. Inom en och samma översiktsplan kan 
flera, motsägande, rationaliseringar och problematiseringar förväntas. Detta är också 
något som är väntat, såväl ur ett diskursteoretiskt som ur ett governmentality-
perspektiv, men även inom WPR understryks att detta är vanligt.  

De rubriker som analysen ordnas in i är de rationaliseringar som tydligt kan förstås som 
delar av en diskurs om planering som politiskt styrsystem respektive som 
marknadsmässig markanvändning och som har haft tydligast genomslag i de undersökta 
översiktsplanerna. Till viss del stämmer dessa rubriker överens med rubrikerna i kapitlen 
7–9.  

10.2.1 Legalitet 

I de tidiga översiktsplanerna motiverar kommunerna sin översiktsplaneverksamhet 
bland annat utifrån det lagstadgade kravet på kommunerna att anta en översiktsplan 
som 1987 års införande av PBL innebar. Lagen, i form av PBL, anges som både motiv till 
planeringen och som legitimitetsgrundande för planeringen (Norrköping ÖP 1990:1). 
PBL är ofta föregiven i översiktsplanerna som en av flera anledningar till att 
översiktsplanera genom hela den undersökta perioden, men finns med i samtliga av de 
tidiga planerna (Helsingborg ÖP 1989:1; Karlstad ÖP 1990:3, 5; Norrköping ÖP 1990:1; 
Sundsvall ÖP 1990:2; Örebro ÖP 1991:1). Lagkravet ses som viktigt i de tidiga planerna. 
I flera fall menar kommunen att PBL:s införande är den direkta anledningen till att man 
påbörjar översiktsplanearbetet, men att detta utgör en naturlig fortsättning av tidigare 
översiktlig planering: 

”Arbetet med Helsingborgs översiktsplan påbörjades våren 1987 med anledning 
av riksdagens beslut om Plan- och Bygglagen (PBL) och Naturresurslagen (NRL), 
vilka trädde i kraft 1 juli 1987. (...) Översiktsplanearbetet i Helsingborg blev en 
naturlig fortsättning på det tidigare arbetet med en markanvändningsplan.” 

(Helsingborg ÖP 1989:1) 
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Detta gäller även den första generationens12 ÖP:ar i Karlstad (1990:5), Norrköping 
(1990:7) och Sundsvall (1990:3), men inte Örebro. Även om Örebro inte direkt refererar 
till tidigare planeringsarbete i översiktsplanen från 1991, så har kommunen haft ett 
tidigare planeringsarbete. De nutida planerna kan inte sägas utgöra en direkt 
fortsättning på dessa tidigare planer, men det nämns att planering inte är ett nytt 
fenomen i kommunen. 

Kommunerna hade en markanvändningsplanering redan innan PBL:s införande och det 
krav på översiktlig markanvändningsplanering detta införande medförde. Den äldre 
markanvändningsplaneringen levde inte upp till kraven som ställdes i PBL vid införandet 
1987. Lagkraven ses ofta som en slags instruktion om vilka krav en plan måste eller bör 
uppfylla, både i Helsingborgs ÖP 1989 som i övriga tidiga ÖP:ar (Karlstad ÖP 1990:3,9; 
Norrköping ÖP 1990:1; Sundsvall ÖP 1990:8; Örebro ÖP 1991:2). Örebros ÖP 1991 är 
dock i detta sammanhang ett undantag och i den argumenteras samtidigt att kommunen 
har stor frihet i formulerandet av planen: 

”PBL reglerar inte i detalj vad översiktsplanen skall innehålla. Varje kommun 
beslutar själv innehållet i planen.” 

(Örebro ÖP 1991:1) 

I förhållande till hur PBL är formulerat vid tidpunkten kan sägas att Örebro kommun 
förtydligar att PBL föreskriver översiktsplanens framtagande och kommunicerbarhet, 
snarare än dess direkta innehåll i detalj. 

I de senaste planerna hanteras kraven i PBL gällande ÖP på olika sätt. I några omnämns 
och beskrivs kraven (Karlstad ÖP 2012:5, Örebro ÖP 2010:4) i några nämns de i 
förbigående (Helsingborg ÖP 2010: 6; Sundsvall 2014:6) och i en beskrivs eller omnämns 
dessa krav inte alls (Norrköping & Linköping ÖP 2010). I de fall där PBL:s krav på ÖP 
nämns i förbigående, beskrivs ÖP som ett strategidokument som ska vara vägledande 
underlag för aktuell planering och byggnation (Helsingborg ÖP 2010:6; Sundsvall ÖP 
2014:6). Kommunerna påpekar att översiktsplanen inte är lagligt bindande utan endast 
utgör en vägledning för fördjupad översiktsplanering, detaljplanering och lov- och 
tillståndsgivande. Alternativt benämns översiktsplanen som vision eller så klargörs på 
annat sätt att översiktsplanen inte är juridiskt bindande. Detta gäller kontinuerligt över 
hela den undersökta perioden, med undantag för Helsingborg ÖP 2002. Under större 

                                                                 

12 Med begreppet första generationens ÖP avses den första ÖP respektive kommun 
antagit. I samtliga fall rör det sig alltså om planer som antagits 1989–1991. 
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delen av den undersökta perioden förhåller sig kommunerna övervägande som om 
lagen vore en instruktion på hur översiktsplaner ska konstrueras, men tendensen är 
avtagande över tiden. 

I de tidiga översiktsplanerna redovisas processen att ta fram en översiktsplan. Ofta är 
det endast på detta vis översiktsplanens förvaltningsmässiga status beskrivs i dessa 
tidiga planer. De olika stegen redogörs för, oftast i form av en abstrakt 
processbeskrivning som följs av en beskrivning om hur denna omsatts i upprättandet av 
översiktsplanen. Även formerna för planeringsprocessen i översiktsplaneringen 
konstrueras däri som främst en konsekvens av lagkrav:  

”PBL ger vissa förfaranderegler. Samråd skall ske, varvid också allmänheten skall 
informeras. Sedan synpunkterna beaktats skall planförslaget ställas ut med bl a 
en samrådsredogörelse. Efter utställningen skall kommunen i ett utlåtande 
redovisa synpunkter som kommit in och hur de beaktats i det slutliga förslaget 
som går till fullmäktige för antagande.” 

(Norrköping ÖP 1990:16) 

Även om man kan se att planeringsprocessens utformande rationaliseras som varande 
ett uppfyllande av lagkrav, har processen och hur kommunen förhåller sig till denna även 
ett utfall som påverkar kommuninvånarna. I beskrivningarna av processen gäller detta 
även utöver det innehåll själva planerna har. Invånarna förväntas delta i processen att 
planera, och görs genom denna form av styrningsteknik delaktiga i planernas innehåll. 
Utifrån ett governmentality-perspektiv kan detta ses som en styrningsteknik som syftar 
till självstyrning. Genom att invånarna gjorts delaktiga i planprocessen, kan de också 
förväntas anse den mer legitim än om de inte deltagit och därmed komma att vara mer 
lojala mot planen än annars. I sådant fall är detta att betrakta som en 
subjektifieringseffekt där översiktsplanen i sig intar en subjektsposition, eftersom den 
blir relevant att positionera sig gentemot för olika aktörer.  

I de tidiga planerna understryks att PBL inte reglerar planernas innehåll i detalj, utan 
endast planeringsprocessen. I de senare översiktsplanerna saknas ibland denna 
understrykning (Helsingborg ÖP 1997; Helsingborg ÖP 2002; Karlstad ÖP 2012; 
Norrköping ÖP 2002; Norrköping & Linköping ÖP 2010). Istället redogörs endast för hur 
den av PBL föreskrivna processen gått till. Efter det att processen att ta fram 
översiktsplanen beskrivits följer en redogörelse för vilka sakområden eller värderingar 
som kommunen anser att översiktsplanen ska främja. Sakområdena är i detta 
sammanhang ibland endast redogjorda för i form av en punktlista, som fördjupas senare 
i planen. Sakområdena redogörs för, men utan att de kopplas till PBL. Sakområdena 
beskrivs i vissa planer endast översiktligt, efter det att processen och de legala kraven 
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beskrivits. Detta trots att sakområdena avgör vilka rationaliseringar och 
problematiseringar som styr inriktningen av översiktsplanen och i vilka sakområden 
planen intervenerar. I dessa planer ställer kommunerna upp nya mål för utvecklingen av 
mark- och vattenanvändningen långt in i planen. Mellan de tidiga planerna och de 
senare finns en tydlig glidning i synen gällande hur PBL reglerar planeringen. Utifrån 
WPR kan man se att gällande översiktsplanerna blir innehållet allt viktigare, på 
bekostnad av redogörelsen av processen. Policyredogörelsen koncentreras alltmer på 
innehåll, istället för framtagande. Samtidigt kan detta förgivettagande ses som en följd 
av att det i de tidiga planerna inte fanns någon inarbetad rutin att utgå ifrån. I de senare 
planerna fanns detta och det blev då rimligt att utgå från att denna process var av mer 
allmän kännedom. En annan aspekt, ur vilken man kan beakta denna förändring, är att 
det är processen som ger planeringen legitimitet.  Åtminstone gäller detta i diskursen 
om planering som politiskt styrsystem. En rimlig tolkning är att det blir mindre viktigt för 
kommunerna att förankra den kommunala planeringens legitimitet och istället blir det 
viktigare att förankra innehållet. Det kan antingen bero på att legitimiteten i processen 
tas för given eller att innehållet behöver förankras tydligare, på bekostnad av processen. 
En översiktsplan kan rimligen inte vara hur omfattande som helst.   

Under den undersökta perioden har de flesta kommuner frångått att skriva om PBL som 
huvudsaklig grund till varför man översiktsplanerar. Helsingborg utgör ett bra exempel 
på en utvecklad planeringsrationalisering i detta avseende, i meningen att man utöver 
att hänvisa till PBL ställer upp egna syften med översiktsplaneringen. I Helsingborg ÖP 
1989 formulerar man syftet med att planera i enlighet med citatet givet ovan, ”…med 
anledning av riksdagens beslut om Plan- och Bygglagen (PBL) och Naturresurslagen 
(NRL), vilka trädde i kraft 1 juli 1987.” (Helsingborg 1989:1). 

I ÖP 2010 anger Helsingborg kommun istället syftet med översiktsplaneringen enligt 
följande: 

”2000-talets stadsutveckling visar att kontinuerlig sektorsövergripande 
samverkan inom såväl kommunen som regionen som helhet är en nyckelfaktor 
för lyckad långsiktig planering. I detta sammanhang är utveckling av 
översiktsplanens roll och kvalitet av stor vikt.” 

(Helsingborg ÖP 2010:6) 

Denna omformulering med syftet att planera visar att kommunen har gått från att se 
översiktsplaneringen som en fråga om att uppfylla lagkrav, till att jobba strategiskt med 
policyskapande för mark- och vattenanvändningen. Med denna omformulering följer 
också att man ser översiktsplanen som utgörande en möjlighet till policyskapande, 
istället för endast en exercis i formaliabetonad laguppfyllnad. Planen har blivit ett 
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policydokument. Detta skulle kunna betraktas som att styrningsambitionerna i 
planeringsarbetet har blivit mer omfattande. Genom att utveckla dessa ambitioner både 
breddar och förfinar kommunen den styrningsteknik som översiktsplaneringen utgör. 
Detta kommer vi återkomma till under andra rationaliseringar. För stunden räcker det 
att konstatera att detta förefaller vara fallet. 

Detta leder vidare till två andra rationaliseringar som förändrats över tid i de undersökta 
översiktsplanerna, nämligen rationaliseringarna om planen som policyinstrument 
respektive kommunen som aktör på en marknad. Den första av dessa rationaliseringar 
är det som undersöks under nästa rubrik, medan den senare behandlas under den 
efterföljande. 

10.2.2 Planen som policyinstrument 

Den första generationen ÖP:ar, med undantag för Norrköping ÖP 1989, är relativt 
instrumentella och hanterar primärt hur lagkrav rörande byggnation, planering och miljö 
ska uppfyllas. En annan huvudpunkt i dessa tidiga planer är var byggnation kan, bör eller 
ska lokaliseras. Översiktsplaner från mitten av 1990-talet och senare har ett bredare 
anslag och berör fler förvaltnings- och policyområden. Ambitionen och rationaliseringen 
i de senare planerna är något annat än att endast tillfredsställa lagkrav. Detta märks i 
det sidmässigt större omfång som översiktsplanerna får under 1990-talet, men också på 
så sätt att andra rubriker och teman letar sig in i planerna. Framförallt märks det på hur 
texterna i översiktsplanerna rent innehållsmässigt har förändrats. Förutom att endast 
utgå från de sakområden som omnämns i PBL, som varande obligatoriska moment i 
översiktsplaneringen, tar kommunerna ställning i en mängd andra frågor. I vissa fall är 
kopplingen till markanvändningen, det översiktsplaneringen enligt PBL primärt ska 
hantera, otydlig. De problematiseringar som planeringen gör i dessa planer omfattar ett 
vidare policyområde än förutvarande planer. Detta tolkar jag, utifrån governmentality-
perspektivet, som att man i planerna har vidare biopolitiska ambitioner. Detta får 
genomslag i planerna i form av en allt bredare arsenal av styrningstekniker som syftar 
till tydligare styrning och styrning av fler sakområden. Det mer konkreta innehållet i 
denna styrning får anstå något, då det faller in under andra rationaliseringar i detta 
kapitel. 

De tidiga översiktsplanerna, med undantag för Helsingborg ÖP 1989, följer övergripande 
samma upplägg. Först beskrivs processen att ta fram planen, med utställning och 
samråd et cetera. Efter detta redogörs för vilka krav PBL och NRL (Naturresurslagen) 
ställer på översiktsplanen. Detta följs av mycket kortfattade mål, vilka sedan följs av 
planeringsförutsättningar. Dessa målbeskrivningar utgör oftast cirka halva 
översiktsplanen. Sist kommer hur målen ska omsättas utifrån de förutsättningar som 
gäller i olika geografiska delar av den kommun för vilken ÖP:n är gällande. De policyer 



116 

 

som formuleras som visioner och mål är, jämfört med senare planer, kortfattade. I vissa 
av ÖP:arna från tidigt 1990-tal upptar beskrivningen av dessa mål i den första 
generationens översiktsplaner bara ett fåtal sidor, i några är det lite mer än ett tiotal 
sidor som ägnas åt målbeskrivning (Karlstad ÖP 1990: 9–16; Norrköping ÖP 1990: 13–
26; Sundsvall ÖP 1990: 5–7; Örebro ÖP 1991:5–20). Här kan man se att kommunerna 
dels har lite olika ambitionsnivåer sinsemellan, men också att vissa områden styrs mer 
detaljerat än andra. Detta är i sig intressant, men föga förvånande. En följd av detta blir 
dock att det blir viktigare att motivera ingrepp från planeringen i de geografiska 
områden eller policyområden där planeringen har en högre detaljnivå och blir mer 
styrande. De geografiska områden och policyområden som omfattas av denna högre 
detaljnivå beskrivs givetvis mer ingående än andra områden, men det är också så att 
konflikter och politiska ambitioner för dessa områden beskrivs mer omfattande. Detta 
görs för att skapa större legitimitet. Då en stor andel av denna typ av material beskriver 
framtidsvisioner i termer av värdeomdömen blir slutsatsen att detta är ämnat att skapa 
opinion för det som presenteras i planen. Vad som åsyftas är ett slags biopolitisk 
självstyrning av medborgarnas inställning till det som det planeras för. Exempel på hur 
detta kan formuleras är följande: 

”Vi ska verka för att skapa förutsättningar för ett stadsliv som ska präglas av 
tolerans, tillit och mångfald. Helsingborgs stad ska medvetet arbeta för att 
stadens torg, parker och stråk ska vara flexibla och dynamiska samt upplevas som 
inkluderande för många olika målgrupper.” 

(Helsingborg ÖP 2010:19) 

Utifrån ett WPR-perspektiv blir det tydligt att avsikten är att styra mottagarens tolkning. 
Genom att formulera policyn med värdeord som tolerans, tillit, flexibel och dynamisk, 
blir det svårt att argumentera emot den.  

Från andra halvan av 1990-talet och senare, utgör övergripande målbeskrivningar en 
viktigare del av planerna, men även det absoluta sidantalet är större (Karlstad ÖP 2006: 
13–36; Norrköping 2002: 7–51, Sundsvall ÖP 2014:12–36). Linköping och Norrköpings 
gemensamma ÖP från 2010 består endast av processbeskrivning och övergripande 
målbeskrivningar. Däremot preciseras inte hur omsättningen av de övergripande målen 
ska genomföras i olika geografiska områden. Framförallt har man, i merparten av 
planerna från andra halvan av 1990-talet och framåt, ordnat innehållet i planerna på ett 
annat sätt.  I dessa planer formuleras policyer och mål för planeringen löpande i texten 
genom hela planen. Helsingborg ÖP 2010, Örebro ÖP 2010 och Sundsvall ÖP 2014 utgör 
tydliga exempel på detta. Kommunernas egna ambitioner med planeringen får mer 
utrymme i planerna över tid, något som jag återkommer till. Förutom detta så blir målen 
också mer integrerade i den löpande texten i översiktsplanerna. Detta gäller såväl i 
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formulerandet av generellt gällande principer för hela planområdet, som i utpekandet 
av specifika delområden eller orter i de aktuella kommunerna. I vissa fall är den löpande 
målformuleringen tydlig och målen upprepas men anpassas till specifika sakområden 
eller för specifika geografiska områden:  

”Generella riktlinjer för kustlandet (...)  

I områden bedömda som klass 3 i kustplanen finns stor andel bebyggelse eller 
påverkan från annan markanvändning. (…) Klass 3-områdena innehåller delar 
som är värdefulla för natur, rekreation och kultur. Tillkommande verksamheter 
ska ta hänsyn till allmänna intressen (natur, kultur och rekreation). Trolig ändring 
av markanvändning kan vara förtätningar eller nyetablering i anslutning till 
befintlig bebyggelsestruktur. Strandtillgänglighet och framkomlighet längs 
strandzonen ska beaktas liksom befintliga bäckar, grönstråk och 
närrekreationsmark.” 

(Sundsvall ÖP 2014: 109) 

Långt in i planen formuleras i citatet ovan nya mål för planeringen i Sundsvalls kommun, 
vilket inte är unikt för denna plan. I och med att Sundsvalls kommuns kust innefattar ett 
antal vikar och att det inom kommunen ligger ett antal öar, med den ytmässigt stora 
Alnön inräknad, utgör kustlandet en stor andel av kommunens yta. 

I de tidiga planerna ställs istället allmänna mål upp i början och sedan tas undantag från 
de allmänna riktlinjerna upp i specifika sakområden eller i utpekade geografiska 
områden, som till exempel: 

”SPECIELLA INNERSTADSFRÅGOR 

Det känns angeläget att i översiktsplanen ta med vissa policyfrågor för 
innerstaden. (…) 

Stadens innehåll 

Innerstadens bebyggelse skall ha ett mångsidigt innehåll. Kvartersstora projekt 
enbart för kontor eller handel bör undvikas för att staden ska leva även efter 
arbetstid. Boendet i innerstaden har särskilda kvaliteter och ger värdefulla 
tillskott i miljön. Tillgängligheten till bostäder och service bör förbättras.” 

(Örebro ÖP 1991:43) 
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I det första fallet redogörs policy som en naturligt ingående del i redogörelsen för 
planeringen av kustlandet. I det senare exemplet pekas tydligt ut att man i planen gör 
ett avsteg och pekar ut policyer som är relevanta endast för innerstaden.  

Även Karlstad ÖP 2012 är formulerad på så sätt att nya mål sätts upp långt in i planen. 
Karlstad har strukturerat denna översiktsplan genom att man inleder med planprocess, 
kort visionsbeskrivning, bakgrund och historia. Efter detta ställer man upp staden 
Karlstads framtida bebyggelseutveckling och markanvändning, vilket följs av detsamma 
för övriga tätorter. Först därefter behandlar man de sektorsvisa målsättningarna och 
visionerna. Dessa formuleras mycket kortfattat, varpå en konsekvensbeskrivning för 
olika geografiska lokaliteter ställs upp.  

Denna utveckling, att målbeskrivningen görs löpande genom hela eller stora delar av 
planen, sker samtidigt som målformuleringarna blir mer omfattande men samtidigt 
mindre instrumentellt precisa. Samtidigt som kommunerna strävar efter att se till att 
planen uppfyller lagstadgade krav, ställer man upp alltfler visionära mål. 
Översiktsplaneringen under den undersökta perioden utvidgas till att omfatta 
policyområden den tidigare inte omfattat. Norrköpings ÖP 1990, exempelvis, är den 
enda av de undersökta ÖP:arna ur den första generationen som på ett mer omfattande 
vis diskuterar sociala frågor (Norrköping ÖP 1990:13–20). I övriga planer från tidigt 1990-
tal tas inte dessa frågor upp i samma omfattning. Detta skiljer sig markant från hur det 
ser ut i senare planer, framförallt efter millennieskiftet.  

De tidiga planerna är, vilket konstaterades i början av detta kapitel, instrumentella och 
hanterar främst hur lagkrav rörande byggnation, planering och miljö ska uppfyllas och 
var byggnation kan, bör eller ska lokaliseras De senare planerna omfattar bredare 
policyområden. Det är inte alltid så att detta direkt går att utläsa ur rubrikerna eller ur 
hur texten konstruerats. Istället kommer denna utvidgning fram i en närläsning av texten 
i översiktsplanerna, där visioner och målformuleringar kommit att ingå i den löpande 
texten. I de tidiga översiktsplanerna har i princip alla fenomen som behandlas i 
översiktsplanen en tydlig rumslig koppling och om sådan saknas ges ofta en beskrivning 
om vilken geografisk påverkan fenomenet har. I de senare planerna förhåller det sig inte 
så. Istället behandlas i dessa planer många frågor där kopplingen till den geografiska 
dimensionen och, i förlängningen, den fysiska planeringen, är tämligen svag. Exempelvis 
gäller detta ofta frågor om utbildning, tillväxt och näringsliv: 

”Ett nära samarbete mellan universitetet och näringslivet har hög prioritet och är 
mycket viktigt för företag som vill ligga i frontlinjen inom sitt 
verksamhetsområde.” 

(Örebro ÖP 2002:24) 
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”Förskola och skola ska till organisation, innehåll och arbetsformer präglas av 
demokratiska värderingar och övertygelsen om alla människors lika värde. Alla 
barn och ungdomar måste ges förutsättningar att lyckas.” 

(Örebro ÖP 2002:25) 

”Helsingborg stad ska verka för att de befintliga företagen trivs och utvecklas. Vi 
ska fortsätta verka för att skapa ett kreativt klimat som främjar idéutveckling och 
tillväxt. Helsingborg ska även fortsätta verka för en fortsatt bredd i näringslivet 
genom att attrahera nya företag. I samarbete med övriga kommuner i regionen 
kan vi bli en än mer dynamisk och intressant region för företag att utvecklas i.” 

(Helsingborg ÖP 2010:39) 

Dessa frågor ligger delvis under kommunalt förvaltningsansvar men kopplingen till den 
fysiska planeringen är vag. Utvecklingen att översiktsplanerna kommit att omfatta allt 
bredare policyområden är eventuellt ett tecken på en förändrad status för 
översiktsplanen under den undersökta perioden. Det går ur planerna att utläsa att under 
det sena 1990- och, framförallt, under 2000-talet kom översiktsplanen att bli ett mer 
allomfattande kommunalt policydokument. De samtida översiktsplanerna underrättar 
kommuninvånarna om den föregivna utvecklingen i stort, som kommunpolitikerna vill 
delge. Översiktsplanen handlar inte längre primärt om den fysiska utvecklingen av mark- 
och vattenvändning, utan istället om all slags utveckling. I några översiktsplaner framgår 
detta tydligt, men ofta understryks ändå att det främsta syftet med översiktsplanen är 
att redogöra för samtida och framtida mark- och vattenanvändning: 

”Översiktsplanen ska leda mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
samhälle, vilket innebär att behoven hos människor som lever idag ska 
tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov äventyras. Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska 
instrument för att redovisa hur vi vill förvalta mark- och vattenresurser på lång 
sikt.” 

(Örebro ÖP 2010:4) 

”Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska vägleda och ge stöd för 
kommunala beslut på olika plan. Den är inte juridiskt bindande. 

Översiktsplanen ska vara vägledande vid beslut om mark- och vattenområden, 
gällande hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.” 

 (Sundsvall ÖP 2014:6) 
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Som citaten ovan visar, introduceras översiktsplanerna som breda policydokument först 
och sedan kvalificeras detta påstående genom att de knyts specifikt till planerandet av 
mark- och vattenanvändning. Den strategiska dimensionen är viktig, men det som skiljer 
översiktsplanen från andra strategiska policydokument är den starka kopplingen till 
mark- och vattenanvändning. I planerna från mitten på 1990-talet och framåt brukar 
man också redogöra för hur översiktsplanen hänger samman med andra styrdokument 
samt, i vissa fall, precisera hur den är förankrad i den kommunala 
förvaltningsorganisationen13 (Helsingborg ÖP 2010:6; Karlstad ÖP 2012:5; Örebro ÖP 
2010:5ff). Större noggrannhet över tid i redogörandet av hur ÖP hänger samman med 
andra kommunala plandokument kan givetvis vara en följd av att det sedan PBL:s 
införande tillkommit en mängd sådana i en kommun, exempelvis i form av fördjupade 
översiktsplaner (FÖP:ar). Detta förklarar dock inte varför översiktsplanens roll i 
förhållande till den kommunala organisationen eller i förhållande till kommunpolitiken 
behöver redogöras för tydligare på 2010-talet jämfört med tidigt 1990-tal. 

Sakområdena utgör ofta de rubriker i de senare översiktsplanerna, utefter vilka de 
sektorsvisa hänsynstagandena i planen redogörs för. Sektorsintressena inordnas som 
olika ämnesområden som planen behandlar. Vanligt förekommande rubriker är 
”kultur”, ”utbildning”, ”hälsa”, ”turism”, ”näringsliv” och ”handel”. Många av dessa 
hänsynstaganden utgör överhuvudtaget inte en del av översiktsplaneringen i de flesta 
av de tidiga planerna. Nämns de, så är det i förbigående. I översiktsplanerna har 
planerarna och politikerna inkorporerat fler policyområden som relevanta. Enligt 
rationaliseringen i de senare planerna blir kommunen en relevant aktör, genom 
översiktsplaneringen, inom en mängd frågor som tidigare inte alls hanterades av 
planeringen. Vidare blir planavdelningen och planerarna relevanta aktörer i en mängd 
kommunala verksamhetsfrågor som de tidigare inte hanterade.  

Planeringen har tillskansat sig en mängd sektorer som sakfrågor för översiktsplanen. Det 
är här fråga om en tydlig omsvängning i rationalisering. Gällande 
markanvändningsplanering kan man konstatera att stora delar av det kommunala 
förvaltningsansvaret kan formuleras i form av problemställningar som är relevanta för 
mark- och vattenanvändningsplaneringen. De policyområden som i tidigvarande 
planering inte hanterades torde i många fall ha varit relevanta för kommunens strategier 
redan innan de hanterades som en del i översiktsplaneringen. Dessa policyområden har 
gjorts till problem för planeringen. Utifrån de ovan nämnda tendenserna, är 
kommunerna långt mer konkreta och instrumentella i de tidiga planerna än i de senare. 

                                                                 

13 I detta sammanhang avses det som inte är lagstadgat i PBLs föreskrifter om 
planeringsprocessen.  
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Översiktsplaneringen har gått från att vara ett plandokument till att bli ett 
policydokument. Detta som en effekt av tendenser av sektoriellt utvidgande och 
idéförankring, på bekostnad av återgivandet av strategiska val.  

Det sammantagna intrycket av de planer som antagits från andra hälften av 1990-talet 
och framåt är att det är just löpande policyformulering som är syftet med att skapa 
planen. Rationaliseringen i översiktsplaneringen är att formulera policyer för den 
spatiala utvecklingen inom kommunens gränser, medan den tidigare i stor utsträckning 
bestått i att förevisa hur man uppfyllt lagkrav. Utifrån ett governmentality-perspektiv 
blir parallellen med Foucaults tankar om inrättandet av ett regerandekomplex på 
nationell nivå tydligast (klarast beskrivet i Foucault 2010), tydlig. En möjlig tolkning är 
att genom att formulera policy sätter man dels upp problem men formulerar också dess 
lösningar. Dessa lösningar bidrar till att förbättra livsvillkoren för kommunens invånare. 
På detta sätt skapas en självstyrning där invånarna förväntas vara lojala mot planens 
innehåll. Det är innehållet som blir viktigt, snarare än den process som mynnade ut i 
dess tillblivelse. Att många av de policyer som på detta sätt formuleras i planerna också 
saknar en tydlig koppling till markanvändning eller en geografisk dimension, 
understryker snarare att policyformulering blivit viktigare, på 
markanvändningsregleringens bekostnad.  

Det går att konstatera att de mer strategiska och policymässiga ambitionerna i 
översiktsplanerna tilltar över tid. Ovan har denna förändring beskrivits och redogjorts 
för, genom att rationaliseringarna i översiktsplanerna blottlagts och genom att anlägga 
governmentality tillsammans med WPR som perspektiv. Som policydokument täcker 
översiktsplanerna numera inte bara hela kommunens yta, utan i princip även hela 
kommunens förvaltningsansvar. Anledningarna till varför det förhåller sig på detta sätt 
ligger i rationaliseringarna som rör kommunen som aktör på en marknad, identitet och 
tillväxt. Samtliga dessa rationaliseringar behandlas under rubrikerna i detta kapitel.   

10.2.3 Kommunen som aktör på en marknad 

Kommunerna beskriver uttryckligen sig själva i de tidiga översiktsplanerna som aktörer 
underställda lagkrav. Samtidigt beskriver de i planerna sig själva som kapabla att ställa 
upp riktlinjer för den fysiska planeringen och utvecklingen av markanvändningen. Detta 
har delvis berörts under rubriken ”Legalitet”. En möjlig tolkning av citatet nedan är att 
det understryker att de riktlinjer kommunerna ställer upp i översiktsplaner kan de själva 
välja att frångå, i det fall detta skulle passa kommunen bättre: 
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”En översiktsplan (...) är dock inte bindande för vare sig den enskilde eller 
kommunen. Styrkan ligger i argumenteringen som kan användas i fortsatt 
detaljplanering och vid tillståndsgivning.” 

(Norrköping ÖP 1990:8) 

Medan kommunen är fri att förhålla sig till de riktlinjer man själv ställer upp, är man inte 
helt fri i formulerandet av dessa. Det finns krav som är angivna i PBL och NRL, vilka styr 
vad som utgör grundkraven på en översiktsplan. Grundkraven gällande 
översiktsplaneringen är till exempel sådant som att varje kommun ska ha en 
översiktsplan som täcker hela kommunens yta, att översiktsplanen i stort ska ange 
markanvändningen och hur riksintressen ska tillgodoses (PBL SFS 1987:10). Inom dessa 
ramar står det kommunen fritt att formulera sina egna riktlinjer. Kommunerna framstår 
som aktörer kapabla att driva strategiska frågor gällande markanvändningen och då 
särskilt gällande de miljökonsekvenser olika markanvändningsalternativ för med sig. 
Däremot kan kommunen inte själv bestämma grundkraven i det strategiska dokument 
där dessa frågor utreds.  

Ur ett WPR-perspektiv kan man kort konstatera att det står kommunen fritt att själv 
problematisera markanvändningen inom de ramar som PBL anger, som en följd av det 
kommunala planmonopolet. Således kan det ses som naturligt att kommuner, beroende 
på den kontext och subjektsposition i vilken de befinner sig, tar upp olika ämnen i sina 
problematiseringar. Materialet visar att det istället är de gemensamma dragen, 
kommunerna emellan, som dominerar. I fallet med Norrköpings och Linköpings 
gemensamma översiktsplan från 2010, går det så långt att de två kommunerna till och 
med antar en gemensam översiktsplan. Givet det som avhandlades under föregående 
rubrik, kan också konstateras att produktionen av problematiseringar och den 
påföljande utbredningen av styrning utgör en allt större andel av planerna. 
Sammantaget skapas alltmer policy, med ett i huvudsak liknande innehåll. Vad detta 
innehåll består i kommer beröras nedan och under kommande rubriker. 

I de senare översiktsplanerna understryks att respektive kommun är en del av 
omvärlden, både politiskt och ekonomiskt. Detta betonas mer än i de tidiga planerna. 
Norrköpings kommun frångår till och med gängse sätt att översiktsplanera genom att 
göra sin ÖP 2010 tillsammans med Linköpings kommun. I detta sammanhang påpekas i 
den gemensamma översiktsplanen att utvecklingen i omvärlden och inom kommunerna 
samt deras förändrade förhållande till varandra, ställer krav som enklast hanteras på 
regionnivå. Att göra en gemensam översiktsplan, även om bara delar av den är 
gemensam (Norrköping & Linköping ÖP 2010:6), är ett nytt grepp som förändrar både 
hur Norrköping och Linköping kan konstruera sig själva som aktörer och vilken identitet 
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de ger sig själva. Som beskrivits förändras också det policyinstrument som 
översiktsplanen utgör när kommuner väljer att göra gemensamma översiktsplaner.   

Över tid uppvisar även de övriga kommunerna alltmer en bild av att de konkurrerar med 
andra kommuner och att de är en del av ett större ekonomiskt och politiskt 
sammanhang. Denna uppfattning sätts in i en rationaliseringskedja där kommunerna är 
en del i en marknad med allt fler och större flöden av arbete, människor och kapital. 
Dessa olika aspekter kopplas i översiktsplanerna samman genom resonerande texter. 
Den förändrade omvärlden beskrivs i flertalet planer vara en del av eller en följd av en 
globaliserad marknad. I planerna konstrueras en rationalisering som säger att på denna 
marknad gäller det att vara framgångsrik i konkurrensen med andra kommuner. Ett av 
de instrument kommunen använder för att skapa denna framgång är översiktsplanen. 
Översiktsplaneringen framställs i planerna som om den kan bidra till att skapa goda 
boende- och livsmiljöer och ett livaktigt, diversifierat och konkurrenskraftigt lokalt 
näringsliv. Ofta är dessa aspekter med som huvudsakliga syften eller mål med planerna, 
särskilt då gällande de senare. I planerna sätts dessa aspekter samman med förmågan 
att skapa lokal tillväxt, vilket kommer redogöras för mer djupgående under rubriken 
”Tillväxt”.   

Det finns en tilltro till att kommunerna i denna omvärld, genom översiktsplanering, 
kommer skapa framgång genom de åtgärder översiktsplaneringen medger: 

”Vision 

Sundsvalls kommun med omland står sig väl i den nationella och internationella 
konkurrensen. Sundsvalls kommun har axlat det regionala ledarskapet i gott 
samarbete med omgivande kommuner. Vi arbetar gemensamt för att stärka 
tillväxten, en hållbar utveckling och skapa en regionförstoring. Vi finns i ett stolt 
Västernorrland – med funktion och attraktivitet!” 

(Sundsvall ÖP 2014:19) 

Konkurrens formuleras som varande ett planeringsproblem och som ett problem som 
kan och ska hanteras av den kommunala förvaltningen. Planeringen formulerar 
lösningen på hur lokal tillväxt kan skapas. Lösningen är i huvudsak liknande i de 
undersökta kommunernas översiktsplaner. Det ska skapas mötesplatser, goda 
boendeförhållanden för en välutbildad medelklass och kreativitetsfrämjande rum. Allt 
detta beskrivs som uppgifter planeringen kan lösa, om lösningen inte fanns inom 
planeringen skulle problemet med lokal tillväxt inte vara ett planeringsproblem. 
Samtidigt frikopplas kommunen från det sammanhang i vilket de globala ekonomiska 
processerna utgör tvingande omständigheter. Detta sker därför att samtidigt som 
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rationaliseringen föreskriver att kommunen är en fristående aktör, så befinner den sig i 
konkurrens med andra kommuner. För att motverka negativa effekter av detta måste 
kommunen se till vad den själv kan göra, inte vilka begränsningar omvärlden påtvingar 
den. Kommunerna formulerar därför inte någon bredare eller djupare omvärldsanalys i 
översiktsplanerna, istället ser de till vad de själva kan göra för åtgärder och formulerar 
detta i form av planer. Omvärldens krav är tvingande, men går att åtgärda lokalt.  

Helsingborgs kommun är intressant ur denna synvinkel. Som varande en stor kommun, 
men med ännu större städer, såsom Malmö och Köpenhamn, i närområdet, är 
Helsingborg beroende av hur aktörer i omvärlden agerar. Trots detta formulerar man sig 
knapphändigt om dessa städers och regionens påverkan på den strategiska 
översiktsplaneringen: 

”Helsingborg ska utveckla sin ledande roll såväl i närregionen som i 
Öresundsregionen – vara ett nav framförallt avseende infrastruktur, 
kommunikationer och logistik, men också i fråga om kultur, utbildning, service, 
handel och turism. Helsingborgs stad måste agera på ett offensivt, proaktivt sätt 
för att driva utvecklingen i regionen. Helsingborg ska samla den norra delen av 
regionen för att därigenom knyta ihop Öresundsregionen till en fungerande 
helhet. Vi kommer att medverka till större balans i Öresundsregionen genom att 
komplettera de omkringliggande städerna, som Köpenhamn, Malmö och Lund, 
med det som är specifikt för Helsingborg. Att agera regionalt kommer att vara 
avgörande för Helsingborgs och närregionens framtid. Det innebär också att vara 
pådrivande på ett sätt som stödjer andra kommuner i sin utveckling. En breddad 
och fördjupad samverkan inom Skåne Nordväst är en förutsättning framöver. ” 

(Helsingborg ÖP 2010:14–15) 

Det citerade stycket är det enda där Köpenhamn och Malmö nämns i en 
omvärldsanalytisk kontext. Detta trots att dessa städers agerande torde påverka 
Helsingborgs möjligheter till strategiska val i planeringen. Likadant ser det ut i övriga 
översiktsplaner, ofta är omvärldsanalyserna knapphändiga och respektive kommun ges 
i planerna stort utrymme att agera. Detta trots att omvärlden beskrivs som påtvingande 
en viss hållning inom planeringen. Planeringen kan vara ett medel för att påverka, dra 
nytta av eller mildra effekterna av de processer som pågår och utvecklas på en global 
nivå. Samtidigt finns det en förståelse av denna utveckling som ohejdbar och omöjlig att 
påverka. Den framtida utvecklingen styrs i översiktsplanerna av dessa makroprocesser. 
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Ett ytterligare perspektiv, ur vilket aktörskapet och subjektspositionen skiljer sig, är att 
kommunerna i de tidigare planerna har en kortare tidshorisont och snarare syftar till att 
lösa problem i den samtid de antogs.  Örebros översiktsplaner från 1991 respektive 2010 
får utgöra exempel: 

”Det finns inte någon slutgiltig gräns när ett samhälle är "ekologiskt". Istället är 
samhällen mer eller mindre anpassade till följande grundregler:  

• Bevara sällsynta eller känsliga ekosystem  

• Bevara våra arter   

• Se till att kemikalier som normalt inte förekommer i 
naturen,  fångas upp och används i omgivande ekosystem 
utan att systemen blir överbelastade   

• Hindra utsläpp av kemikalier som inte förekommer i 
naturen   

• Gynna flödande energikällor   

• Hushålla med bördiga jordar   

• Återanvända material som kommer från jordens 
begränsade resurser   

• Minska användningen av fossila bränslen” 

(Örebro ÖP 1991:5) 

De mål som ställs upp i denna uppräkning går i princip alla att kontrollera med, i 
sammanhanget, relativt enkla metoder och bygger på kvantifierbara principer. 
Annorlunda förhåller det sig med ett textstycke som har en liknande funktion i Örebros 
senaste översiktsplan, från 2010: 

”Ett ekonomiskt hållbart samhälle hushåller långsiktigt med mänskliga och 
materiella resurser, med ett tydligt ansvar inför kommande generationer. 
(...)Ekonomisk hållbarhet innebär att kommunen i översiktsplanen ska avväga 
olika intressen i markanvändningen för största möjliga samhällsnytta. Det 
innefattar också en långsiktighet, dvs. att beslut ska ha ett långt tidsperspektiv, 
och ett tydligt ansvar att hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det kan 
medföra intressekonflikter på så sätt att kommunens syn på lämplig 
markanvändning skiljer sig från andra, enskilda intressenters.” 

(Örebro ÖP 2010:12–13) 
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I denna senare formulering är graden av måluppfyllelse svårare att uppskatta. 
Kommunen har satt in begreppet ekonomisk hållbarhet i ett sammanhang, till skillnad 
från hur begreppet ekologiskt samhälle hanterades i det förra citatet. Detta både genom 
hur man har formulerat sig rörande avvägningar och möjliga mål- och intressekonflikter 
och genom att man tagit upp dessa frågeställningar under den bredare rubriken 
”Ekologiskt hållbarhetsperspektiv”. Således, medan målen i sig är mer löst formulerade 
i den senare planen, är de satta in i en kontext. I många översiktsplaner ger detta 
kommunerna samtidigt både en mer autonom ställning och ett större beroende av 
omvärlden. Detta beror delvis på vilket sakområde som behandlas, men det beror också 
på att kommunerna ofta är ansvariga för de andra frågor på vilka en enskild sakfråga är 
beroende. Av denna kontextualisering följer att kommunernas ställningstaganden blir 
något mindre klart formulerade, men också att redogörandet för och förankrandet av 
dessa ställningstaganden tar en allt större andel av planernas textmassa i anspråk över 
tid. Vidare är det också så att mer vagt formulerade mål, formulerade i mer svepande 
ordalag, är svårare att ta ställning till. Med den koppling i form av rationaliseringskedjor 
som görs mellan olika verksamhetsområden, blir följden också att det för medborgarna 
blir svårt att ta ställning mot en enskild del av planen utan att för den sakens skull 
motsätta sig planen i sin helhet. Eftersom inramningen också sker med värdeord, såsom 
tillväxt och öppenhet, blir det en fråga om självstyrning.  

Kommunens aktörskap och subjektsposition skiljer sig över tid. Senare planer är mer 
framåtsyftande och arbetar med längre tidsperspektiv. Detta resulterar i att anslaget 
skiljer sig mellan äldre och nyare planer i en jämförelse. Det resulterar också i att de 
tidiga planerna var möjliga att utvärdera mot en given utveckling efter en relativt kort 
tidsperiod, medan detta är svårare att göra gällande senare planer. De tidiga planerna 
utgörs i stor utsträckning av konkreta ställningstaganden i sakfrågor, medan de senare 
är visionära och abstrakta. I de tidiga planerna diskuteras och redovisas mer absoluta 
mål, i de senare planerna ställs istället värderingar och flexibla målbilder upp. 

De tidiga planerna dominerades av bevarandefrågor inom miljön och kulturen, delvis 
som en följd av påbud från PBL och NRL. En annan viktig fråga i de tidiga planerna var 
lokalisering av framtida byggnadsprojekt, medan de senare planerna i större 
utsträckning hanterar hur kommunen ställer sig i värdefrågor rörande tillväxt, identitet, 
attityd, tid samt livs- och boendemiljö. Detta innebär att en större mängd text ägnas åt 
att förankra kommunens idé- och policyutveckling, istället för att redogöra för 
kvantitativa gränsvärden, mål eller texter om vad som ska byggas och var detta ska ske. 
Istället för att ställa upp de problem som planeringen ska hantera i form av mål som går 
att utvärdera, formuleras policyer som är svåra att avgöra huruvida de uppnås eller inte. 
Denna effekt förstärks också av den utveckling som beskrivits i stycket ovan. Det verkar 
inte längre finnas en lika självklar tilltro till faktabaserat kunskapsunderlag i de senare 
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planerna, vilket kan sägas överensstämma med såväl utvecklingen inom 
planeringsteorin som i lagstiftningen, där istället demokrati, transparens och 
medbestämmande blivit viktiga värden.  

I Karlstad ÖP 2006 introduceras visionen ”Karlstad 100 000”. Denna vision syftar till att 
skapa en dynamisk tillväxt i kommunen, inom ett flertal sektorer: befolkningstillväxt, 
boendetillväxt, och tillväxt i näringslivet. Hur detta konkret ska uppnås redogörs inte för 
i visionsförklaringen, utan är istället utspritt som möjliga utvecklingsspår i olika delar av 
kommunen. Detta utgör i denna specifika plan en tydlig rationaliseringskedja. Vad som 
däremot framgår i visionsförklaringen är att förverkligandet av denna vision i mångt och 
mycket ses som beroende av kommuninvånarnas inställning till visionen: 

”’Karlstad 100 000’ förverkligas inte med en översiktsplan. Det behövs mycket 
arbete på många håll, både inom kommunens egen organisation och av andra 
aktörer i samhället. Det översiktsplanen kan ge är en bas för en del av 
utvecklingsarbetet. Den kan också visa på kommunens inställning till för 
utvecklingen viktiga frågor. Vi måste själva tro på Karlstad 100 000 för att andra 
också ska göra det.”  

(Karlstad ÖP 2006:3) 

Citatet i sig säger att i planeringen finns viktiga aspekter som utgör input i 
utvecklingsarbetet av kommunen, varav kommunens och kommuninvånarnas 
inställning är en faktor. Man nämner också att det återstår mycket arbete, både internt 
på kommunens egna förvaltningar men också hos och av andra aktörer. Samtidigt finns 
det i citatets sista mening närmast moralisk uppfordran för invånarna att vara lojala mot 
policyn. Kommunen uttrycker principen att: ”Om ni inte tror på framgång, så kommer 
den inte heller att komma.”, om än i andra ordalag. Detta är ett tydligt exempel på dels 
en uppmaning till invånarna att idka självstyrning, dels en tydlig subjektifieringseffekt. 
De invånare som inte är lojala mot policyn, utgör problem. 

Visionen ”Karlstad 100 000” är i sig konkret, i det närmaste självförklarande. Det innebär 
att kommunen ska få 100 000 invånare, men hur kommunen ska nå detta mål görs 
däremot inte särskilt konkret på övergripande nivå. I början av Karlstad ÖP 2006 
förklarar kommunen att:  
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”ÖP 97 är i flera avseenden alltför detaljerad, bl a vad gäller precisa avgränsningar 
av utbyggnadsområden. För att ge ökad handlingsfrihet inom politiskt angivna 
ramar och inte skapa låsningar innan det finns tillräckligt underlag för sådana 
ställningstaganden behöver redovisningen i översiktsplanen lyftas till en högre 
generaliseringsnivå. Planen ska ange strategisk inriktning och inte vara mer 
detaljerad än vad det aktuella planeringsläget medger.” 

(Karlstad ÖP 2006:4)  

Märk motsättningen i citatet. Policyn är mindre policy. Detta är i sig inget omöjligt 
policymål, men däremot är det en intressant indikator att tidigvarande styrningsteknik 
får kritik. Samtidigt kan man konstatera att det svårligen går att kombinera värdeord 
som flexibilitet om planerna anger alltför inlåsande och detaljerade policyer. Det blir 
istället möjligt om policyambitionerna inte är mindre, men mindre detaljerade. 

Kommunen lägger, i såväl Karlstad ÖP 2006 som Karlstad ÖP 2012, kontinuerligt vikt vid 
att kommuninvånarnas inställning till sin hemkommun och visionen är avgörande för 
den framtida utvecklingen. Självstyrningen är en viktig mekanism i denna 
styrningsteknik. Understrykningen av att visionens framgång är beroende av invånarnas 
medvilja understryks på flera ställen, som när man i Karlstad ÖP 2006 försöker 
konkretisera medlen för att nå målet 100 000 invånare: 

”Syftet är att skapa en framtidssyn som inspirerar medborgare, företagare och 
kommunanställda att bygga en stad/kommun som lockar till sig människor och 
företag från andra delar av landet. Karlstadsregionen ska vara en attraktiv region 
som kännetecknas av framtidstro, initiativkraft och livskvalitet. Visionen fungerar 
som en kompass för det utvecklingsarbete som krävs för att möta framtiden. 

En befolkningstillväxt på 18 000 invånare får man inte utan att anstränga sig. För 
att uppnå det krävs satsningar på stadens/kommunens/regionens attraktivitet 
och dragningskraft. De människor som redan bor i Karlstad ska vilja bo kvar. De 
unga ska känna sig trygga att bilda familj och skaffa barn. De som ”varit ute i 
världen” ska vilja komma tillbaka till Karlstad. Studenter som utbildas vid 
Karlstads universitet ska kunna finna arbetsmöjligheter i Karlstadsregionen. Och 
Karlstad ska vara ett attraktivt alternativ att flytta till för människor som av olika 
skäl vill byta bostadsort (...)” 

(Karlstad ÖP 2006:13) 

Texten ovan kan ses som att kommunen försöker artikulera kommuninvånarna som 
delansvariga för visionens framgång eller misslyckande. Invånarna förväntas vara lojala 
mot visionen och agera i linje med denna lojalitet genom att inte flytta från kommunen 
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(alternativt flytta tillbaka), skaffa barn och vara positivt inställda till visionen. Texten kan 
också ses som att målet är att göra Karlstad så attraktivt att invånarna vill stanna och 
nya invånare flytta in, men likväl tyder formuleringen på att ansvaret är invånarnas. 
Trots att den citerade texten i sammanhanget syftar till att konkretisera hur man ska nå 
100 000 invånare, så är det fortfarande så att det som formuleras är en framtidsbild, 
men ingenting beskrivs konkret hur denna framtid skall uppnås. Däremot görs det till 
sanning att visionens förverkligande är i händerna på invånarna. I denna sanningsregim 
avskriver planen till viss del planerarna från förmågan att påverka det framtida 
skeendet. Även detta kan ses som en subjektifieringseffekt.  

De utsagor som citeras och redogörs för ovan utgör inte en plan att agera efter vad gäller 
lokalisering och utformning av byggda miljöer och markanvändning. Utsagorna utgör en 
vision, inget mer. I en jämförelse med Karlstad ÖP 1990, blir skillnaden tydlig. 
Kommunen redogör i ÖP 1990 för att ”ansträngningar ska göras för att sprida 
kommunens expansion till övriga tätorter” (Karlstad ÖP 1990:11), där övriga tätorter i 
sammanhanget avser andra tätorter än Karlstad. Hur dessa tätorter bör utvecklas för att 
kunna expandera redogörs också för (Karlstad ÖP 1990: passim). Men kommunen ställer 
även upp olika möjliga scenarier för befolkningsutvecklingen (Karlstad ÖP 1990:17ff) och 
knyter inte upp sina visioner vid ett specifikt mål på samma sätt som de senare 
översiktsplanerna gör. Målformuleringen i de senare av Karlstads planer ställer upp ett 
konkret och överordnat mål – Karlstads invånarantal ska bli minst 100 000. Förutom det 
som diskuterats ovan finns det ännu en aspekt i detta mål som är av intresse, nämligen 
den siffermagi i vilken målet delvis grundas. Karlstads kommun rationaliserar sin önska 
om att nå detta invånarantal:  

”Karlstad 100 000 har inte bara ett reellt värde i att vi blir 100 000 invånare med 
de fördelar de för med sig i form av skatteunderlag etc. Det har också ett 
’mentalt’ värde genom att vi kommer att finnas med i ’100 000-ligan’ och synas i 
olika jämförelser mellan landets stora kommuner.” 

(Karlstad ÖP 2006:14) 

Förutom direkta följder av en ökande befolkning, såsom ökande skatteunderlag, är en 
viktig aspekt att synas i sammanhang där större kommuner förekommer. Vad som 
däremot inte diskuteras är varför detta, i sig, skulle vara eftersträvansvärt. Givet att 
kommunen tar sig över 100 000-strecket, så kommer den likväl vara liten i förhållande 
till de andra kommuner som finns med i denna liga. Varför det skulle vara bättre att vara 
en liten kommun i ett stort sammanhang, snarare än en stor kommun i ett mindre 
sammanhang (som exempelvis i den egna regionen), diskuteras inte. Målet i sig ett är 
lättformulerat, lättförståeligt och rimligen också lätt att enas om. Men att det skulle vara 
eftersträvansvärt för en kommun att uppnå ett givet invånarantal i sig, utgör snarare en 
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sanningsregim som skapats genom en mängd rationaliseringskedjor, än enkelt påvisbara 
positiva effekter i form av bättre livsmiljö för kommuninvånarna.  

De visionära delarna i översiktsplanerna utgör ofta ett upprepande av samma budskap, 
som hamras in. I dessa delar verkar det som om planerarnas vision ska leda till en allmän 
viljeinriktning hos kommunens invånare och andra aktörer. Denna viljeinriktning ska 
sedan omsättas till verklighet. Formulerad policy pekar ut framtidsriktningen för alla 
aktörer. Följden av detta blir att om man inte är positivt inställd till det som föreskrivs, 
blir man ett problem. Detta är ett tydligt exempel på att policyn skapar en 
subjektifieringseffekt, där illojala kommuninvånare blir problematiska för styrningen i 
kommunens planering. Utvecklingen i Karlstads översiktsplanering får tjäna som 
exempel.   

10.2.4 Tillväxt 

Direkt ekonomisk tillväxt omnämns sällan eller aldrig i de äldre planerna. I de nyare 
planerna har ekonomisk tillväxt blivit ett mål för planeringen och är ett begrepp som 
återkommer ofta och som en stor del av den övriga planeringen är formerad kring. Mer 
specifikt har hållbar tillväxt blivit ett mål i de översiktsplaner som antagits från början av 
2000-talet och senare. I den första generationens planer förekommer begrepp tillväxt, i 
meningen ekonomisk tillväxt, endast två gånger. Det är endast i Norrköping ÖP 1990 
som det förekommer. Båda gångerna är det för att göra scenariobeskrivningar 
(Norrköping ÖP 1990:23). I de sist antagna översiktsplanerna som undersökts 
förekommer begreppet tillväxt, med olika ändelser, 35 gånger där det är tydligt att det 
är ekonomisk tillväxt det handlar om. Samtliga av de sist antagna planerna skriver om 
tillväxt på detta sätt. 

Översiktsplaneringens utveckling i Norrköping utgör ett tydligt exempel på hur tillväxt 
har kommit att hanteras över tid. Samgåendet i översiktsplaneringen mellan Linköpings 
och Norrköpings kommuner motiveras utifrån att de båda kommunerna båda utgör 
delar av samma region och att de därför har många gemensamma intressen (Norrköping 
& Linköping ÖP 2010:7f). Utgångspunkterna för samverkan inom översiktsplaneringen 
ger vid handen att motivet för samverkan främst (men inte uteslutande) är att tillgodose 
de krav man föreställer sig att tillväxt ställer på den kommunala planeringen: 
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”Utgångspunkter: 

• Båda kommunernas tillväxt och långsiktiga utveckling ska gynnas inom en 
gemensam funktionell storstadsregion (…) utvecklingspotentialer ska tas tillvara 
på ett sätt som sammantaget leder till nytta för båda. 

• Utbyggnad av transportsystem och bebyggelsestruktur ska möjliggöras på ett 
sätt som stimulerar hållbar tillväxt i ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
avseende. 

• Historiska värden, kulturell särart och unika miljökvalitéer i de två 
kommunernas städer och tätorter, samt det i omgivande omlandet ska värnas 
och vidareutvecklas. 

• Efterfrågan på bostäder och lokaler från växande befolkning och näringsliv ska 
tillgodoses.” 

(Norrköping & Linköping ÖP 2010:7) 

Denna inriktning står i skarp kontrast mot Norrköping ÖP 1990. I denna plan omnämns 
tillväxt inom privat näringsliv endast en gång, i meningen som ett värde för planeringen 
att hantera (Norrköping ÖP 1990:68). I detta fall handlar det om vilka effekter tillväxt 
kan ha för planeringen, inte hur tillväxt ska åstadkommas: 

”Det finns andra tendenser som talar för en lägre framtida markåtgång. Många 
norrköpingsföretag har redan skaffat sig nya lägen med goda 
expansionsmöjligheter. Saneringen av och utflyttningen från innerstaden är i 
stora drag avslutad. Framtida tillväxtbranscher anges ofta vara kunskapsintensiva 
tjänster som inte kräver mycket mark och som vill ligga centralt.” 

(Norrköping ÖP 1990:68) 

Även i övrigt handlar tillväxt i Norrköping ÖP 1990 om olika tänkbara 
utvecklingsscenarion och deras påverkan på framtida planering, alternativt 
befolkningstillväxt. Citatet ovan är dock det enda ställe där tillväxt inom den privata 
sektorn omnämns direkt, förutom som en del av framtida möjliga scenarion. På samma 
sätt förhåller det sig i de övriga kommuner vars översiktsplaner undersökts. I de tidiga 
planerna likställs inte tillväxt med ekonomiskt tillväxt. Istället är det tillväxt i form av 
ökad befolkning, större antal helårsstudenter på universitet och högskolor, fler 
arbetstillfällen, bostäder eller något helt annat, såsom tillväxt av alger, som avses. I de 
flesta av dessa fall är ekonomisk tillväxt antingen en förutsättning för eller en följd av 
den andra typen av tillväxt. Det är hanterandet av en större befolkning, fler studenter, 
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arbetstillfällen och bostäder som planerna tar upp, inte hur ekonomisk tillväxt i sig kan 
åstadkommas. I de tidiga planerna likställs tillväxt ofta med befolkningstillväxt, eller att 
större orter inom kommunen breder ut sig över en allt större yta över tid. Varken 
befolkningstillväxt eller större utbredning av tätorterna ses dock som eftersträvansvärda 
mål för planeringen, utan som fenomen som planeringen måste hantera. Förutom 
citatet ovan omnämns inte ekonomisk tillväxt alls i första generationens planer. Detta 
är en markant skillnad mot den senaste generationens översiktsplaner14 i de kommuner 
som undersökts. I samtliga dessa planer omnämns direkt ekonomisk tillväxt och det 
formuleras också som något att medvetet sträva efter i planeringen. I några av fallen har 
tillväxt konstruerats som ett övergripande strategiskt mål för översiktsplaneringen. Så 
är fallet i Helsingborg ÖP 2010, Karlstad ÖP 2012 och Sundsvall ÖP 2014. Tillväxt har gått 
från att vara ett fenomen vars olika konsekvenser planeringen måste hantera, till att bli 
ett värde planeringen syftar till att åstadkomma. Ibland är det närmast som 
förutsättning för en god ekonomisk och välfärdsmässig utveckling som synen på tillväxt 
kommer in i översiktsplanerna och då omnämns det inte direkt. Oavsett vilket står det 
klart att tillväxt som begrepp har fått en klart viktigare roll i översiktsplaneringen. I det 
följande ska redogöras för hur ekonomisk tillväxt som begrepp konstrueras i planerna, 
vilket görs främst på tre sätt; dels som en del inom det som artikuleras som hållbar 
tillväxt, dels som en del i konkurrensen med andra kommuner och slutligen som liktydigt 
med välfärd. I de båda förstnämnda användningarna kan förändringen kopplas till 
förändringar i PBL, vilket också diskuteras under de kommande rubrikerna. Det är också 
under dessa rubriker som jag antar ett mer analytiskt perspektiv och diskuterar 
användningen av begreppet tillväxt inom översiktsplaneringen utifrån de perspektiv 
WPR och governmentality ger.  

Det finns en förändring i rationaliseringen i översiktsplaneringen som är entydigare än 
alla andra; tillväxt som ett givet mål för översiktsplaneringen. I många planer motiveras 
inte ens varför tillväxt ska eftersträvas. I de undersökta översiktsplanerna finns över tid 
en starkt tilltagande tendens att se tillväxt både som en given förutsättning för, men 
också som ett givet mål för planeringen. Över tid blir detta en sanningsregim i alla de 
undersökta kommunerna, som i samtliga fall underbyggs med ett flertal 
rationaliseringskedjor. Dessa rationaliseringskedjor utgör ett konstruerande av 
begreppet i tre olika spår, vilka kan ses som relevanta för att svara på denna 
undersöknings forskningsfråga; dels som en del av hållbar tillväxt, dels som en viktigt 
bidragande orsak till konkurrens med andra kommuner men även som liktydigt med 

                                                                 

14 Det vill säga Helsingborg ÖP 2010, Karlstad ÖP 2012, Linköping och Norrköping ÖP 
2010, Sundsvall ÖP 2014 och Örebro ÖP 2010. 
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välfärd. Dessa olika spår kommer att redogöras för efter den mer översiktliga 
introduktion till hur tillväxt har hanterats i översiktsplaneringen över tid som getts ovan. 

Ekonomisk tillväxt som en del av hållbarheten 

Ekonomisk tillväxt artikuleras delvis som en del av det som kallas hållbar tillväxt. 
Begreppet hållbar tillväxt letar sig in i översiktsplanerna under åren runt millennieskiftet. 
Detta kan sättas i samband med ändringen av PBL 1993, Lag (1993:419) om ändring i 
plan- och bygglagen (1987:10), då begreppet hållbarhet infördes i PBL:s portalparagrafer 
och mer genomgripande i hela PBL. Denna lag skulle i sådant fall fått effekt med viss 
eftersläpning i de undersökta översiktsplanerna. Detta verkar rimligt med tanke på att 
översiktsplaneprocessen är en process som ofta tar lång tid i anspråk, men kan varken 
definitivt vederläggas eller bekräftas utifrån de översiktsplaner som här undersökts. Inga 
av de planer som undersökts är dock antagna under åren 1991–1996, varför jag inte kan 
säga något om utvecklingen under dessa år utifrån de data som ligger till grund för 
studien. Endast i ett fall av översiktsplanerna ur den första generationen15, Örebro ÖP 
1991, omnämns hållbarhet. I detta fall sker detta endast på ett ställe (Örebro ÖP 1990:6) 
och i detta sammanhang som en övergripande idé utifrån vilken man försökt ta fram 
konkreta handlingsalternativ.  Ett genomslag för begreppet hållbarhet till följd av 
lagändringen kan först noteras i de undersökta översiktsplanerna från 1997 och framåt. 
I alla de undersökta planer som är antagna 1997 eller senare omnämns hållbarhet i 
någon form. I samtliga planer artikuleras hållbarhet som ett begrepp med ekologiska 
eller miljömässiga konnotationer. Hållbarhet kommer in betydligt mer frekvent och som 
viktigt begrepp i planerna efter lagändringen. Endast indirekt hänvisas till PBL i samband 
med att översiktsplanerna behandlar begreppet hållbarhet. Begreppet hållbarhet blev 
mer allmänt använt och kom dessutom att brukas i många styrdokument under 1990-
talet och sedan dess hanteras hållbarhetsfrågor både nationellt, på EU-nivå och globalt 
av fasta institutioner. Därför finns det, oaktat ändringar i PBL, all anledning att misstänka 
att begreppet hade kommit att brukas även inom planeringen. Begreppet kom att bli en 
del av en samhällelig diskurs (Wärneryd, Hallin & Hultman 2002:29f) som gick långt 
utanför planeringen. 

Hållbarhet som begrepp konstrueras, som nämnts, utifrån ekologisk (eller miljömässig), 
social och ekonomisk hållbarhet. Den förstnämnda delen hanteras även i de första 
översiktsplanerna, men benämns då inte som ekologisk eller miljömässig hållbarhet. 
Miljömässiga krav har ställts på översiktsplaneringen ända sedan PBL:s införande 1987. 
Den andra delen, social hållbarhet, hanteras i vissa planer ur den första generationen. 

                                                                 

15 Det vill säga samtliga de undersökta översiktsplanerna från före 1997. 
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Främst gäller detta Norrköping ÖP 1990. Inte heller här används hållbarhet som 
begrepp, utan istället formuleras det i dessa planer som motverkande av segregation 
eller liknande. Istället har begrepp, som exempelvis integration och jämlikhet, 
sedermera omformulerats i hållbarhetstermer. Det är det tredje begreppet, ekonomisk 
hållbarhet, som innebär en större förskjutning i översiktsplaneringen. Detta begrepp 
förekommer som mest frekvent från millennieskiftet och framåt. Ekonomisk hållbarhet 
definieras i översiktsplanerna i stort sett i enlighet med hur Örebro definierar begreppet 
i ÖP 2010: 

”Kommunen skapar sitt ekonomiska utrymme, i konkurrens med andra regioner 
och kommuner, i ett positivt samspel med näringsliv och medborgare. De 
ekonomiska utgångspunkterna för kommunen sammanhänger starkt med hela 
samhällets ekonomi och dess upp- och nedgångar. För framtiden behövs stabila 
och sunda ekonomiska förhållanden inför den demografiska förändring som 
samhället står inför med en allt större andel äldre.” 

(Örebro ÖP 2010:12) 

Den ekonomiska utvecklingen har kommunen ett separat program för, 
tillväxtprogrammet ”Tillväxt Örebro” (Örebro ÖP 2010:8). I översiktsplanen formulerar 
man målen för den ekonomiska utvecklingen översiktligt: 

”I tillväxtprogrammet för Örebroregionens näringslivsutveckling beslutade 
regionfullmäktige i november 2008 att anta den övergripande målsättningen att 
1 500 nya företag ska startas varje år och att 5 000 nya arbetstillfällen ska 
skapas.” 

(Örebro ÖP 2010:16) 

Kommunens strategi för att skapa det som i definitionen av ekonomisk hållbarhet kallas 
ekonomiskt utrymme är alltså ett tillväxtprogram som syftar till att skapa fler företag 
och arbetstillfällen, det vill säga ekonomisk tillväxt. I förlängningen blir den ekonomiska 
hållbarheten och hållbarheten i stort, ett resultat av den ekonomiska tillväxten. Även i 
andra översiktsplaner ses tillväxt som en del av hållbarhetsbegreppet: 

”Ekonomi och miljö hand i hand. Långsiktigt finns ingen motsättning mellan 
ekonomi och miljöintressen. En hushållning gynnar såväl den monetära 
hushållningen som omsorgen om miljön.” 

(Karlstad ÖP 1997:8) 
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”En gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping innebär ytterligare ett 
steg på vägen mot förstärkt samverkan, ekonomisk tillväxt och långsiktigt hållbar 
utveckling.” 

(Norrköping & Linköping ÖP 2010:3) 

”Utmaningen ligger i att minska våra utsläpp och begränsa vår energianvändning 
samt hushålla med marken, samtidigt måste en fortsatt tillväxt stimuleras för att 
ett robust och hållbart samhälle ska vara möjligt.” 

(Helsingborg ÖP 2010:13) 

”Sundsvalls kommun har beslutat om en långsiktig hållbar tillväxtstrategi för 
framtiden (…) som ska skapa en framtidskommun som är socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar.” 

(Sundsvall ÖP 2014:3) 

Genom att underordna begreppet tillväxt som en del av hållbarheten, har kommunerna 
fört in tillväxt som ett övergripande huvudmål för översiktsplaneringen. I de tidiga 
översiktsplanerna lyftes motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig 
hållbarhet fram (Helsingborg ÖP 1989:12; Karlstad ÖP 1990: 7–8; Norrköping ÖP 
1990:7–8; Sundsvall ÖP 1990:50; Örebro ÖP 1991:5). I de senare planerna görs istället 
ekonomisk tillväxt till en förutsättning för miljöarbetet. Ibland nämns att det kan finnas 
målkonflikter (Örebro ÖP 2010:8). Dessa konflikter, samt hur man processuellt gör 
avvägningar i dem, redogörs inte tydligt för. Inte heller ifrågasätts om ständig tillväxt är 
möjlig i ett system med ändliga resurser, vilket annars är en vanlig fråga gällande 
ekonomisk tillväxt och dess förhållande till resursanvändning. Begreppet tillväxt sätts in 
i ett flertal rationaliseringskedjor, som på olika sätt kopplas till hållbarhet, utan att 
motsättningar som resulterar i att det inte går att tillgodose båda dessa värden samtidigt 
diskuteras. Begreppen rationaliseras på sådant sätt att det blir svårt att ifrågasätta 
tillväxt som mål för planeringen, utan att samtidigt ifrågasätta hållbarheten som mål. 
Genom ett flertal policyer i översiktsplanerna etableras tillväxt som vore det 
hållbarhetsfrämjande som en sanningsregim. Denna logik görs till sanning och många 
motsättningar utestängs i de problematiseringar som översiktsplanerna innehåller. 

Ekonomisk tillväxt som ett konkurrensmedel 

Förutom att utgöra en del av hållbarhetsbegreppet, utgör lokal ekonomisk tillväxt också 
ett konkurrensmedel gentemot andra kommuner och regioner. Ovan har jag påpekat att 
i de tidigare planerna sågs tillväxt som ett problem som planeringen syftade till att 
hantera, medan i de senare översiktsplanerna är tillväxt istället en process man syftar 
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till att åstadkomma genom planering. Vissa kommuner är tydliga i sin formulering av 
tillväxt som konkurrensmedel: 

”Sundsvall är Norrlands huvudstad med mer än 100 000 invånare. Som 
tillväxtmotor i regionen har konkurrenskraften stärkts genom ett framgångsrikt 
strategiskt samarbete mellan kommunerna.” 

 (Sundsvall ÖP 2014:11) 

”Kommunen skapar sitt ekonomiska utrymme, i konkurrens med andra regioner 
och kommuner, i ett positivt samspel med näringsliv och medborgare.” 

(Örebro ÖP 2010:12) 

Även gällande användningen av tillväxt generellt, men framförallt i koppling till 
konkurrenskraft, kan det finnas ett samband med ändringar i PBL. 2007 infördes 
ändringar i PBL genom Lag om ändring i plan- och bygglagen (2007:1303). En del i dessa 
ändringar gällde 2 kap §2 och medförde en ändrad lydelse i slutet av denna paragraf. 
Paragrafen inleds både före och efter ändringen enligt följande: 

”Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en 
ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social 
synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god 
hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas.” 

(PBL  2 kap. §2, SFS 1987:10) 

Före ändringen var ordalydelsen vidare: 

”…Hänsyn skall tas till förhållandena i angränsande kommuner. Planläggning får 
inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds. 
(…)” 

(PBL  2 kap. §2, SFS 1987:10) 

Med Lag om ändring i plan- och bygglagen 2007:1303 ändrades detta till: 

”En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens skall främjas. (…)” 

(Lag om ändring i plan- och bygglagen 2007:1303:1) 
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Förändringen gällande hur rationaliseringen rörande tillväxt formuleras i planerna kan 
dock inte endast bero på denna lagändring, eftersom glidningen hade påbörjats redan 
tidigare. I Karlstad ÖP 2006 finns tillväxt med som överordnat mål (Karlstad ÖP 2006:9f, 
13, 15), samma tendens finns i Sundsvall ÖP 2005 (Sundsvall ÖP 2005:10ff) och i viss 
mån i Helsingborg ÖP 2002 (Helsingborg ÖP 2002:97ff). Medan förändringen i 
rationalisering kring tillväxt som en del av hållbar utveckling kan ses som driven av 
förändringar av PBL, är det inte fallet gällande rationalisering om tillväxt som 
konkurrensmedel. I det senare fallet är ett eventuellt orsakssamband det motsatta – 
planeringpraktiken driver förändringen medan politiken och de legala förutsättningarna 
anpassas efter praxis. Redan i en reservation bilagd Helsingborg ÖP 1997 efterlyser ett 
antal lokalpolitiker ett tydligare underlag och ställningstaganden rörande tillväxt i den 
vidare planeringen (Helsingborg ÖP 1997 Bilaga A till Förslag till översiktsplan för 
Helsingborg, onumrerad sida). Alla de planer om nämns ovan i detta stycke är antagna 
innan lagändringen, men har ändå en glidning mot att artikulera tillväxt som ett mål för 
planeringen och som ett medel för att konkurrera med andra kommuner och regioner. 
Utan att det funnits lagkrav på detta, har kommunerna problematiserat tillväxt som ett 
planeringsproblem. Denna förändring är för övrigt belagd även av andra (Boverket 2014; 
Bladini, Jensen, Palm, Sandoff & Williamsson 2015). Detta ökade fokus på tillväxt har 
givetvis långtgående konsekvenser, både vad gäller subjektifieringsprocesser, men 
också gällande de rationaliseringskedjor som planeringsverksamheten sedan 
formulerar. Som vi ska se under den avslutande rubriken om tillväxt nedan, så etableras 
här också en sanningsregim som medför att planering för tillväxt inte bara blir ett mål 
bland andra, utan ett huvudsakligt mål för planeringen.  

Bilden att tillväxt gått från att vara en icke-fråga eller ett problem för planeringen att 
hantera, till att istället vara ett eftersträvansvärt och överordnat mål för planeringen, 
framträder tydligt. I vissa översiktsplaner knyter också kommunen sin identitet tydligt 
till tillväxt, detta återkommer jag till nedan under rubrik 10.2.5..  

Tillväxt som konkurrensmedel har långtgående konsekvenser för vilka frågor som blir 
relevanta att hantera inom översiktsplaneringen. Kommunerna tar till exempel upp 
samverkan med närliggande kommuner som en viktig förutsättning för att framgångsrikt 
kunna konkurrera (Helsingborg ÖP 2002: 17, 23; Karlstad ÖP 2006:15f; Sundsvall ÖP 
2005:12f, 23, Norrköping & Linköping ÖP 2010: passim; Örebro ÖP 2002:14, 24). Som 
tidigare nämnts omnämndes sällan omvärlden i någon större omfattning i de tidiga 
planerna. I planerna efter åren strax innan år 2000 finns det undantagslöst texter som 
hanterar omvärlden och dess inverkan på kommunens möjligheter att konkurrera eller 
skapa lokal tillväxt. Omvärlden ses både som en arena för konkurrens och som en arena 
för möjliga samarbeten för att skapa tillväxt. Samtliga kommuner formulerar också 
liknande mål för att hävda sig i konkurrensen, de ska skapa lokal tillväxt på något sätt. 
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Detta ska ske genom att skapa olika arenor för möten av olika slag. Varje kommun 
understryker sig själv som om den besatt specifika och unika egenskaper för att skapa 
just denna typ av möten. Återigen kommer detta under rubrik 10.2.5.. 

Gällande tillväxt som konkurrensmedel är det ur ett WPR-perspektiv tydligt att det finns 
såväl förgivettaganden som tystnader i kommunernas policyskapande. Ingen kommun 
ser sig som en möjlig förlorare i en konkurrenssituation, ingen kommun formulerar 
alternativa hållningar än den dominerande, ingen kommun tar upp eventuella negativa 
effekter av konkurrens för andra kommuner.   

Tillväxt och välfärd 

I planerna från år 2000 och framåt har tillväxt blivit ett begrepp kring vilket planeringen 
i övrigt formeras. Framförallt kopplas kommuninvånarnas välfärd tydligt till tillväxten. 
Detta sker på två sätt, där begreppet välfärd får lite olika innebörd. Det första sättet på 
vilket tillväxt och välfärd knyts samman är att tillväxt ger underlag till att upprätthålla en 
viss servicenivå inom kommunen. Detta sätt att formulera begreppen och deras 
inbördes relation framkommer ofta i formuleringar som denna: 

”Fler invånare, fler företag och företagare genererar skatteintäkter vilket är en 
förutsättning för en fortsatt offentligt finansierad service och välfärd.” 

(Karlstad ÖP 2006:13) 

Välfärd likställs här med samhälleliga funktioner såsom sjukvård, barnomsorg och 
kollektivtrafik. Det vill säga den typen av verksamheter som ofta formuleras som 
ingående i välfärdssektorn. 

Det andra sättet på vilket tillväxt och välfärd knyts samman, som ger begreppet välfärd 
en något annan innebörd, är att välfärd i princip görs synonymt med välmående. Tillväxt 
resulterar i välfärd genom att den skapar välmående, ofta som ett resultat av fler 
arbetstillfällen eller bostäder. Ibland skrivs det inte ut i klartext att det är välfärd som 
åsyftas, men genom att man formulerar att det handlar om välfärdsinstitutioner framgår 
det ändå. I Karlstads översiktsplan från 2012 uttrycks det däremot såhär: 

”Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar 
såväl tillväxten som välfärden i en kommun.” 

(Karlstad ÖP 2012:55) 

Oavsett om välfärd konstrueras som servicefunktioner eller som välmående är 
sambandet mellan välfärd och tillväxt positivt i översiktsplanerna – mer tillväxt ger mer 
välfärd (Karlstad ÖP 2012:8; Norrköping & Linköping ÖP 2010:69). En skillnad är att som 



139 

 

medborgare kan invånarna förvänta sig en viss nivå av samhällsservice från kommunen, 
men de kan däremot inte förvänta sig en viss nivå av välmående. Där kommunerna 
formulerar välfärd som välmående görs detta undantagslöst i förhållande till satsningar 
som syftar till direkt ekonomisk tillväxt. Det förra sättet att formulera välfärd och dess 
samband med tillväxt är vanligast. 

Ytterligare en tydlig tendens i förhållandet mellan rationaliseringen tillväxt och 
begreppet välfärd är att de diskuteras i samband med varandra, nästan som vore de 
synonymer16: 

”Grundtanken i visionen innebär att det är kommuninvånarna som är grunden 
för tillväxten och välfärden i kommunen.” 

(Karlstad ÖP 2012:8) 

”2 Tillväxt 

Ger planen förutsättningar som bidrar till ekonomisk tillväxt och ekonomisk 
välfärd i kommunen?” 

(Norrköping 2002:47) 

”Sundsvalls kommun har därför tagit fram en hållbar tillväxtstrategi som vi 
arbetar efter. Ambitionen är att stärka de positiva sambanden som finns mellan 
ekonomisk, social och ekologisk utveckling, där en hållbar utveckling är en viktig 
konkurrensfaktor för Sundsvall.” 

(Sundsvall ÖP 2014:12) 

Nedan kommer jag att utreda frågan om identitet och berör då vilken typ av identitet 
som kommunerna skapar för invånarna. Det konstateras då att det ofta är individer som 
på olika sätt kan bidra till tillväxt som kommunerna bygger sin rationalisering om 
identitet kring. Eftersom man också artikulerar tillväxt som välfärd blir det ofta den typ 
av välfärd som dessa grupper av invånare och potentiella invånare kan tänkas lockas av 
som lyfts fram som viktig: goda boendemiljöer, gott utbud av viss typ av service och gott 
handelsutbud och goda utbildningsmiljöer. Mer sällan och med mindre tyngd hävdas 
exempelvis trygghetsboenden, färdtjänst eller service i form av arbetsförmedling och 
liknande. Under den undersökta perioden kan noteras en ökad användning av välfärd 

                                                                 

16 Se föregående referens till Karlstad ÖP 2006:13. 
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som välmående. En möjlig tolkning av detta är att välfärd alltmer kommit att handla om 
att skapa förutsättningar för den enskilda att skapa sin egen välfärd. Detta istället för 
förutvarande definitionsanvändning, där välfärd istället utgjorde offentliga åtaganden 
som omfattade alla. 

Ur governmentality-perspektiv är denna förskjutning intressant. Medan man som 
medborgare kan ställa krav på servicenivåer, går det inte på samma sätt att ställa krav 
på välmående. Även om dessa två inte är frikopplade från varandra, så innebär de olika 
saker. Det kan tänkas att i en kontext där tillväxt och välfärd likställs, så blir det givna för 
en medborgare att agera så att välfärden i termer av välmående maximeras. Det blir en 
självstyrning som går i linje med de rationaliseringskedjor som konstruerats kring 
tillväxt, istället för att utgöra ett krav på service som konkurrerar om resurser med 
tillväxtsstödjande åtgärder.   

De olika användningarna av rationaliseringen om tillväxt 

Som konstaterats använder kommunerna sig av rationaliseringen om tillväxt främst på 
tre olika sätt, som en del av det vidare begreppet hållbarhet, som ett medel för 
konkurrens gentemot andra kommuner och regioner och som en förutsättning för 
skapande av välfärd. Det råder ingen motsättning mellan dessa tre sätt att använda sig 
av tillväxtrationaliseringen. Det är snarare är så att de olika sätten att använda 
rationaliseringen verkar i symbios, i form av rationaliseringskedjor. Flera kommuner 
lyfter fram att för att skapa ett hållbart samhälle lokalt måste man vara framgångsrik i 
konkurrensen med andra kommuner och regioner. Detta för att skapa förutsättningar 
för lokal välfärd, underlag för goda transporter eller olika typer av service. God 
konkurrenskraft ger ett diversifierat lokalt näringsliv som i sin tur ger goda 
förutsättningar för det hållbara samhället. Sambandet kopplas också åt det andra hållet, 
ett hållbart samhälle ger goda förutsättningar för att kunna konkurrera med andra 
kommuner och regioner både genom att detta skapar välfärd, men också för att 
välfärden kan användas som konkurrensmedel.  Det råder ingen motsättning här, utan 
snarare är det så att de olika sätt på vilka rationaliseringen om tillväxt formuleras utgör 
delar av samma övergripande rationalisering. Däremot lyfts inte denna rationalisering 
om konkurrens till nästa nivå. I en konkurrenssituation finns vinnare och förlorare men 
ingen av kommunerna ser sig själva som potentiella förlorare. Inte heller behandlas 
negativa aspekter av konkurrensen för andra kommuner. Rationaliseringskedjorna har 
skapat en sanningsregim, där eventuellt motstånd blir irrationellt, eftersom den som 
sätter sig emot denna diskursiva konstruktion kommer att ses som motståndare till 
välmående, miljömässig hållbarhet och lokalt välfärdsskapande tillväxt.   
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Det är också så att de olika delarna av tillväxtrationalisering på olika sätt kopplas till 
andra rationaliseringar i översiktsplanerna från 1997 och framåt. Exempelvis kopplas 
hållbarhet ihop med kommunens identitet (Sundsvall ÖP 2005:13), med synen på 
medborgaren (Karlstad ÖP 2006:20), men också med kommunen som aktör på en 
marknad (Helsingborg ÖP 2012: 12; Sundsvall ÖP 2012:12). Konkurrens kopplas 
exempelvis ihop med identitet, kommunen som aktör på en marknad och natursyn, 
medan välfärd exempelvis kopplas ihop med medborgarsyn, identitet och planen som 
policydokument.  

10.2.5 Identitet 

En konsekvens av de krav som kommunerna ålagts i PBL, är att bevarandefrågor ges 
stort utrymme i de formaliabetonade delarna av de tidiga översiktsplanerna. I de senare 
är det istället så att bevarandefrågor utgör en av flera viktiga frågor. I relativ omfattning 
upptar bevarandefrågor, kulturella och miljömässiga, mer utrymme i första 
generationens översiktsplaner än i senare generationers planer. Trots att den allmänna 
debatten kring bevarandefrågor, framförallt miljömässiga sådana, närmast ökat i 
omfattning så har de blivit mindre viktiga relativt andra frågor inom 
översiktsplaneringen. I översiktsplanerna behandlas också bevarandefrågor som ett mål 
för att nå andra medel, exempelvis ökad turism (Sundsvall ÖP 2014:22) eller tillväxt 
(Helsingborg ÖP 2002:101), snarare än som ett mål i sig. 

I vissa av de tidiga översiktsplanerna (Karlstad ÖP 1990; Sundsvall ÖP 1990) upptar 
bevarande och bevarandefrågor en lika stor del av översiktsplanen som 
utvecklingsfrågor gör. I beskrivandet av miljömässiga bevarandefrågor är kommunerna 
explicita i sina referenser till de lagrum, tidigare inventeringar och skapade 
avgränsningar med olika grad av lagstöd (exempelvis naturskyddsområden och 
nationalparker), som man lutar sig emot (exempel på detta är Karlstad ÖP 1990:5–9). 
Man tar in en natursyn som redan definierats av andra. Detta skiljer sig från hur kulturellt 
betingat bevarande beskrivs. Här är man inte lika nogsam med att förankra sina 
argument i tidigvarande definitioner, förutom då det handlar om objekt och miljöer som 
är skyddade av lagstiftning. Istället argumenterar man oftast utifrån ett allmänintresse 
som består i att allmänheten har en rätt till sin lokalhistoria och lokala identitet: 
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”Vårt kulturarv består både av enskilda, exklusiva och speciellt intressanta objekt 
och miljöer och av mer triviala, ''vardagliga" miljöer som ger oss kunskap om 
stadens/bygdens historiska utveckling och vårt ursprung. Områden, miljöer och 
objekt som är viktiga för vår upplevelse av kontinuiteten i samhällets utveckling 
och för den lokala identiteten ska så långt möjligt bevaras och skyddas mot 
ingrepp som kan skada det kulturhistoriska värdet.” 

(Karlstad ÖP 1990:13) 

Denna lokala identitet tänks kunna omsättas till kunskap genom bevarandet av fysiska 
objekt som byggnader eller områden. Detta uttrycks på liknande sätt: 

”Kulturmiljövården syftar till att bevara tillgångar som inte kan återskapas och 
som ger kunskap om och förankring i äldre tiders livsmönster.” 

(Sundsvall ÖP 1990:27) 

Det kan tyckas motsägelsefullt att om det är så att kulturellt bevarande handlar om att 
befolkningen ska få bevara sin kultur, att det är kommunens tjänstemän eller andra 
experter som ska peka ut vad som ska bevaras. Detta blir dock naturligt om man istället 
tar ett governmentality-perspektiv på planeringen. Utifrån förståelsen att planer via 
policy försöker att ställa upp, och göra troligt, ett framtida scenario, blir det en logisk 
följd att man formulerar både vilka policyer och geografiska områden som ses som 
viktiga. Men, förutom detta, är det också logiskt att man i planerna definierar hur dessa 
policyer och geografiska områden bör betraktas. Utan dessa styrningstekniker är det 
svårt att vara framtidsinriktad och visionär. Samtidigt är det också så att verkställandet 
av en plan kräver att olika aktörer har en samsyn i vad som behöver göras och vilken 
aktör som gör vad. Planen förser även aktörer med roller genom 
subjektifieringsprocesser.  

Under den undersökta perioden förändras förhållningssättet gentemot bevarande. 
Detta gäller särskilt kulturmiljöer i form av kulturlandskap, men också solitära byggnader 
eller anordnade bruksobjekt som görs till kulturmiljöobjekt i texterna. Kommunen 
ingriper för att skapa kulturmiljöobjekt. Detta sker bland annat genom yrkanden på att 
skapa riksintressen, vilket skulle ge objekten eller landskapen större juridiskt skydd i 
planeringen (Helsingborg ÖP 2010:81; Örebro ÖP 2010:23). Ett särskilt intressant 
exempel på hur kommunen i översiktsplanen artikulerar vissa objekt som skyddsvärda, 
är Karlstad kommuns återkommande åberopande av Alsterns dalgång som värd att 
bevara. Argumentationen är att Alsterns dalgång har anknytning till Gustaf Frödings 
diktning. Denna argumentation avslöjar en nyare syn på kulturarv som inte endast 
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knyter kulturellt värde till fysiska objekt, utan även till landskap eller mer abstrakta 
entiteter, såsom diktning:  

”Många gårdar och platser i området har stark anknytning till Gustaf Frödings 
diktning.  

Områdets värde förutsätter att det växlande kulturlandskapet i stort sett 
bibehålles.” 

(Karlstad ÖP 1990:72, återkommer i Karlstad ÖP 1997:105 och Karlstad ÖP 2006:111) 

I de flesta av de äldre planerna är bevarandet snarare ett ändamål som motiveras utifrån 
objekten i sig och de kunskaper som de kan ge. I vissa senare planer betonas tydligt att 
dessa kulturmiljöer kan användas för att uppnå andra värden, såsom ökad turism eller 
upplevelser: 

”Besöksnäringen i Helsingborg respektive Skåne Nordväst är under stark 
utveckling. (...) De rika natur- och kulturmiljövärdena och den effektiva 
infrastrukturen ger stora utvecklingsmöjligheter.” 

(Helsingborg ÖP 2010:25) 

Kommunen artikulerar bevarandet som ett medel för att nå även andra mål. På detta 
sätt skapas rationella skäl, utöver ren kultur- eller naturmiljövård, att lägga resurser på 
att jobba med bevarande. Detta kan också ses som ett sätt att ekonomiskt legitimera de 
utgifter bevarandet medför, samtidigt som det kopplar kultur- och miljövård till 
tillväxtrationaliseringen. Här ser vi en tydlig effekt av rationaliseringskedjorna. Eftersom 
bevarande formuleras som en del av en tillväxtbefrämjande åtgärd, går det att utifrån 
en ekonomisk rationalitet argumentera för kultur- och naturvård. I planerna blir just 
detta ett allt viktigare sätt att skapa policy på. 

Tillväxten som kan skapas utgör samtidigt ett skäl till att satsa resurser på bevarande. 
Därför kommer texten nedan delvis också att beröra rationaliseringar i planerna som 
snarare handlar om hur identitet används för att konstruera tillväxt, förutom identitet 
som eget värde i planeringen. Helsingborgs kommun formulerar tydligt hur tillväxt och 
identitet hänger samman: 
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”Besöksnäringen i Helsingborg respektive Skåne Nordväst är under stark 
utveckling. Helsingborg har alltid varit ett populärt resmål för turister från 
Skandinavien och Tyskland, och antalet besökare från exempelvis Danmark ökar. 
Vi ska ta tillvara på denna utveckling och inom Skåne Nordväst arbeta för att 
utveckla den potential som staden och regionen har när det gäller besöksnäring. 
De rika natur- och kulturmiljövärdena och den effektiva infrastrukturen ger stora 
utvecklingsmöjligheter.” 

(Helsingborg ÖP 2010:25) 

Citaten ovan ska sättas in sitt sammanhang för att kunna förstås som en del i växelspelet 
mellan identitet och tillväxt. Sammanhanget ges av citaten nedan och den kontext som 
skisseras i det följande. Det som kommunen uppfattar som unikt i dess egna 
förutsättningar lyfts fram som medel att konkurrera om lokal tillväxt med. Det finns i 
många av de undersökta kommunerna en tanke om att man bör odla det som särskiljer, 
snarare än att hemfalla åt konformitet. I explicita ordalag uttrycks i flera planer att detta 
är ett sätt att stå ut i konkurrensen (Sundsvall, Helsingborg). I olika kommuner lyfter 
man fram olika aspekter i sina förutsättningar som kan, bör eller ska nyttjas för att nå 
liknande mål. Kommunerna har, till viss del, olika strategier för att uppnå en god 
konkurrenskraft. De olika strategierna förutsätter att de värden som underbygger 
konkurrenskraft är väldigt olika. Helsingborgs kommun vill locka till ”konkurrenskraftiga 
möten i större skala” (Helsingborgs ÖP 2010:24). Detta ska åstadkommas genom att 
utveckla vad kommunen uppfattar som goda förutsättningar för att bli en mötesplats; 
Helsingborg som idrottsstad, som populärt resmål, goda offentliga mötesplatser, 
kulturliv och kulturbygd, lokaliseringen som hamnstad samt att kommunen ligger nära 
infrastrukturella huvudleder. Men det som formuleras som den viktigaste anledningen 
till varför Helsingborg kommer bli framgångsrikt är just att det finns en avsikt och vilja 
att bli en attraktiv mötesplats17: 

 

 

 

 

                                                                 

17 Kommuninvånarnas vilja och kommunens viljeyttringar som grund för framgång 
återkommer nedan, med exempel från Karlstad. 
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”Helsingborgs image som mötesstad ska stärkas genom ett långsiktigt medvetet 
arbete med stadens offentliga rum, attraktioner och verksamheter. Fungerande 
möten i det vardagsnära formatet utgör grunden för att stärka Helsingborgs 
varumärke och locka konkurrenskraftiga möten i större nationell och 
internationell skala.” 

(Helsingborgs ÖP 2010: 18) 

”Helsingborg har fantastiska förutsättningar för att vara naturlig samlingsplats för 
arrangemang på regional, nationell och internationell nivå. Helsingborg är ett 
attraktivt resmål och har tydlig ambition att kunna hysa större organiserade 
arrangemang (…)” 

(Helsingborg ÖP 2010:24) 

Detta kan ses som en instrumentalisering av den lokala identiteten, där den blir ett 
medel för att nå andra mål. I de senare planerna är det ofta just tillväxt som är det 
eftersträvade målet. Det blir då rationellt att sätta in bevarandefrågor i en ekonomisk 
diskurs, om man vill planera för natur- eller kulturvård, men det sker då utifrån 
ekonomisk hänsyn. Rationaliseringarna kring identitet och tillväxt flyter samman i de 
senare planerna. Det blir en process där identitet och tillväxt blir kopplas starkt till 
varandra. Identiteten används för att skapa tillväxt, men också för att legitimera den. 

Alla de undersökta kommunerna strävar efter att bli mötesplatser på olika sätt. Det som 
skiljer är förutsättningarna för att åstadkomma möten och under vilka former dessa 
möten antas ske. Mötet ses som en mekanism för att skapa goda levnadsförhållanden, 
tillväxt och gemenskap. Det finns i planerna en tilltro till att möten innebär positiva 
erfarenheter för de som möts och att möten bidrar positivt till kommunens utveckling. 
Detta utgör en tydlig sanningsregim i alla undersökta planer under 2000-talet. En annan 
intressant aspekt, som nämndes i förbigående ovan, är att man i Helsingborg ÖP 2010 
formulerar det som att man kommer bli framgångsrik i att skapa mötesplatser, därför 
att man har ambitionen om att bli det. Helsingborg är inte ensamt om att formulera sig 
på detta sätt. Det är tvärtom tämligen vanligt. Nedan kommer Karlstads ÖP 2012 att 
diskuteras mer djupgående, där utgångspunkten för skapandet av en framgångsrik 
kommun är densamma (detta har också nämnts tidigare i detta kapitel, under rubrik 
10.2.4.).  

Hur identitet kan nyttjas för att skapa tillväxt i konkurrens med andra kommuner är 
särskilt tydligt i fallet med Karlstads översiktsplaner. I Karlstad ÖP 2012 är det 
kommuninvånarna som utgör framgångsfaktorn: 
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”Grundtanken i visionen innebär att det är kommuninvånarna som är grunden 
för tillväxten och välfärden i kommunen. Att öka kommuninvånarnas trivsel och 
stolthet över sin stad är därför kommunens viktigaste mål. Därutöver fokuserar 
kommunens tillväxtarbete på följande tre målgrupper: 

• Studenter 

• Människor med konkurrenskraftig kompetens 

• Besökare” 

(Karlstad ÖP 2012:8) 

Karlstads identitet blir i den inledande strategiska delen av översiktsplanen likvärdigt 
med kommunens invånare. Två av de tre målgrupperna är relativt tydliga. Studenter och 
besökare kan definieras på olika, men enkla, sätt. Det enda sätt som den tredje 
målgruppen, ”människor med konkurrenskraftig kompetens”, definieras på är det 
följande: 

”I och med att … personer med konkurrenskraftig kompetens utgör en viktig 
lokaliseringsfaktor för företag är det angeläget att kommunens livsmiljöer särskilt 
attraherar dessa grupper.” 

(Karlstad ÖP 2012:14) 

Då målgrupperna utgör en grundbult i kommunens tillväxtstrategi, är ett rimligt 
antagande att definitionen av denna målgrupp är avgörande för vilken typ av satsningar 
tillväxtstrategin kommer att syfta till. Även för planeringen är detta en viktig aspekt. 
Kommunen ställer själv upp ett antal viktiga faktorer för att locka till sig personer med 
konkurrenskraftiga kompetenser, samt för att få sådana personer att välja att bo kvar i 
kommunen. Man menar att avgörande för att uppnå detta är att skapa attraktiva 
boende- och livsmiljöer (Karlstad ÖP 2012:14). En stor del av den övergripande strategin 
gällande bostadsbebyggelse formuleras också utifrån detta mål (Karlstad ÖP 2006:23; 
Karlstad ÖP 2012:13–14). På så sätt får kommunens rationaliseringar kring identitet och 
tillväxt konsekvenser för hur man väljer att lägga upp strategin för bostadsförsörjningen. 
Det verkar också rimligt att anta att detta får direkt fysiska konsekvenser i form av att 
en viss typ av byggnation och aktivitet premieras inom denna rationalisering. De 
biopolitiska följderna blir tydliga: planen premierar en viss typ av invånare som ska idka 
vissa typer av aktiviteter på vissa platser.  
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Att öka trivsel och stolthet över staden Karlstad hos dess invånare är viktigt för att öka 
tillväxten och välfärden. Detta ska uppnås genom de fyra ledstjärnorna:  

”- En attraktiv stad som växer 

  - En stad för alla 

  - Den goda gröna staden  

  - En kommun i gott skick” 

(Karlstad ÖP 2012:8)  

Dessa ledstjärnor definieras och fylls med mening i följande textstycken i planen. 
Ledstjärnan ”En attraktiv stad” innebär att staden ska vara ”en attraktiv etablerings-, 
bostads och utbildningsort”, och att:  

”(…) fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger 
på möten mellan människor. Kommunen skapar förutsättningar för goda 
kommunikationer (...)” 

(Karlstad ÖP 2012:8) 

Kommunen klargör inte i detta sammanhang vad för slags möten som avses. Den 
definition som går att finna på vad som menas med ”Goda kommunikationer”, likställer 
detta med snabba kommunikationer som kan bidra till regionförstoring och 
kommunikationer som ökar pendlingsviljan (Karlstad ÖP 2012:13).   

Ledstjärnan ”Den gröna staden” innebär att Karlstad: 

”(…) ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Ekologiskt tänkande bidrar till en 
positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. (…) är en innovativ kommun som 
(…) stimulera[r] en hållbar utveckling.” 

(Karlstad ÖP 2012:8) 

”Den gröna staden” är inte bara grön, utan utgör även en positiv livsmiljö som är 
innovativ och stimulerar hållbar utveckling, menar Karlstad kommun. Återigen finns en 
koppling mellan tillväxt som konkurrensmedel, respektive en definiering av tillväxten 
som en del av hållbar utveckling och identitet. Den sammantagna bilden av 
rationaliseringskedjorna kring vilken medborgare som planen presenterar som 
önskvärd, är tämligen snäv; det är en medborgare med försörjningskapacitet, god 
utbildning, gott kontaktnät, gärna med en kreativ sysselsättning. Antingen detta, eller 
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studenter. Individer ur den senare kategorin får anses ha goda förutsättningar att i 
framtiden komma att tillhöra den förstnämnda. Förutom att de olika policyer som ligger 
till grund för denna bild blir de ett slags mall för vilka medborgare kommunen vill ha. 
Kommunen säger att om man tillhör en viss kategori, kommer kommunen genom sitt 
agerande understödja ens livsval. Detta är att betrakta som en indirekt styrningsteknik 
som ger självstyrningseffekter.     

”Positiv livsmiljö”, som Karlstad eftersträvar att etablera som en tongivande del av 
identiteten, definieras i översiktsplanen utifrån en undersökning kommunen genomfört, 
i vilken det efterfrågades vad kommuninvånarna ansåg vara attraktiva boende- och 
livsmiljöer. Resultatet i undersökningen tolkas av kommunen som att positiv livsmiljö i 
stadens centrala och tätbebyggda områden betyder närhet till kultur och nöjen, medan 
i centrumnära småhusområden är det dessa områdens egna karaktärer som definieras 
som positiv livsmiljö. Särskilt sågs närhet till grön- och rekreationsområden, och i andra 
hand närheten till vatten, som attraktivt (Karlstad ÖP 2012:14). Syftet med att vara 
attraktiv och att skapa attraktivitet som en del i arbetet med kommunens identitet 
beskrivs enligt följande: 

”Vid studier av hushållens flyttorsaker har det konstaterats att platsens 
attraktivitet och livsmiljö har blivit allt viktigare. Människor flyttar i högre 
utsträckning till attraktiva platser och företagen flyttar (…) dit det finns 
kompetent arbetskraft. (…) [Det] krävs därför satsningar på kommunens och 
regionens attraktionskraft. I och med att studenter och personer med 
konkurrenskraftig kompetens utgör en viktig lokaliseringsfaktor för företag är det 
angeläget att kommunens livsmiljöer särskilt attraherar dessa grupper.” 

(Karlstad ÖP 2012:14) 

Intrycket av vilken slags medborgare som planen vänder sig till förstärks ytterligare av 
planens definition av positiv livsmiljö. Närhet till vatten, småhusområden, centrumnära, 
hög servicenivå – allt detta är vanligtvis sådant som driver upp priserna för boende. 
Bostäder med dessa slags närmiljöer tenderar att endast vara tillgängliga för de som har 
större ekonomiska resurser.   

Ledstjärnan ”En stad för alla” formuleras utifrån målsättningen att Karlstad ska vara en 
omtänksam, trygg och välkomnande stad och att kommunen jobbar aktivt med att öka 
mångfalden och utifrån breda förståelser av begreppen välfärd och mångfald. Begreppet 
välfärd ges ingen definition och nämns, förutom i exemplet ovan, endast tillsammans 
med begreppet tillväxt. Detta sker endast i Karlstad ÖP 2012 (Karlstad ÖP 2012:8, 55). 
Här finns en tydlig koppling mellan tillväxt och välfärd. Fortfarande gäller att 
”kommuninvånarna är Karlstads viktigaste resurs”, men hur denna resurs avses att 
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nyttjas omnämns inte i sammanhanget. Eftersom tillväxten också omfattar 
befolkningstillväxt, finns det all anledning att anta att även bostadspriserna kommer 
öka. Hur detta ska hanteras under ledstjärnan nämns inte. Således är både nyttjandet 
av kommuninvånarna som resurs och ökade bostadspriser i kombination med ökad 
mångfald tystnader i problematiseringen. Det är dock svårt att tänka sig ett hanterande 
av dessa frågor som på ett enkelt sätt skulle kunna kopplas in i den rationaliseringskedja 
av välfärd och tillväxt, tillsammans med attraktivitet för den specifika målgrupp som 
redan pekats ut ovan.   

Den fjärde och sista ledstjärnan, ”En kommun i gott skick”, innebär att kommunen ska 
vara ”välskött … med bra service och stabil ekonomi” (Karlstad ÖP 2012:9). Tanken är 
att detta ska locka både människor och företag till kommunen. Att kommunen är 
välskött ses som en viktig faktor för att skapa bra förutsättningar för näringsliv och 
privatpersoner (Karlstad ÖP 2012:9). Detta ses som en viktig aspekt i kommunens 
konkurrens med andra kommuner och regioner.  

Den samlade bilden av visionen i planen är att Karlstads identitet skapas av en positiv 
bild av stadens invånare samt att kommunen, och framförallt staden Karlstad, ska 
upplevas som en positiv livsmiljö. De begrepp som används i beskrivningarna av 
ledstjärnorna i visionen och som ges en tydlig definition är ”attraktiv boende- och 
livsmiljö” och ”goda kommunikationer”. Detta är också de mål som visionen syftar till 
att åstadkomma. Sammantaget kan sägas att visionens syfte dels blir att skapa en stad 
som växer, dels att skapa tillväxt i de privata företagen. Båda dessa syften ska uppfyllas 
genom skapandet av goda livsmiljöer för de personer som besitter konkurrenskraftiga 
kompetenser. Ett övrigt och relaterat syfte är att skapa en opinion för detta. Visionen är 
en styrningsteknik för att skapa en specifik rationaliseringskedja, där begrepp antar 
något andra innebörder än de vanligtvis har.   

Karlstad kommun uttrycker tydligt att identitet är knuten till rationaliseringen kring 
tillväxt, om än inte med just dessa begrepp. I ÖP 2006 beskriver kommunen, indirekt, 
att detta är ett strategiskt val: 

”Avsnittet om mål och visioner har också helt arbetats om och tagit sin grund i 
visionen ’Karlstad 100 000’ och värderingar som stödjer tillväxt och god livsmiljö 
för alla.” 

(Karlstad ÖP 2006:4) 
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I Karlstad ÖP 2006 förklaras inte något vidare syfte med att eftersträva tillväxt: 

”Syftet är att skapa en framtidssyn som inspirerar medborgare, företagare och 
kommunanställda att bygga en stad/kommun som lockar till sig människor och 
företag från andra delar av landet.” 

(Karlstad ÖP 2006:13) 

Tillväxt sätts inte in i ett tydligt förhållande till välfärd, vilket annars förekommer i många 
planer. Tillväxt utgör istället ett mål i och för sig självt, men sammankopplas med 
möjligheten till att konkurrera med andra kommuner/regioner och därigenom skapa 
goda förutsättningar för att skapa goda boende- och livsmiljöer. Det är en 
rationaliseringskedja som kopplar samman tillväxt och välfärd som välmående, men där 
dessa utgör identiteten för kommunen.  

Till skillnad mot andra kommuner ställer Karlstad upp ett konkret mål för sin 
tillväxtpolicy:  

Karlstad 100 000 har inte bara ett reellt värde i att vi blir 100 000 invånare med 
de fördelar de för med sig i form av skatteunderlag etc. Det har också ett 
”mentalt” värde genom att vi kommer att finnas med i ’100 000-ligan’ och synas 
i olika jämförelser mellan landets stora kommuner.” 

(Karlstad ÖP 2006:14, citatet ses också ovan) 

Det är fråga om tillväxt för tillväxtens skull, kommunen ska bli stor för att vara stor, för 
att stå ut i konkurrens med andra kommuner. Denna rationalisering om tillväxt bygger 
på en specifik identitetsrationalisering, där invånarna i Karlstad ska skapa och ha en 
positiv syn på sin kommun. Det vidare syftet, vilket berörts tidigare, är att kunna skapa 
goda boende- och livsmiljöer. Kommunen formulerar dock inte vad strategin ska syfta 
till när man väl nått upp till 100 000 invånare, förutom att synas i den så kallade 100 000-
ligan. Detta har diskuterats under rubriken ”Kommunen som aktör på en marknad”, men 
kan ses även som en del av identitetsskapandet som formuleras i översiktsplanen. 

I de tidiga undersökta översiktsplanerna konstrueras identitet mycket tydligare utifrån 
historiskt arv och bevarande, jämfört med i senare planer. De tidiga planerna gör ofta 
en koppling mellan äldre bebyggd miljö eller kulturlandskap, bevarande och identitet. I 
de äldre planerna finns ett tydligt likställande mellan historiskt arv och identitet, något 
som kommer fram dels i den övergripande och inledande visionen, dels när man 
tematiskt hanterar kulturmiljöfrågor. I Örebro ÖP 1991 formuleras detta genom att man 
tydligt skriver in hänsynstagande till de äldre stadsdelarna (Örebro ÖP 1991:22), samma 
sak gäller i fallet med Sundsvalls översiktsplanering (Sundsvall ÖP 1990:30). Det som i 
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detta avseende formuleras som värt att bevara är byggnadsformer, byggmaterial och 
kvartersstruktur. Bevarandet är en fråga om designelement och fysiska karaktäristika. 
Det handlar i planerna inte om vilken typ av verksamhet som sker i byggnaderna, hur 
förvaltandet av byggnaderna organiseras eller vilka upplåtelseformer för boende eller 
verksamhet som ska eller bör gälla. Det handlar istället om de fysiska objekten. Även om 
mjuka aspekter av markanvändningen, såsom vilken typ av aktivitet som ska tillåtas i en 
byggnad, är svårare att reglera i plan, finns ändå sådana ansatser på mer övergripande 
policynivå i dessa äldre översiktsplaner. I dessa äldre planers policyskapande 
understryks de aspekter där man har lagmässigt starka styrningstekniker gällande 
bevarande. De aspekter där detta stöd saknas hanteras inte lika genomgående.     

De nya planerna kopplar oftare vad som av respektive kommun uppfattas som unika 
förutsättningar, till identitet och tillväxt. Detta gäller även för mer kulturhistoriska 
platser och miljöer. Härvidlag har Karlstads hänvisningar till Frödings diktning redan 
berörts. Sundsvall lyfter fram i sina senare planer fram att kulturmiljöer, den centrala 
stenstaden (Sundsvall ÖP 2014:77), som förutsättningar kring vilket man kan göra 
insatser för att skapa intresse och tillväxt för staden. Örebro lyfter fram den centrala 
staden, med dess stenhus och långa historia (Örebro ÖP 2002:71; Örebro ÖP 2010:26).  

I Sundsvall ÖP 1990 understryks att gravfältet Högom, med omkringliggande mark, 
framförallt måste skyddas mot ingrepp som kan förvanska den historiska miljön 
(Sundsvall ÖP 1990:30). I Sundsvall ÖP 2005 formulerar kommunen det istället som 
viktigt att man gör upp riktlinjer gällande vad som kan bevaras och vad som kan tas bort 
i kulturmiljöområden, utan att miljövärden riskerar att gå förlorade (Sundsvall ÖP 
2005:49). I den senaste översiktsplanen lyfts andra värden fram i förhållande till 
kulturmiljön, såsom kreativitet och estetik (Sundsvall ÖP 2014:22). I en stegvis 
förändring har rationaliseringen kring kulturmiljöerna i kommunen gått från att primärt 
handla om bevarande, till att handla om vad som kan förändras för att slutligen handla 
om hur kulturmiljöerna kan bidra med estetiskt tilltalande inslag i livsmiljön och utgöra 
platser för kreativitet. Detta i sig betyder inte att platserna och miljöerna är hotade av 
nybyggnation eller förändring, men hur de diskuteras i planerna har förändrats.  Genom 
en glidning i rationaliseringen kring det kulturhistoriska bevarandet har det kommit att 
bli möjligt att passa in i rationaliseringarna kring identitet och tillväxt. En annan följd är 
också att problematiseringarna kring bevarandet förändrats. Om det tidigare problemet 
för bevarandet var hur områden kunde bevaras oförvanskade, är det senare problemet 
hur områdena kan göras relevanta för sin (tillväxtcentrerade) samtid. 

De biopolitiska ambitionerna att styra vilken typ av aktivitet och vilka kroppar som rör 
sig på olika platser kan konstateras ha tilltagit. Från att tidigare ha behandlat 
kulturmiljöer som fysiska objekt, men i större utsträckning ha negligerat vilka aktiviteter 
som sker i de kulturhistoriska miljöerna på detaljnivå, tilltar styrningsambitionerna 
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gällande det senare över tid. Då planerna ägnas alltmer åt att föreskriva vad som ska ske 
i de kulturhistoriska miljöerna, föreskriver man också vem översiktsplanen identifierar 
sig med. Utifrån detta konstaterande blir det naturligt att gå vidare till nästa 
rationalisering, nämligen medborgarsyn.  

10.2.6 Medborgarsyn 

I de tidiga planerna är kommunernas medborgare relativt frånvarande. Visserligen 
omskrivs medborgarna i viss utsträckning, men då oftast i kvantitativa termer såsom 
invånarantal, åldersstruktur eller befolkningsnetton. Medborgarnas egenskaper 
hanteras däremot inte i någon större utsträckning. Detta förändras över tid och trenden 
är att senare antagna planer ägnar mer utrymme åt frågor om genus och 
könsmaktsordning, segregation, ålder och andra socioekonomiska egenskaper. Större 
utrymme ägnas också i de senare planerna åt hur olika policyer i översiktsplanen kan få 
olika effekter beroende på vem medborgaren är. Över tid tar en mer individbaserad 
förståelse en allt större andel av översiktsplanernas textmassa i anspråk. De senare 
planerna innehåller också textstycken vars syfte är att förklara och processuellt förankra 
planeringen och planen hos medborgarna. 

Den enskilda medborgaren blir en aktör i de senare planerna på ett helt annat sätt än i 
de tidiga, som en följd av ett ökat fokus på individers egenskaper. I de tidiga planerna 
redogörs noggrant för samrådsprocessen och hur planerna har tagits fram i enlighet 
med de paragrafer i PBL som föreskriver medborgarinflytande och samråd. I några av 
första generationens planer redogör man också för avsteg från denna process, som 
orsakats av brådska med att ta fram och anta en översiktsplan i tid för PBL:s införande18. 
I vissa av de senare översiktsplanerna saknas en sådan redogörelse av processen och en 
samrådsredogörelse har istället bifogats separat. I några av de senare planerna 
konkretiseras istället samrådets inflytande i processen, genom att förslag som kritiseras 
i samrådet har genomlysts ytterligare i planarbetet. Exempelvis pekar Örebro i ÖP 2010 
på att målkonflikter lyfts fram som diskussionspunkter i samrådet, men man tar också 
upp tänkbara problem med representationen på samråden. En grupp som Örebro pekar 
ut som underrepresenterade på samrådsmöten är kvinnor (Örebro ÖP 2010:9) och man 

                                                                 

18 Den tidpunkt alla kommuner skulle ha en färdig ÖP var 1:e juli 1990. Alla kommuners 
planer var dock inte klara och antagna vid detta tillfälle. Av de undersökta 
översiktsplanerna antogs Karlstad ÖP i november 1990 och Örebro ÖP i mars 1991, efter 
detta datum. 
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menar också att kommunen måste tänka på att få med alla socioekonomiska grupper i 
samrådsprocessen:   

”Integration och mångfald är viktigt att [sic!] i själva planeringsprocessen; vilka 
ingår i projektgrupper, deltar i samråd och ges möjlighet till påverkan?” 

(Örebro ÖP 2010:10) 

Även i Sundsvall ÖP 2014 har man försökt att få in synpunkter från olika grupper av 
medborgare, genom att tänka strategiskt utanför det vanliga upplägget med 
samrådsmöten: 

”För att ta fram underlagsmaterial till samrådshandlingen har kunskap och idéer 
från boende och verksamma i hela Sundsvalls kommun samlats in. Detta är inte 
en del av den formella samrådsprocessen. Förutom allmänna möten i Liden, 
Indal, Matfors, Stöde, Kovland och Njurunda har projektgruppen träffat 
representanter från olika målgrupper för att få en heltäckande bild av hur 
framtidens Sundsvall ska gestaltas i översiktsplanen. Vi har bland annat träffat 
pensionärsorganisationer, handelsföreningar, några större företag, 
ungdomsgrupper, frivilligorganisationer och miljögrupper.” 

(Sundsvall ÖP 2014:6) 

Det finns en strävan i de senare planerna, från respektive kommuns sida, om att olika 
medborgargrupper ska kunna ge input till översiktsplanen, både genom samrådet men 
också genom inhämtande av kunskap från dessa grupper på andra sätt. I detta avseende 
är styrningsambitionerna tydliga; även om medborgarna inte självmant väljer att delta 
på samrådsmöten, samlas deras åsikter ändå in genom alternativa metoder. På detta 
sätt kan man säga att Sundsvall kompenserar för en misslyckad självstyrning. 
Samrådstanken bygger på en förväntan att medborgarna ska uppfatta samrådet som 
relevant att delta på. Sundsvalls tillvägagångssätt skapar också nya subjektspositioner, 
eftersom aktörer som annars inte hade deltagit i planeringsprocessen får sin röst hörd.  

Denna strävan efter att få med olika slags individer och olika gruppers synpunkter saknas 
i de tidiga planerna. I dessa tidiga planer redogörs översiktligt för samrådsprocessen 
inom ramen för översiktsplanen. Beskrivningen av huruvida man försökt nå ut till olika 
grupper saknas eller är knapphändig: 
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”Under sommaren 1989 var förslaget till översiktsplan för Karlstads kommun 
föremål för samråd enligt PBL 4 kap 3 §. Ett kompletterande samråd genomfördes 
under februari - mars 1990. Samtliga inkomna synpunkter har sammanställts i en 
samrådsredogörelse tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer 
och förslag med anledning av dem.” 

(Karlstad ÖP 1990:4)  

Översiktsplanernas texter vittnar om hur kommunerna har försökt bredda basen för 
input och fått en alltmer individualistisk bild av medborgarna. En individ är, i de senare 
planerna, inte längre endast dennes socioekonomiska klass. Istället ses olika aspekter, 
såsom etnisk bakgrund, utbildningsnivå, sexuell läggning eller genus, som relevanta 
aspekter att ta hänsyn till i planeringen. Ett intersektionellt synsätt på medborgarna har 
letat sig in i ÖP:arna. Detta är särskilt tydligt i Örebros översiktsplanering, både i Örebro 
ÖP 2002 och i Örebro ÖP 2010, där dessa frågor lyfts fram som 
planeringsförutsättningar. Örebro formulerar att dessa aspekter är relevanta för 
planeringen att hantera: 

”Genom förändrade samhällsroller mellan män och kvinnor ökar förståelsen för 
att både det manliga och kvinnliga synsättet är viktiga i planeringen.  

I arbetet med ny översiktsplan för Örebro kommun har frågor som många kvinnor 
anser viktiga lyfts fram. Folkhälsan, boendefrågor, service, sociala aspekter, 
cykeln som transportmedel, kollektivtrafiken, miljön och säkerhet är några 
exempel.” 

(Örebro ÖP 2002:13) 

Samtidigt som man gör detta påpekande, understryker man också att planeringen, 
historiskt sett, har varit dålig på att hantera exempelvis jämställdhetsfrågor: 

”Genom åren har mäns inriktning i planeringen varit dominerande. Kvinnors 
synpunkter har inte uppmärksammats på samma sätt och inte ansetts lika viktiga. 
En förklaring kan vara att kvinnor traditionellt inte deltagit i diskussionen av de 
här frågorna. De har inte släppts in i den mansdominerade planerarvärden.” 

(Örebro ÖP 2002:13) 

Ansatsen är ett förstärkt fokus kring frågor som planeringen tidigare inte hanterat väl. 
En god hantering i planeringen likställs med en planering som är mer jämställd mellan 
könen. Den bild som här målas upp av den historiska planeringen är intressant ur 
governmentality-perspektiv. I den bild som förmedlas blir det tydligt att kvinnors behov 
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i tidigvarande planering inte tillgodosågs. De var inte en del av problematiseringen. 
Samtidigt tas det i historieskrivningen för givet att variabeln kön är en relevant faktor 
att indela kunskap utefter. Även den nuvarande problematiseringen tar detta för givet. 
På så sätt sker nya uteslutningar. Varje policyformulering, som pekar ut vissa grupper, 
innebär en uteslutning av andra grupper.   

Jämställdhet och könsmaktsordning är bara en av många aspekter av medborgarnas 
olika förutsättningar som i de senare planerna artikuleras som relevant för planeringen. 
De många olika aspekterna som tas upp för behandling ger sammantaget en bild av att 
synen på medborgaren under åren från millennieskiftet och framåt innehåller mer 
komplexitet än tidigare. I vissa av de tidigare planerna finns det en individualiserad syn 
på medborgarna. Detta gäller när kommunen formulerar hur enstaka individer kan 
komma att motsätta sig enskilda beslut eller intentioner i planeringsarbetet. Här görs 
inte kopplingen direkt till översiktsplaneringen, utan snarare till möjliga konsekvenser 
av innehållet i översiktsplanen. Karlstad menar exempelvis i sin ÖP 1990 att vissa 
enstaka beslut kanske är svåra för en individuell invånare att förstå, men att målet i sig 
kan vara i det allmänna intresset och att det därför är viktigt att använda olika 
informationskanaler för att upplysa medborgarna om planeringens intentioner (Karlstad 
ÖP 1990: 44). Detta är också utvikningar i form av reservationer, inte utgångspunkter 
för översiktsplaneringen. Styrningstekniken att informera medborgarna om det som 
planeras, samt det planerades (goda) effekter är bestående över tid. I detta avseende är 
medborgarna över hela den undersökta perioden främst formulerade som mottagare av 
kunskap. Även om samrådet och samrådsprocesserna upptar en större del av planerna, 
är det fortfarande så att det är kommunens planeringsavdelning som formulerar ett svar 
till samrådets synpunkter. Detta svar är sedan det som blir en del av den fortsatta 
planeringen. Det är inte invånarna som står för kunskapsproduktionen, 
problematiseringarna, de rationaliseringar och rationaliseringskedjor som mynnar ut i 
sanningsregimer.  

Det kan konstateras att de biopolitiska ambitionerna tilltar över tid. Samtidigt finns det 
något av en motsättning här, mellan biopolitik som styrning genom policystrukturer och 
ett ökat individfokus. Ett ökat fokus på medborgarnas individuella egenskaper och en 
större fokusering på individen som utgångspunkt för planeringen innebär inte bara en 
större flexibilitet från kommunens sida, utan också att fler policyer formuleras kring 
medborgaren. 

Två av de trender som ovan diskuterats, att översiktsplaneringen inriktar sig alltmer på 
tillväxt i ekonomiska termer och att den blir alltmer individualistiskt inriktad, återspeglar 
två klassiska motsättningar inom planeringen. Detta är motsättningarna mellan 
ekonomiska intressen och social välfärd samt mellan enskilda intressen och 
allmänintresset. Denna motsättning har också funnits med i planeringslagstiftningen 
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sedan PBL infördes 1987. Portalparagrafen har under hela den undersökta perioden haft 
en motsättning mellan ”den enskilda människans frihet” och ett främjande av ”goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer” (PBL 1. Kap. §1 SFS 2010:900). Att 
dessa motsättningar går att urskilja i utvecklingen inom översiktsplaneringen är alltså 
inte förvånande. Samtidigt är det just längs med dessa linjer som motsättningarna 
mellan en marknadsstyrd markanvändning och planeringen som politiskt styrsystem 
löper. Utvecklingen är dock inte densamma i alla undersökta kommuner, den sker inte i 
samma takt och den är framförallt inte entydig i sin tendens. Från år 2000 och framåt 
blir kommunerna, i översiktsplanerna, tydligare angående hur de ser på invånarna. Detta 
genom att de mer uttalat formulerar att invånarna dels är medborgare, dels individer.  

”Kommunen skall vara dynamisk, framtidsinriktad samt förmå upptäcka och 
förstå medborgarnas intressen, värderingar och behov.” 

(Örebro ÖP 2002:15) 

”Trenden kan också innebära att kommunen inom ramen för nuvarande bestånd 
av hyreslägenheter bör erbjuda ett mer individanpassat boende som bättre 
stämmer överens med nya förändrade värderingar.” 

(Karlstad ÖP 2006:16) 

”Platsernas betydelse varierar beroende på individens ålder, förutsättningar, kön 
och sociala tillhörighet. Dessa platser är inte alltid kända av vuxna med deras 
annorlunda synsätt och tolkning av miljöer. Det är därför angeläget att lyssna på 
barns och ungdomars upplevelser av sin omgivning för att förstå kvaliteter och 
brister, möjligheter och hot.” 

(Helsingborg ÖP 2002:12) 

Före år 2000 lyser denna typ av begrepp och påståenden med sin frånvaro. Detta gäller 
med ett undantag: Norrköping. I Norrköpings olika översiktsplaner har man ända sedan 
den första, tydligt behandlat individers olika förutsättningar, samtidigt som man haft ett 
fokus på att invånarna är medborgare. Redan i översiktsplanen från 1990 formulerar 
kommunen att olika invånare har olika förutsättningar och man kopplar också 
planeringen till en vidare social kontext, genom att koppla planering till socialtjänstens 
uppdrag och socialtjänstlagen: 
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”I portalparagrafen till socialtjänstlagen (SoL) uttalas att socialtjänsten skall 
främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och människans 
aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall inriktas på att frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Dess medverkan i 
samhällsplaneringen skall syfta till att utjämna skillnader i levnadsvillkor, se till 
att den sociala tryggheten omfattar alla, förstärka gemenskap och solidaritet 
mellan människorna samt främja medborgarnas engagemang i gemensamma 
angelägenheter.  

Grunden för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen är de erfarenheter 
och kunskaper som växer fram ur de många kontakter socialtjänsten har med 
människor i olika åldrar och livssituationer.” 

(Norrköping ÖP 1990:21) 

Överhuvudtaget framstår Norrköping 1990 som klart mer fokuserad på individers skilda 
förutsättningar, jämfört med de samtida undersökta planerna. Även i jämförelse med 
senare planer från andra kommuner är det så. I den senaste översiktsplanen, Linköping 
och Norrköping ÖP 2010, har Norrköping i stort sett tappat detta fokus. Detta kan hänga 
samman med att denna översiktsplan i sig endast utgör en del av Norrköpings gällande 
översiktsplanering (Norrköping & Linköping ÖP 2010:6). I övriga kommuner kan sägas 
att invånarna mer konsekvent omnämns och behandlas som individer och medborgare 
från millennieskiftet och framåt, men att fokus på individen minskat något från 2010 och 
framåt. Det är initialt ett ökat fokus på individer mellan millennieskiftet och 2010, efter 
detta avtar detta individfokus. Invånarna artikuleras fortfarande som medborgare, men 
tendensen till förstärkt fokus på individen har avtagit under det senaste årtiondet. Detta 
minskade fokus på individen kan vara en följd av det som Karlstad formulerar i sin ÖP 
2006, och som tidigare berörts: 

”ÖP 97 är i flera avseenden alltför detaljerad, bl a vad gäller precisa avgränsningar 
av utbyggnadsområden. För att ge ökad handlingsfrihet inom politiskt angivna 
ramar och inte skapa låsningar innan det finns tillräckligt underlag för sådana 
ställningstaganden behöver redovisningen i översiktsplanen lyftas till en högre 
generaliseringsnivå. Planen ska ange strategisk inriktning och inte vara mer 
detaljerad än vad det aktuella planeringsläget medger.” 

(Karlstad ÖP 2006:4)  

En alltför hög detaljnivå skapar låsningar som är svåra att komma ifrån, menar Karlstad 
i citatet. En rimlig tolkning utifrån ett governmentality-perspektiv är att man här 
formulerar en policy som minskar styrningsambitionerna. Men även detta är en policy. 
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Med avseende på hur stort individfokus som präglat synen på medborgaren i 
översiktsplanerna, har trenden över den undersökta perioden varit tudelad.  

Flexibilitet kan behövas av olika anledningar, exempelvis skiftande politiska trender, 
skiftande eller ekonomi. Karlstad formulerar det som att vad man är ute efter är en ökad 
handlingsfrihet. Då översiktsplanen inte är bindande och det är politiken som i stort 
definierar riktningen för planeringen, bland annat genom kommunfullmäktiges 
ställningstagande till planen under varje mandatperiod, blir frågan gentemot vad 
handlingsfrihet behövs. Givet de övriga rationaliseringar som görs, både i denna 
specifika plan men även övriga översiktsplaner från 2010-talet, är ett rimligt antagande 
att det behövs handlingsfrihet för att gripa de möjligheter som kan uppstå för att skapa 
lokal tillväxt.  

I översiktsplanerna finns också en skillnad mellan begreppen individ och medborgare. 
På politikens och förvaltningens inputsida är invånarna medborgare, som förväntas 
delta i samråd och bidra till framgångsrik konkurrens för kommunen. Här är 
översiktsplaneringen i hög grad en exercis i biopolitiska ambitioner till självstyrning, 
genom styrningstekniker som samråd och utställning. På politikens och förvaltningens 
outputsida artikuleras invånarna istället som individer med rättighet att ha 
förväntningar på kommunen, i form av anpassade bostäder och service. Medborgare 
har skyldigheter, medan individer har rättigheter. Detta gäller dock bara för redan 
befintliga kommuninvånare, medan presumtiva inflyttare å andra sidan ofta omnämns 
som individer. Ett exempel på detta är de individer med konkurrenskraftiga 
kompetenser som Karlstad vill locka till sig (Karlstad ÖP 2012:8). I funktionen som 
medborgare formuleras en förväntan på att invånarna ska utgöra en del av det 
identitetsskapande som syftar till att konkurrera med andra kommuner och det finns en 
förväntan om lojalitet gentemot kommunen som redan berörts i avsnitt 10.2.3.. De 
individer som man i planerna försöker locka till inflyttning avkrävs inte samma lojalitet 
gentemot planen. De effekter detta ger på subjektspositionerna är relativt långtgående. 
Individer som kan ha förväntningar på kommunen kan rimligen påverka vilket fokus 
kommunen antar i översiktsplaneringen och vilken typ av byggnation som planeras för. 
Medborgare som ger input kan i och för sig ge kommunen kunskap i vad som efterfrågas, 
men de ger också kommunen kännedom om gentemot vilka värderingar man måste 
legitimera sin planering. Som konstaterats flertalet gånger, kan makt vara såväl 
förtryckande som produktiv. Huruvida makten är det ena eller andra beror på vilken 
subjektsposition man har, men också hur relationen kunskap/makt hanteras i skapandet 
av policy. Vad som står klart i detta sammanhang är att om problematiseringen i policyn 
formulerar tidigare beslut som problematiska och skapar en större flexibilitet gentemot 
dessa beslut, minskar den makt som de aktörer som var med och fattade de tidigare 
besluten kan utöva.  
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10.2.7 Natur- och miljösyn 

I de tidiga planerna motiveras bevarandearbetet i översiktsplanerna främst, men inte 
uteslutande, utifrån miljömässiga hänsyn. Det sker dock även med hänvisning till 
lagrum: 

”Naturvårdshänsynen regleras av naturresurslagen (NRL) naturvårdslagen (NVL) 
och skogsvårdslagen (SVL). NRL säger att naturvärden av allmän betydelse och 
områden som är ekologiskt känsliga skall skyddas så långt det är möjligt.” 

(Sundsvall ÖP 1990:20) 

I de senare planerna omtalas allt oftare rekreation, motion och (natur)turism som viktiga 
skäl till naturvård:  

”Landskapet har en mångfald av naturvärden och estetiska värden. Växter och 
djur i värdefulla naturmiljöer är en tillgång för framtida sundsvallsbor. Stora 
opåverkade områden ger en upplevelse av tystnad och vildmark.” 

(Sundsvall ÖP 2014:22) 

Medan denna typ av upplevelsevärden i de tidiga planerna lyftes fram som frågor om 
fritid och friluftsliv, utgör de i de senare också ett av motiven för naturvård och 
miljömässigt bevarande. Naturen blir ett rum för rekreation och får på så sätt, vilket 
också formuleras i planerna, en funktion liknande parken. I de senare planerna är de 
värden, som ofta lyfts fram som positiva med naturen, sådant som rekreation, lugn, 
konditionsträning, friluftsliv eller naturupplevelser. Kommunerna formulerar inte lika 
tydligt bevarande av djur- och växtliv eller skogens roll som råvara och ekonomisk resurs 
som värden att planera för. Genom att tydligare lyfta fram denna typ av aktiviteter som 
relevanta i förhållande till naturen, artikulerar kommunen att naturen är ett rum för 
dessa aktiviteter. Ur ett governmentality-perspektiv går det att konstatera att detta är 
en biopolitisk effekt. Inte bara föreskrivs vilka kroppar som ska röra sig i naturen – 
invånare och turister – utan också vad de ska göra, såsom olika typer av rekreation och 
träning.  

Kommunen har en förvaltande roll inom de olika politikområden som berörs av de 
värden som formuleras i förhållande till natur och miljö. Det har den även genom 
planeringen för bevarandet av djur- och växtliv. Kommuner är också stora skogs- och 
markägare och har således intressen även för skogen som ekonomisk resurs. Denna 
aspekt av förvaltandet av skogen är dock frånvarande i stor utsträckning i planerna, 
liksom naturen är frånvarande som arbetsplats. Sundsvalls och Karlstads kommuner 
berör kort skogen som ekonomisk resurs i översiktsplanerna (Karlstad ÖP 1990:15: ÖP 
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1997:40; ÖP 2006:18, 25; ÖP 2012: 11,13; Sundsvalls ÖP 1990:20, 42; ÖP 2005:29). Det 
sammantagna intrycket blir att naturen främst formuleras i termer av 
rekreationsområden samt som växt- och djurliv. Som arbetsplats, som ekonomisk resurs 
och som plats för bebyggelse eller infrastruktur, omnämns den inte. De policyer i 
översiktsplanerna som berör naturen utesluter vissa typer av aktiviteter som försiggår i 
naturområden. Generellt sett kan sägas att många av de aktiviteter som utesluts är 
sådana som kan uppfattas utgöra tydliga målkonflikter i miljöarbete.     

I framförallt de senare översiktsplanerna sätts bilism i ett motsatsförhållande till 
miljömässig hållbarhet. Givet att de flesta bilar drivs med fossila drivmedel är detta i sig 
inget märkvärdigt. Däremot utvecklas rationaliseringen kring bilism från att ha varit en 
viktig utgångspunkt i början av den undersökta perioden, till att vara mindre viktig i de 
senare planerna. Förutom detta så genomgår rationaliseringen även en annan 
förändring. I de tidiga planerna är bilen och lastbilen visserligen problematiska, men de 
ger samtidigt möjligheter som inga andra transportmedel erbjuder. Samtidigt som bilens 
och lastbilens negativa påverkan på miljön kommenteras, ska vägnäten byggas ut för att 
underlätta framkomlighet för bil- och lastbilstrafik. Man pekar på problemen med fossila 
bränslen men vill ändå utöka infrastrukturens kapacitet. Detta är särskilt tydligt som 
övergripande fråga gällande trafiken i Helsingborg ÖP 1989. Gällande trafikfrågor skriver 
kommunen: 

”Översiktsplanen innebär inget ställningstagande i frågan om en eventuell fast 
Öresundsförbindelse. Planen förutsätter dock att markreservationer för en 
eventuell tunnelförbindelse anpassas till det sk HH-SYD-alternativet, som 
sammanbinder Helsingborgs och Helsingörs södra delar. Den föreslagna 
tunnelsträckningen kan utnyttjas för såväl tåg- som bilförbindelser i olika 
kombinationer.  

(…)  

En biltunnel kan anslutas från tunnelmynningen via uppmarschområde och 
ramper direkt till E4 och E6.” 

(Helsingborg ÖP 1989:26) 

I senare planer diskuteras alternativ till bil- och lastbilstrafik på ett sätt som inte görs i 
de tidiga planerna. Bilen frångås som utgångspunkt, men samtidigt försvinner också 
fokus på negativa miljöeffekter av bilism. Genom att byta problematisering, utesluts 
också dess negativa effekter. Även om detta inte är uppsåtet, kan det tänkas att det är 
enklare att genomföra biltrafiksbefrämjande åtgärder när de negativa effekterna av 
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bilism inte lika tydligt diskuteras och görs till problem i översiktsplanen i övrigt. Detta 
skifte i problematisering kan alltså potentiellt få rent fysiska konsekvenser. 

De negativa effekterna av fossila bränslen ska avhjälpas genom att alternativa 
kommunikationsmedel, främst kollektivtrafik och cykel, ges bättre förutsättningar. Det 
formuleras inte som att det ska införas begränsningar eller försvårande hinder mot 
privatbilism och framförallt inte mot lastbilstrafik: 

”Helsingborgs hamn AB är en av Sveriges tio mest strategiska hamnar vad gäller 
färjetrafik och containertrafik och därmed av riksintresse. Som containerhamn är 
det den näst största i Sverige. Hamnen är en av grundstenarna till Helsingborgs 
framgång som nationell logistiknod och en viktig förutsättning för näringslivet. 
För Helsingborgs del är det viktigt att stärka hamnens position och att finna goda 
lösningar för att kunna kombinera hamnens verksamhet med utvecklingen av ett 
helt nytt verksamhets- och bostadsområde i H+ områdets norra del, Södra 
hamnen. (…) En betydande del av verksamheten i combiterminalen är omlastning 
av gods mellan tåg och lastbil.” 

(Helsingborg ÖP 2010:35) 

”Sambandet mellan markanvändning, trafiksystemet och människors val av 
transportsätt är tydligt. Om målpunkter som service och arbetsplatser har goda 
förbindelser för cykel- och kollektivtrafik minskar behovet av att använda bilen.”  

(Helsingborg ÖP 2010:37) 

Givet det fokus som Helsingborg har gällande lastbilstrafik, att denna är viktig för 
stadens funktion som hamnstad, är en ökad cyklism och kollektivtrafik inget som löser 
transporter av gods. Det löser dock andra aspekter som kommunen uppfattar som 
problematiska. De problem som löses med cyklism och kollektiv trafik, det vill säga 
persontransporter, ges ett stort fokus. Fokus riktas mot de åtgärder som kan 
åstadkommas, givet att lastbilstransporterna inte får störas. Här kan man konstatera att 
i detta avseende premieras ekonomi före andra aspekter i planeringen. En annan 
intressant aspekt är att styrningen premierar transporter av gods framför invånarnas 
möjligheter till rörelse. Biopolitiskt avgränsas invånarnas rörelsefrihet, för att premiera 
godstrafik.  

Förändringen gällande hur problem med utsläpp från fossila bränslen ska hanteras är 
långsam men tendensen är konstant; negativa miljöeffekter ska motverkas genom att 
man underlättar för andra transportslag. De negativa miljöeffekterna av bilismen 
diskuteras inte särskilt extensivt i senare planer, men inte heller diskuteras eventuellt 
negativa miljöeffekter av andra transportslag. Detta gäller även när investeringar och 
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byggnation för att öka exempelvis tågtrafiken oundvikligen kommer att få effekter på 
miljön och då åtminstone närmiljön: 

”En inlandsterminal med direkt järnvägsförbindelse till kusthamn, en så kallad 
torrhamn, skulle ge än större möjlighet till expansion av hamnens verksamhet 
utanför det nuvarande hamnområdet. En torrhamn skulle också stärka 
underlaget för ökad andel hållbara transporter och minska andelen bilburna 
transporter till hamnen.” 

(Helsingborg ÖP 2010:35) 

”Erbjuda attraktiva och hållbara alternativ för godstransporter  

Helsingborgs stad ska verka för att fler godstransporter sker på järnväg. (…) En 
viktig insats på regional nivå är utbyggnaden av Skånebanan till dubbelspår och 
på lång sikt, på nationell nivå, är en fast HH-förbindelse ännu viktigare.” 

(Helsingborg ÖP 2010:37) 

”Utmaningar: 

(…) 

• Dagens transportsystem ger upphov till diverse miljöproblem. Det är därför 
viktigt att regionförstoringen så långt möjligt skapas genom hållbara 
transportsystem. 

• Förbättrad intermodalitet (övergångar mellan transportslag) är avgörande för 
att det effektivaste och miljömässigt bästa transportslaget ska väljas, för såväl 
godstransporter som personresor.” 

(Karlstad ÖP 2012:13) 

Större hänsyn till miljön ska uppnås genom att man bygger ut möjligheterna till mer och 
fler transporter. Det man syftar till är att få fler transporter att utföras med tåg, snarare 
än med lastbil. Samtidigt vill man förbättra möjligheterna till omlastning mellan olika 
transportslag, men diskuterar inte direkt eventuella negativa miljöeffekter av detta. 
Problemformuleringen är inte negativa miljöeffekter i sig, utan de negativa miljöeffekter 
lastbilstrafik inne i staden har. De lösningar som föreslås löser inte miljöeffekter bredare 
definierat. Snarare utgör de tydliga exempel på hur policy, genom problematiseringar, 
skapar en viss typ av rationalitetskedjor som endast adresserar de aspekter som finns 
med i problematiseringen från början.   
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Ytterligare en aspekt av natursynen gäller skydd av större områden på miljömässiga 
grunder. I planerna vill kommunerna ofta bilda naturreservat eller andra typer av 
områden för bevarande av miljön. Detta gäller också gröna miljöer inom eller i närheten 
av städerna, som parker och tätortsnära skog, exempelvis: 

”Tyrterrängen är ett livligt frekventerat närströvområde med Tyrstugan som 
utgångspunkt. (…) 

Tyrterrängens värde för det rörliga friluftslivet även i övrigt - inte bara för 
orientering - är så stort att ingrepp i området som äventyrar detta värde inte bör 
tillåtas. Naturvårdsprogrammets förslag att ge området skydd som naturreservat 
bör genomföras.”  

(Karlstad ÖP 1997:33) 

Dessa områden kan då enklare bevaras från exploatering och således understryks vilka 
positiva effekter på växt- och djurliv samt vilka rekreationsvärden sådana miljöer kan ha. 
Parkerna ses i planerna som en del av kulturmiljön och grönstrukturen, men också som 
en del av naturen. Det finns exempel där alla dessa sätt att se på parkerna ryms inom 
samma argumentation:  

”När stadens centrala parker anlades - Stadsparken invid den nya stadsdelen 
Söder, och Öresundsparken och Slottshagen på gamla befästningsområden - 
skapades ”gröna lungor” som förutom det kulturhistoriska värdet är av stor 
betydelse för stadens ekologi. Pålsjö slott med omgivande park, Sofiero slott och 
park, Jordbodalen, Ramlösa Brunnspark samt Fre-driksdals [sic!] friluftsmuseum 
hyser både kulturhistoriska och ekologiska värden.” 

(Helsingborg ÖP 1997:83) 

Tanken om parker som en del av naturen och som delar av såväl ekosystem som delar 
av rekreationsmiljön är inte ny, utan har funnits med under hela den undersökta 
perioden. Detta står i motsats till hur debatten kring förtätning av städerna sett ut, där 
det ofta formulerats att parkerna glöms bort i planeringen (Boverket 2007). Detta 
stämmer inte för de undersökta översiktsplanerna. Ytterligare en aspekt som framhålls 
(exempelvis i Boverket c) är att kommunerna vill behålla möjlighet till flexibilitet i 
planeringen. Detta stämmer inte heller fullt ut med hur det ser ut gällande grönområden 
och ytor som definieras som naturområden. Att förklara ett område som reservat tar 
bort handlingsutrymme.  
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Med den reservatsbildning som har skett under den undersökta perioden, har 
kommunerna bundit upp omfattande mark- och vattenområden för naturreservat. I de 
tidigare planerna finns det på flera ställen diskussioner och avsiktsförklaringar angående 
bildande av naturreservat. I senare planer har en del av de berörda områdena kommit 
att bli naturreservat. Den tendens som finns i materialet, där diskussioner om bildande 
av naturreservat är avtagande, kan därför vara en effekt av att tidigare ansträngningar 
gett resultat i form av beslutade naturreservat. 

10.2.8 Planernas omfång 

Översiktsplanernas skiftande omfång under den undersökta perioden är ett resultat som 
ligger något utanför den teoretiska apparatens räckvidd. Likväl är det intressant att 
notera att planerna förändras över tid, både till innehåll och utformning. Innehållets 
utbredning i sektorsvisa termer har redan diskuterats, men planernas skiftande sidantal 
har inte redovisats.  

Den första generationens planer är överlag tunnare än senare planer. Den minst 
omfångsrika, till sidantal, är Helsingborgs ÖP 1989 som består av 45 sidor. Den till 
sidantal längsta planen ur första generationen är Norrköping ÖP 1990, som består av 
122 sidor. Övriga består av cirka 100 sidor.  

Planerna från perioden 1997–2002 är längre, i något fall betydligt längre. Helsingborg 
ÖP 1997 är 227 sidor lång, vilket är längst. Minst antal sidor av dessa planer har Karlstad 
ÖP 1997 och Örebro ÖP 2002, som båda är 146 sidor långa. 

Planerna efter 2002 är återigen något kortare. Norrköping och Linköpings gemensamma 
översiktsplan från 2010 är kortast, vilket delvis torde bero på att fördjupningar för 
respektive kommun sker i separata planer. Övriga planer är mellan cirka 100 sidor 
(Helsingborg ÖP 2010, Karlstad ÖP 2012, Örebro ÖP 2010) och 130 sidor (Karlstad ÖP 
2006, Sundsvall ÖP 2014).  

Det är svårt att dra långtgående slutsatser utifrån endast dokumentens längd, men 
tillsammans med den sektorsvisa utvidgning av översiktsplaneringen som redan visats, 
utgör den varierade längden på planerna en indikation på att innehåller också ändrats. 



Del V – Resultat, slutsats, 
diskussion
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11. Resultat - En nyliberalisering av 
planeringen? 

Undersökningen i denna avhandling syftar till att besvara följande övergripande 
forskningsfrågor:  

- I vilken utsträckning har planeringen nyliberaliserats? 
- Hur kan utvecklingen inom planeringen förstås som en nyliberalisering? 

För att kunna svara på dessa forskningsfrågor ställdes följande hjälpfrågor i 
avhandlingen:  

- Hur kan en diskurs om planeringen som politiskt styrsystem förstås?  
- Hur kan en diskurs om marknadsstyrning av markanvändningen förstås? 
- Hur kan utvecklingen av planeringspraktikens diskurs förstås, utifrån diskursen 

om planeringen som politiskt styrsystem respektive diskursen om 
marknadsstyrning av markanvändningen?  

Den första hjälpfrågan besvarades i kapitel 7, den andra besvarade i kapitel 8 och den 
tredje hjälpfrågan besvarades i kapitel 10. I detta sista avsnitt kommer de två 
övergripande forskningsfrågorna att besvaras och redogöras för som ett resultat av 
undersökningen. Utifrån governmentality och den övriga begreppsapparat som tidigare 
introducerats, sätts resultatet av analyserna av översiktsplanerna in i den teoretiska 
apparaten. Efter detta följer en diskussion där svaren på forskningsfrågorna för redogörs 
och diskuteras. De generella slutsatserna presenteras och resultatet sätts in i ett 
forskningssammanhang. En vidare diskussion kring nyliberalisering och planering samt 
hur resultatet kan tolkas i en samhällelig kontext med avseende på planeringen i vid 
bemärkelse förs sedan på basis av resultaten och slutsatserna. Slutligen ges förslag på 
vidare forskning kring nyliberaliseringen av planeringen.  

11.1. Förändringen i ett governmentality-
perspektiv 

Undersökningen visar att planeringen har kommit att omfatta alltfler ämnesmässiga 
områden och blivit alltmer detaljrik i sina styrningsambitioner. Denna utveckling är inte 
helt linjär och eventuellt kan den sista generationen av undersökta planer sägas ha något 
en mindre ämnesmässig bredd och i något fall markant mindre detaljrikedom. Trots att 
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detta redan delvis diskuterats kommer här föras en samlad diskussion kring styrningens 
omfattning och innehåll. Detta av den anledningen att styrningsformen och innehållet i 
styrningen utgör en markör för vilken rationalisering som vinner inflytande; planeringen 
som politiskt styrsystem eller marknadsstyrd markanvändning?  

11.1.1. Styrningsambitioner 

Under denna rubrik kommer de förändrade styrningsambitionerna i översiktsplanerna 
att analyseras. Med detta avses de ämnesmässiga förändringarna i planerna mer 
allmänt. Detta kan sägas vara formen av den föränderliga graden av styrning. 

En första observation är att i den första generationens översiktsplaner redogör 
kommunerna nogsamt för PBL:s föreskrivande om att varje kommun åläggs att upprätta 
och anta en översiktsplan. Detta inslag försvinner inte men förändras över tid. I de tidiga 
planerna ställs lagkraven upp och processen att översiktsplanera redogörs kortfattat för. 
Över tid kommer detta inslag att handla mer om processen och visionsförankring och 
mindre om de lagkrav som finns. Det tycks vara så att man i de tidiga planerna fann ett 
behov av att förklara varför man upprättade en översiktsplan, medan man i senare 
planer istället lägger vikt vid att förankra de idéer som översiktsplanen ger uttryck för 
samt det arbetssätt man haft i upprättandet av planen. Detta kan ses som en 
subjektifiering, men vidare innebär det också att kommunerna kan sägas ta uppgiften 
att översiktsplanera för given, den behöver inte förklaras. Däremot finns det fortfarande 
ett behov av att förklara, legitimera och förankra de visioner man eftersträvar genom 
planeringen.  

En andra tydlig skillnad är hur planen kommit att bli alltmer fylld av policyer i olika 
bemärkelser. Första generationens översiktsplaner hanterade primärt hur lagkrav skulle 
uppfyllas och var byggnation kan, bör eller ska lokaliseras. Över tid förändras detta, så 
att planerna i allt större grad tar upp alltfler sakområden som inte berörs i PBL och där 
kopplingen till markanvändningen i vissa fall är otydlig. I 10.2.2 konstateras att detta 
resulterar i allt fler och allt mer omfattande nyttjande av styrningstekniker. En intressant 
aspekt av detta är ojämnheten i detta policyskapande, mellan olika kommuner, över tid 
och i olika delar eller sakområden inom en och samma kommun. I de fall kommunen 
skapar många policyer inom ett sakområde eller ett geografiskt område är det både så 
att kommunen inte bara formulerar vägen framåt genom att svara upp mot en särskild 
problemformulering, den avgränsar också sitt handlingsutrymme. Ett ställningstagande 
som innebär att man antar en viss strategi innebär också att man väljer bort andra 
strategier. Samtidigt formuleras dessa policyer med många positivt laddade värdeord. 
På så sätt framstår antagna policyer som den rationella vägen till målet även om 
huvudanledningen till detta är att andra vägar valts bort. Sällan eller aldrig resoneras 
det kring de val man gått vidare med och sällan eller aldrig motiveras de val man gör. I 
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de enstaka fall man faktiskt motiverar att man valt bort exempelvis ett område görs 
detta primärt på andra premisser än de som åberopas för det alternativ man valt.    

Översiktsplanen har också kommit att bli ett allomfattande kommunalt 
strategidokument snarare än ett dokument rörande markanvändning. Det är därför det 
blir allt viktigare att redogöra för hur det hänger samman med andra viktiga 
policydokument och också därför man kan finna påståenden som har mycket litet med 
markanvändning att göra. De sektorsområden som kommit att utgöra en del av 
planeringen redan tidigare torde ha utgjort strategiska verksamhetsområden för 
kommunerna, men att det är översiktsplanen som policydokument som har förändrats. 
Man väljer att formulera dessa frågor som frågor för planeringen och man väljer att göra 
löpande målformulering till ett inslag i översiktsplanerna. 

Till formen har översiktsplanen kommit att bli alltmer av ett policydokument, där 
löpande målformulering sker. Översiktsplanerna handlar allt mindre om placering och 
utformning av konkret markanvändning och alltmer om mer abstrakta politiska mål.  

11.1.2. Marknadsanpassning genom mer styrning  

Det går att iaktta en annan allmän och övergripande förändring i översiktsplanerna, 
nämligen att den ökade styrningen har en generell inriktning. Lokal ekonomisk tillväxt 
blir ett allt viktigare mål. Detta är något som dels går att läsa ut i en närläsning av 
översiktsplanerna och i jämförelse mellan olika tidsperioder, dels går det också att 
konstatera utifrån ett WPR- och governmentality-perspektiv. 

Från att ha varit i princip en icke-fråga i den första generationens planer har tillväxt först 
kommit att bli ett allt viktigare mål, för att senare formuleras som en del i 
hållbarhetsarbetet, framförallt efter år 2000. I de tidigare planerna diskuteras tillväxt 
som en utmaning att hantera, medan det i de senare planerna blivit ett mål att 
eftersträva. Tillväxt är till och med ett övergripande mål för flera av de senare planerna 
(Helsingborg ÖP 2010, Karlstad ÖP 2012 och Sundsvall ÖP 2014).  

Tillväxt konstrueras på tre olika sätt i planerna: 

• Som hållbar tillväxt 
• Som ett konkurrensmedel gentemot andra kommuner 
• Som liktydigt med välfärd 

Däremot saknas ofta en klar motivering till varför tillväxt är eftersträvansvärt och hur 
tillväxt ska leda till hållbarhet, effektiv konkurrens med andra kommuner eller välfärd. 
Legitimiteten och effekterna tas för givna. Tillväxt ses som en given förutsättning och ett 
givet mål. Denna sanningsregim kommer att omfatta samtliga fem undersökta 
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kommuner och i samtliga fall underbyggs detta med flera rationaliseringskedjor. Så långt 
är detta förutsättningar som stakats ut redan i avsnitt 10.2.4. Här ska dock utredas om 
styrningen tilltar.  

Utifrån de tre generella sätten att konstruera tillväxt utgör det både ett mål i sig och ett 
medel för att nå andra värden. I de tidiga planerna utgör tillväxt ett medel för att nå 
andra mål och andra mål är också lika viktiga som tillväxt. I senare planer blir tillväxten 
ett självändamål och överordnat andra mål. Detta är en del i en bredare trend där alltfler 
verksamhetsområden kommit att betraktas som planeringsfrågor att hantera inom 
översiktsplaneringen. Det förhåller sig däremot något annorlunda vad gäller tillväxt som 
medel för att nå andra mål.   

När tillväxt formuleras som ett medel för att nå andra mål sätts det in i 
rationaliseringskedjor där målen är effektiv konkurrens, hållbarhet respektive välfärd. 
Det tillkommer då en mängd krav på hur tillväxten ska ske och vilka effekter den ska leda 
till. Exempel på detta är att ett visst antal arbetstillfällen ska skapas, ibland inom vissa 
specifika branscher: 

” Ambitionen i den gemensamma översiktsplanen är att skapa hållbar ekonomisk, 
social och ekologisk utveckling i regionen. För att åstadkomma detta är 
bedömningen att arbetsmarknadsregionen behöver omfatta 500 000 invånare 
och 220 000 sysselsatta år 2030. Det innebär knappt 80 000 fler boende och 30 
000 fler jobb än 2009.” 

(Norrköping ÖP 2010:8) 

Tillväxt är det överordnade målet, men tillväxt kan också nyttjas som medel för att nå 
andra mål. För att åstadkomma dessa andra mål måste tillväxten styras. I planerna finns 
det en omfattande flora av rationaliseringskedjor och styrningstekniker för att premiera 
ekonomisk tillväxt. Detta är en följd av den politiska utvecklingen i stort och planering 
är ett politiskt verksamhetsområde. Samtidigt argumenteras det inte i planerna som om 
tillväxt är ett politiskt motiverat mål, utan en självklarhet. Detta samtidigt som 
styrningen i planerna mot att åstadkomma och kontrollera tillväxten tilltar alltmer under 
den undersökta perioden.  

Vad det är fråga om är en anpassning efter en marknadslogik där tillväxt är en 
självklarhet, både som mål och som medel. Detta i enlighet med diskursen om planering 
marknadsanpassad markanvändning. Planeringen anpassas såväl till form och innehåll 
efter denna logik, vilket kan tolkas som en nyliberalisering. Men inte utan förbehåll. Det 
sker genom en tilltagande styrning där vissa mål som eftersträvas begränsar i vilken mån 
man låter marknaden vara fri. De upprättade rationaliseringskedjorna ställer upp hur 
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tillväxten bör ske och varför marknadsanpassning, men också styrningen av marknaden 
är viktig. Sådant som omges av styrningsambitioner är vad som ska byggas och var det 
ska byggas, men också för vem det ska byggas. Detta sker mer eller mindre implicit eller 
indirekt, inte som ett resultat av att planerare sitter och gör detta som 
hemlighetsmakeri, utan som en effekt av den generella samhällsutvecklingen. Tillväxt 
och fri marknad är idag två självklara inslag i politiken och precis som i planerna handlar 
politiken i stort om hur man ska hantera, det vill säga styra, tillväxten eller marknaden. 

11.1.3. Planeringen som ett förändrat styrningskomplex 

Med utgångspunkt i de undersökta översiktsplanerna går det att konstatera att 
planeringen fortfarande handlar om att skapa policy för att styra mark- och 
vattenanvändningen. Hur dessa policyer formuleras förändras över tid, vilket 
undersökningen av översiktsplanerna visat med tydlighet. Översiktsplaneringen har 
under den undersökta perioden förändrats avsevärt i vissa avseenden och mindre i 
andra. Tydligast är förändringen från instrumentell markanvändningsplanering till ett 
tillväxtinriktat policydokument med ett brett anslag i sektorsvisa termer. Denna 
förändring är underbyggd av flera olika rationaliseringar och rationaliseringskedjor som 
framträtt under den undersökta perioden. De olika förändringarna, men även 
kvarhållandet av vissa aspekter av översiktsplaneringen, utgör delar i en större helhet. 
På så sätt är det inte meningsfullt att se dessa olika förändringar som åtskilda. De är 
istället delar av en större diskursiv förändring. Av läsbarhetsskäl har jag i det kommande 
valt att lägga tyngdpunkten på de generella dragen i denna utveckling och tar endast 
upp undantag om de omfattar flera kommuners översiktsplanering eller om en kommun 
avvikit markant.  

Som inledande utgångspunkt undersöktes i avsnitt 10.2.1 rationaliseringen kring 
legalitet i översiktsplanerna. Där konstaterades att införandet av PBL sågs som viktigt 
för att framställa och anta översiktsplanerna. De flesta kommunerna hade redan någon 
form av översiktlig planering att bygga vidare på, varför man får anta att PBL:s införande 
mer kom att styra formerna för framtagande, antagande och innehåll än att översiktlig 
planering i sig påbörjades då. Detta rimmar också väl med den inställning gentemot PBL 
som framkommer i det undersökta materialet, det vill säga att PBL utgör en instruktion 
för hur kommunerna bör översiktsplanera. Kommunerna har under de senare åren 
kommit att se översiktsplaneringen mindre som ett uppfyllande av lagkrav och mer som 
policyskapande verksamhet. Lagkravet har fallit bort som huvudsakligt argument för 
planeringen och istället ersatts med strategiskt policytänkande. Förutom dessa aspekter 
understryker kommunerna att översiktsplanen endast är vägledande, inte juridiskt 
bindande. Det kan också konstateras att det faller sig naturligt att hänvisa direkt till PBL:s 
införande i den första generationens planer, då översiktsplanen som dokument och 
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översiktsplanering som verksamhet introduceras, men att denna tendens håller i sig 
över hela 1990-talet, och in på början av 2000-talet. Därefter frångår kommunerna 
detta. 

Utifrån ett nyliberalt perspektiv ses PBL som politik, eller thesis. PBL och 
översiktsplanering i sin helhet är illegitim utifrån detta synsätt. Ett utökat 
understrykande av att översiktsplanen inte är bindande och en lösare hållning gentemot 
lagen, skulle därför tyda på en nyliberalisering. Översiktsplanen har aldrig varit 
bindande, men det har blivit allt viktigare att påpeka denna egenskap hos denna 
planform.  För att dra en slutsats om huruvida planeringen nyliberaliserats i någon grad 
måste gradskillnader beaktas. Det är inte fråga om en helomvändning från en politiskt 
styrd men instrumentell process, till en process helt på marknadens premisser. Alltså 
ger inte utvecklingen inom översiktsplaneringen något stöd för att påstå att 
översiktsplaneringen blivit nyliberal. Detaljeringsgraden i planerna avtar över tid och de 
policymål som ställs upp syftar alltmer till att understödja tillväxt. I den mån nyliberal 
planering betraktas som att det är fråga om marknadsunderstödjande åtgärder, blir 
istället svaret att en nyliberalisering går att skönja. Nyliberaliseringen blir i detta fall en 
konsekvens av en sammansatt rationaliseringskedja genom en mängd policyer. Dessa 
policyer är inte politiskt neutrala, och paradoxalt nog åstadkoms nyliberaliseringen ur 
en mängd policyer som ur en nyliberal synvinkel är illegitima. Vi står med en planering 
som blivit mer allomfattande vad gäller vilka teman den berör och med en tydligare 
utskriven politisk agenda i plandokumenten.  

11.1.4. Biopolitiska inslag i planeringen 

De biopolitiska inslagen i planeringen återfinns inom en mängd olika policyområden. Här 
kommer några exempel lyftas fram där det är särskilt tydligt att planeringen just syftar 
till att styra kroppar och dessa kroppars aktivitet i rummet. Jag har här lyft fram två olika 
teman. Ett som mer överraskande har tydliga biopolitiska drag, nämligen kommunernas 
identitetsarbete i samband med kulturmiljöarbetet, och ett där den biopolitiska 
ambitionen är mer naturlig, skapandet av mötesplatser. 

Kommunernas identitetsarbete är i stor utsträckning baserad på bevarande av 
kulturmiljöobjekt. Dessa utgör såväl större geografiska områden som solitära 
kulturmiljöföremål av typen gravstenar eller byggnader. I äldre planer är stora delar av 
texten vigd åt just kulturmiljöbevarande som en del av att skapa en lokal identitet med 
band till historien. I detta sätt att arbeta blir kulturmiljöobjekten värda att bevara utifrån 
sig själva. I senare planer blir det viktigare att utifrån andra perspektiv bedriva 
kulturmiljövård. Exempel som lyfts fram är att kulturmiljöer kan locka turister och 
generera inkomster eller att kulturmiljöer kan bidra till kreativitet hos invånarna. 
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Kulturmiljövård blir därför ett sätt att nå andra medel och det skapas andra 
rationaliseringsgrunder för bevarande än strikt kulturhistoriska.  

Samtidigt som kulturmiljövården i de senare planerna sätts in i ett större sammanhang, 
där den blir en del av den tillväxtfrämjande rationaliseringskedjan, fortsätter 
kulturmiljöerna vara viktiga komponenter i den lokala identiteten. I senare planer 
kopplas denna identitet tydligt till tillväxt. Det är genom en tydlig identitet som man kan 
bli framgångsrik i konkurrensen med andra kommuner, eftersom det som skiljer en 
kommun från andra utgör ett konkurrensmedel. Kulturmiljöbevarande artikuleras som 
ingående i en rationaliseringskedja som en tillväxtbefrämjande åtgärd. I och med detta, 
går det att utifrån en ekonomisk rationalitet argumentera för kultur- och naturvård. I 
planerna blir detta ett allt viktigare sätt att skapa policy på. Att man gått från en 
instrumentell argumentationslinje som bygger på allmänintresset, mot en 
argumentation som istället premierar konkurrens och tillväxt utgör en förändring i 
nyliberal riktning. Samtidigt underordnas alltfler objekt och geografiska områden en 
rationalitet av bevarande. Detta får till följd att markanvändningen i högre grad låses 
fast. Sammantaget är utvecklingen avseende kulturellt bevarande dubbeltydig, den är 
till sin struktur alltmer politiskt styrd men går mot ett mer nyliberaliserat innehåll. 

En viktig och utbredd strategi för att skapa tillväxt är att skapa möten och mötesplatser, 
eller att i alla fall skapa goda förutsättningar för möten. Alla de undersökta kommunerna 
formulerar detta som mål i sina översiktsplaner. Detta ska dock ske utifrån olika 
föreställningar om respektive kommuns identitet och förutsättningar. Oavsett 
förutsättningarna och formen för mötet, ses det som en mekanism för att skapa goda 
levnadsförhållanden, tillväxt, gemenskap och så vidare. Det finns en tilltro till att möten 
innebär positiva erfarenheter för de som möts och att detta är positivt för kommunens 
utveckling. Synen på mötets goda effekter utgör en tydlig sanningsregim i samtliga 
planer under 2000-talet. Flera kommuner formulerar sig som att de kommer bli 
framgångsrika i att skapa mötesplatser, därför att man har ambitionen om att bli det. 
Det finns dessutom en förväntan om att ambition är den avgörande faktorn för 
framgång och också att denna ambition leder till något gott. Mötena ska inte bara skapa 
kreativitet, de är också ett sätt att skapa lokal tillväxt. Denna tillväxt sker direkt inom 
hotell- och konferenssektorn, samt indirekt inom övriga tjänstesektorer och inom 
varuhandel. Konkurrensen mellan kommunerna handlar därför också om konkurrens 
om marknadsandelar inom dessa sektorer och varje kommun understödjer det lokala 
näringslivet på detta sätt. Ytterligare en aspekt är att detta är ett sätt att marknadsföra 
kommunen för potentiella inflyttare, för andra event eller möten. 

Trenden att skapa mötesplatser kan inte okomplicerat sägas utgöra en indikation på en 
pågående nyliberalisering. För att kunna göra ett utlåtande om huruvida en sådan 
utveckling föreligger, måste det definieras vad för slags mötesplatser det handlar om. 
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En ökning av allmänt tillgängliga platser, som fungerar som offentliga rum, kan inte sägas 
vara ett utslag av nyliberalisering. En tillväxt av avgränsade rum, som understödjs genom 
en översiktsplanering som argumenteras för som tillväxtbefrämjande på 
marknadslogiska premisser, skulle däremot kunna tas som intäkt för att 
översiktsplaneringen har nyliberaliserats. I de undersökta planerna förekommer 
argumentationslinjer som pekar åt båda hållen, ofta i samma plan. Mötena, liksom den 
rationaliseringskedja som underbygger tillväxten som övergripande mål i övrigt, riktar 
sig mot en specifik målgrupp. Denna målgrupp är definieras som kreativa personer. Både 
gällande mötesplatsskapande och i policyer i övrigt är det denna grupp som premieras. 
Detta kan ses som ett utslag av en marknadsrationell logik. Samtidigt formuleras 
mötesplatsskapandet genom en mängd policyer som föreskriver en viss utformning eller 
användning. Ur ett nyliberalt perspektiv vore dessa policyer illegitima. Mötena 
rationaliseras som ett konkurrensmedel gentemot andra kommuner. Dels som en 
konkurrens om själva mötena, men det kan också förstås om en konkurrens om 
ekonomisk avkastning för det lokala näringslivet. Detta understödjs aktivt av marknaden 
och kan ses som en nyliberalisering.  Med avseende på huruvida identitetsrationaliteten 
via mötesplatsskapande har nyliberaliserats, blir slutsatsen att det finns en tendens av 
nyliberalisering. Ytterligare en aspekt som dock bör tas i beaktande här är att många av 
de offentliga rummen omgärdas av policyramverk. Det går inte att påstå att den 
generella trenden entydigt är nyliberal, med det sistnämnda i åtanke. Vad som däremot 
går att konstatera är att de biopolitiska ambitionerna har tilltagit. 

Identitet är också viktigt för att skapa opinion för de mål som ställs upp i 
översiktsplaneringen. I något fall finns det tämligen långtgående förväntningar på 
lojalitet mot dessa mål. Lojaliteten, i sin tur, förväntas vara grundad i den lokala 
identiteten. Lojalitet mot de uppställda målen uppfattas utgöra en del av det som kallas 
positiv livsmiljö, vilket tänks leda till framgång i konkurrens med andra kommuner om 
lokal tillväxt i form av företagsetableringar och inflyttande befolkning. Förväntan på 
lojalitet gentemot planeringsprocessen är svårförenlig med ett nyliberalt perspektiv, 
men är däremot helt förenlig med tilltagande biopolitiska ambitioner i planeringen. Ur 
den syn på lagar och beslutsprocesser som dominerar inom diskursen om planering som 
politiskt styrsystem, blir det istället naturligt att planeringsprocessen (om den är korrekt 
utförd) resulterar i legitima beslut som bör respekteras. Processen garanterar 
resultatets legitimitet. Den politiska styrningen av planeringen står i detta avseende 
fortsatt stark, om än dess innehåll är marknadsunderstödjande. 

De biopolitiska ambitionerna att styra aktiviteter och kroppar kan konstateras ha tilltagit 
inom identitetsrationaliseringen. Från att tidigare ha behandlat exempelvis 
kulturmiljöer som fysiska objekt, tilltar styrningsambitionerna gällande aktiviteterna 
som ska ske i dessa miljöer över tid. Då planerna ägnar alltmer åt att föreskriva vad som 
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ska ske i de kulturhistoriska miljöerna, förskriver man också vem översiktsplanen 
identifierar sig med i detta avseende. På liknande sätt förhåller det sig även med andra 
verksamhetsområden. 

11.1.5. Styrningsteknik och självstyrning – hur man med 
mindre styrning styr vad medborgarna förväntas göra på ett 
mer precist sätt 

Styrningstekniker syftar till att styra mot önskvärda mål. Självstyrning betecknar ett 
stadie när medborgarna inkorporerar de mål och ambitioner som styrningen syftar till 
att uppnå som sina egna mål och ambitioner. Ofta är självstyrning en följd av att 
styrningskomplexets och medborgarnas ambitioner sammanfaller, exempelvis i fallet 
med skola eller hälsovård. Ibland är det istället en följd av att strategier rationaliseras 
som varande för medborgarnas bästa. I det senare fallet kan detta ofta vara beroende 
av en individs ställning eller åsikter. 

Medan medborgarnas individuella förutsättningar, egenskaper och viljor inte tas i 
särskilt stort beaktande i de tidiga översiktsplanerna, upptar detta mer fokus i senare 
översiktsplaner. På så sätt kan medborgarnas inflytande sägas ha ökat, åtminstone ytligt 
sett. Det går också att se detta som att det finns en tydligare biopolitisk styrning av 
medborgarna – de förväntas delta mer i planeringen. I takt med att översiktsplanen 
också blivit mer av ett policydokument som behandlar vidsträckta sakområden, 
diskuteras också alltmer konsekvenserna av de mål som ställs upp i planerna för olika 
typer av individer. Såtillvida kan planeringen sägas ta hänsyn till, eller åtminstone uttalat 
beakta, medborgarna mer i senare planer än i äldre. I de äldre översiktsplanerna blir 
medborgarna en del av kollektiv, medan en mer individualiserad bild träder fram i de 
senare planerna. Återigen kan konstateras att de biopolitiska ambitionerna tilltar över 
tid. Ett ökat fokus på medborgarnas individuella egenskaper innebär inte bara en större 
handlingsfrihet för kommunen, utan också att fler policyer formuleras kring hur 
medborgaren förväntas vara. Det vill säga, medan individen skiljs från kollektivet, 
formuleras också alltfler förväntningar kring vad individen ska eller bör göra. 

Det fokus som fanns på individer under tidigt 2000-tal har avtagit något under senare 
år. En tolkning av denna utveckling är att styrningsambitionerna minskar och istället ska 
en ökad flexibilitet åstadkommas. Här antas, utifrån hur detta argumenteras för i 
planerna, att en ökad handlingsfrihet behövs för att gripa möjligheter till lokal tillväxt. I 
det fall flexibilitet i policy och en mindre detaljeringsgrad i planerna ses som en 
indikation på nyliberalisering, har nyliberaliseringen i detta avseende ökat från 2010 och 
framåt. De biopolitiska ambitionerna kan sägas ha avtagit något. Fram till 2010 skapades 
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en tilltagande mängd policyer. Trenden av nyliberalisering har förändrats och tilltagit 
efter två årtionden av alltmer politisk styrning.  

Styrningstekniken att informera medborgarna om planer samt det planerades (goda) 
effekter består över tid. Medborgarna är över hela den undersökta perioden främst 
mottagare av kunskap. Det är inte invånarna som står för kunskapsproduktionen inom 
planeringen och alltså är invånarnas faktiska inflytande över det planerade relativt liten. 
Genom hela den undersökta perioden är översiktsplaneringen primärt ett politiskt styrt 
system. Oavsett vilket ideologiskt innehåll som produceras i översiktsplanerna, ska 
planerna antas genom en politisk och byråkratisk process. Graden av politisk styrning 
kan också ses som ett resultat av hur breda policyområden som planerna behandlar, 
oaktat innehållet. Ur ett sådant perspektiv har planeringen som politiskt styrsystem ökat 
i omfattning, om än riktningen är alltmer marknadsanpassad.  

Förutom de skillnader som hittills tagits upp förekommer begreppet medborgare i 
översiktsplanerna när det är fråga om skyldigheter gentemot kommunen, eller när 
invånarna förväntas ge input till den kommunala förvaltningen. Detta kan exempelvis 
vara vid samråd eller när man försöker skapa lojalitet gentemot uppställda mål. 
Invånarna omnämns istället som individer när det är fråga om de rättigheter de har 
gentemot kommunen. Medborgare som ger input kan ge kommunen kunskap om vad 
som efterfrågas, samtidigt som kommunen upplyses om vilka värderingar man måste 
legitimera sin planering gentemot. I det fall kommunen formulerar en plan som skapar 
en större flexibilitet gentemot tidigare beslut, minskar den makt som de medborgare 
som var med och gav input till de tidigare besluten hade. Deras inflytande devalveras i 
efterhand.  

Ur ett governmentality-perspektiv kan samrådsförfarandet och utställningsskedet 
betraktas som en styrningsteknik som syftar till självstyrande, bland annat med syfte att 
skapa lojalitet mot planen, men också som ett försök att få input till planen. Om så sker, 
att medborgarna blir lojala mot planen, är detta en subjektifieringseffekt som ger 
översiktsplanen i sig en subjektsposition. En sådan subjektifieringseffekt för tveklöst in 
en dimension av politik i samrådsförfarandet, vilket snarare pekar mot en ytterligare 
politiserad översiktsplanering än mot en nyliberalisering. Om denna funktion ses som en 
politisering och därmed en utbredning av en politisk styrform, förhåller det sig 
annorlunda med sakinnehållet. De senare generationernas planer är tillväxtbefrämjande 
och fulla av policy som formuleras utifrån en marknadsekonomisk rationalitet. 
Kommunerna menar att de agerar i konkurrens med andra kommuner, att lokal tillväxt 
inom privat näringsliv tänks understödjas genom planernas innehåll. Genom att 
innehållet i planerna blivit viktigare över tid, på bekostnad av processredogörelse, går 
planen från att vara en fråga om laguppfyllnad till policyskapande. 
Styrningsambitionerna ökar över tid, men de upptas alltmer av nyliberala rationaliteter. 



177 

 

Rationaliteten kring legalitet inom översiktsplaneringen har dock inte blivit helt 
nyliberal, det är inte det som är mitt argument här. PBL åberopas fortfarande som 
rättesnöre och ram för planeringen. Den politiska styrningen har ökat i omfattning och 
detaljeringsgrad, om än den sistnämnda trenden avtagit något från 2010 och framåt. Till 
form är rationaliseringen kring legalitet i översiktsplaneringen fortsatt politiskt styrd, 
men innehållet har däremot undergått en förändring som kan betecknas som en 
nyliberalisering.    

11.1.6. Hur logiker byggs upp och nya sanningar etableras 
inom planeringen - rationaliseringar, rationaliseringskedjor 
och sanningsregimer  

En viktig del av governmentality-teorin handlar om hur styrning blir självförstärkande 
genom underliggande rationaliseringar som gör att de policyer som skapas blir svåra att 
kritisera eller värja sig mot. Rationaliseringarna inom olika kommunala 
verksamhetsområden kopplas samman med varandra till en överordnad logik, i vilken 
lösningar på vitt skilda sakfrågor utgör delar i ett gemensamt helt. I det som följer nedan 
visas hur vitt skilda aspekter av samhällsutvecklingen kopplas till varandra i en 
sammanhängande rationalitet samt vilket innehåll denna rationalitet antar inom 
planeringen över tid.  

Konkurrerande kommuner 

Som en del av resonemangen om PBL:s lagkrav i översiktsplanerna framkom att 
kommunerna ser sig själva som autonoma aktörer underställda lagkrav. Detta innebär 
att kommunerna är kapabla att själva ställa upp strategiska planer gällande utvecklingen 
av mark- och vattenanvändningen inom sina egna gränser. Samtidigt är kommunernas 
förmåga att styra denna utveckling såväl omskuren som möjliggjord av PBL och de 
statliga myndigheter som har inflytande över den fysiska planeringen.  

I de tidiga översiktsplanerna tar inte kommunerna omvärlden i så stort beaktande. 
Istället är det kommunens utveckling och PBL:s ramar som utgör fokus. Över tid 
förändras detta och kommunerna formulerar sig som varande i konkurrens med andra 
kommuner och i ett ekonomiskt sammanhang där det blir relevant att förhålla sig till och 
positionera sig gentemot det man uppfattar som konkurrenter, det vill säga andra 
kommuner. Det är också så att man formulerar alltfler ställningstaganden som handlar 
om andra skalnivåer än den strikt lokala eller kommunala. Det är här fråga om 
ställningstaganden på en regional och vidare en global nivå. Planeringen blir, utifrån 
denna rationalisering, ett sätt att skapa policy för att uppnå lokal konkurrenskraft. Den 
lokala konkurrenskraften artikuleras utifrån en marknadsekonomisk rationalitet, där det 
gäller att locka kreativa, personer till att flytta in. Man planerar också för att tillgodose 
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den efterfrågan dessa personer kan tänkas ha. Så långt kan konstateras att detta relativt 
lätt går att passa in under en nyliberaliserad planeringspraktik. Det finns undantag, där 
flera av kommunerna diskuterar åtgärder för att motverka segregation. Detta sker 
mestadels internt inom kommunen. Sådana åtgärder är snarare en fråga om politisk 
styrning av markanvändningen för att motverka marknadseffekter, än en fråga om 
marknadsstyrd markanvändning. Även om trenden går åt ett håll, genomgår innehållet 
i översiktsplanerna alltså inte entydigt en nyliberalisering.  

Översiktsplanen blir också ett dokument vari kommunen formulerar den strategi som 
man vill delge medborgarna för att uppnå framgång i konkurrensen med andra 
kommuner. Planeringen ses som ett medel för att påverka de ekonomiska och sociala 
processer som pågår och utvecklas på en global nivå. Ur ett WPR-perspektiv 
konstaterades att de undersökta planerna förenades av mer av hur de liknade varandra 
än vad de skiljde sig åt, detta planmonopolet till trots. Flera teman och hur man 
problematiserade olika aspekter av målen för planeringsverksamheten är i stort sett 
desamma. En av de dominerande frågorna är hur respektive kommun ska konkurrera 
med andra kommuner. Detta artikuleras på så sätt att den ekonomiska och politiska 
samtiden, i form av globalisering, tvingar in kommunerna i konkurrens med andra 
kommuner. Negativa effekter av denna globala konkurrens avses i planerna avhjälpas 
genom de åtgärder som föreslås däri. Vad som är slående är att ingen kommun ser sig 
som förlorare i denna konkurrens, vilket dock kan ha med urvalet av fall att göra. De 
undersökta kommunerna är relativt stora i en svensk kontext och flera av dem utgör den 
dominerande kommunen i respektive län, vad gäller ekonomiska resurser och 
invånarantal. Slutsatsen är att globaliseringen ses som ostoppbar på global nivå, men 
att den går att tämja lokalt.  

Trots att kommunerna ser sig som varande i konkurrens med andra kommuner görs inga 
analyser av andra kommuners agerande. Istället formuleras endast mål för den egna 
kommunen som inte sätts i förhållande till andra kommuners mål. Även om 
kommunerna artikulerar en stor del av syftet med att översiktsplanera som att 
konkurrera, så beaktar de inte konsekvenserna av denna rationalisering. De gör ingen 
strategisk marknadsanalys, förutom att fundera på vilka starka sidor den egna 
kommunen har. Kommunerna formulerar alla likartade strategier för att nå det 
överordnade målet tillväxt och de konkurrerar på ett övergripande plan med samma 
medel. Tanken om en marknad där kommunerna genom olika marknadsbefrämjande 
åtgärder konkurrerar om lokal tillväxt är avgjort en nyliberal tankefigur. Däremot 
tillämpar kommunerna i sin planeringspraktik inte denna tankefigur helt ut. De 
artikulerar att de befinner sig på en marknad men beaktar inte konsekvenserna för deras 
verksamhet av denna rationalisering fullt ut.   
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Tidsperspektiv 

En annan skillnad som märks över tid är vilken tidshorisont kommunerna jobbar utifrån. 
I de tidiga planerna är tidsperspektivet kort och översiktsplanen hanterar i huvudsak 
existerande problem med konkreta målbilder. Senare planer är mer framåtsyftande och 
diskuterar även problem på längre sikt, men i mer abstrakta termer. Det senare sättet 
att jobba innebär också att kommunerna lägger stor möda på att kontextualisera det 
som artikuleras som planeringsproblem och att förankra idéer om hur eftersträvade mål 
ska uppnås. I detta avseende går det inte att enkelt påstå att planeringen undergått en 
process av nyliberalisering, om än innehållet i planerna pekar åt det hållet. Att 
kontextualisera binder upp resurser och målformulering till en tidsmässigt till en längre 
period och konkret resulterar det i fler och mer långsiktiga policyer än tidigare 
förfarande. Den politiska styrningen har helt klart fått ett utökat inflytande ur detta 
perspektiv. Det enda som förändrar denna bild är den mer flexibla form som policy i 
översiktsplanerna har antagit sedan 2010 och framåt. Likväl är den politiska styrningen 
efter 2010 mer utbredd än vad den var 1989, både verksamhetsmässigt och tidsmässigt. 
Återigen är inriktningen tydligt marknadsinriktad. 

Genom de starka rationaliseringskedjor som sätts upp i planerna, delvis som ett resultat 
av det längre tidsperspektivet, är det svårt att vara kritisk mot någon del av planen, utan 
att samtidigt kritisera de samlade ambitionerna. Olika delmål knyts starkt till varandra 
genom att man formulerar delmålen som förutsättningar för varandra. Därför är det 
svårt att se hur en individ skulle ha kunnat påverka innehållet i samråd, eller i den 
politiska beslutsprocessen. Genom att de olika lokala sanningarna knyts så nära till 
varandra, samtidigt som planerna genomgått en policymässig utbredning, kringskärs 
individens frihet ganska starkt. På så sätt är denna utveckling svår att se som ett utslag 
av nyliberalisering. Snarare har individens valmöjligheter, vad gäller markanvändningen, 
blivit alltmer politiskt styrd.     

Kommunerna formulerar sig också som alltmer beroende av sina invånare för att 
förverkliga de ambitioner som ställs upp i översiktsplaneringen. Detta sker samtidigt 
som styrningstekniker för invånarnas självstyrning breder ut sig. Den som motsätter sig 
delmål, motsätter sig också de bredare planambitionerna. De som inte är lojala mot 
planambitionerna ses dessutom som problematiska, i något fall framgår detta ytterst 
tydligt. Det sammanlagda resultatet av detta är en hårt vinklad biopolitik där 
medborgaren antingen är lojal mot en marknadsstyrd markanvändning eller utgör ett 
problem.  
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Tillväxt och hållbarhet 

Begreppet tillväxt omnämns i princip inte i den första generationens 
översiktsplanerplaner. Detta är anmärkningsvärt, eftersom tillväxt utgör ett överordnat 
mål för de policyer som ställs upp i senare översiktsplaner. I något fall utgör tillväxt det 
huvudsakliga målet. I de tidiga planerna ses olika yttringar av tillväxt, exempelvis 
befolkningstillväxt, istället som ett problem för planeringen att hantera. Trots att tillväxt 
formuleras som överordnat mål i de senare översiktsplanerna, formuleras inte varför 
detta mål är viktigt att uppnå. Innebörden och effekterna av tillväxt klargörs inte. Att 
planera för tillväxt motiveras inte ens. Utan tvekan är detta den tydligaste indikatorn för 
att översiktsplaneringen har genomgått en nyliberalisering. Det utgör inom planeringen 
en sanningsregim att tillväxt är ett givet mål för planeringsverksamheten. Detta gäller 
för samtliga översiktsplaner, förutom de i den första generationen. Eventuellt förhåller 
sig innehållet i dessa på samma sätt gentemot tidigare översiktliga planformer från tiden 
innan PBL:s införande, men huruvida det är sig så ligger utanför denna undersöknings 
ramar.   

Tillväxt som begrepp konstrueras i planerna främst på tre sätt:  

- Som en del av hållbar tillväxt. 
- Som en del i konkurrensen med andra kommuner. 
- Som liktydigt med välfärd. 

Begreppet hållbar tillväxt återfinns i översiktsplanerna först några år efter ändringen av 
PBL 1993, till följd av den eftersläpning som framtagandet av översiktsplaner innebär. 
Begreppet hållbarhet infördes då i portalparagraferna och mer genomgripande i hela 
PBL. Ekonomisk hållbarhet utgör i översiktsplanerna den ekonomiska komponenten av 
det vidare begreppet hållbarhet19. Ekonomisk hållbarhet definieras som skapandet av 
ekonomiskt utrymme för utveckling i konkurrens med andra kommuner, men också som 
lokal ekonomisk tillväxt. Rationaliseringskedjorna blir här tydliga, hållbarhet kopplas till 
tillväxt som i sin tur kopplas till konkurrens. Begreppen inordnas i en 
rationaliseringskedja på sådant sätt att det blir svårt att ifrågasätta tillväxt som mål för 
planeringen, utan att samtidigt ifrågasätta hållbarheten som mål. Tillväxt genom 
konkurrens etableras som hållbarhetsfrämjande genom ett flertal rationaliseringskedjor 
i översiktsplanerna. Att konkurrera kommuner emellan blir på så sätt hållbart. Detta blir 
en sanningsregim. Ekonomisk tillväxt blir genom dessa rationaliseringskedjor en av de 
pelare på vilken det vidare begreppet hållbarhet vilar.  

                                                                 

19 De andra två komponenterna är miljömässig och social hållbarhet. 
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Miljömässig hållbarhet som mål för planeringen kan tyckas vara en naturlig grund för 
policyskapande som inskränker den ekonomistiska logiken. Genom det sätt på vilket 
dessa begrepp ställs i förhållande till varandra i översiktsplanerna, blir hållbarhet ett 
argument för att diskursivt positionera planeringen i en marknadsmässig logik, istället 
för att utgöra ett värde i ett politiskt styrsystem där miljömässiga hänsynstaganden 
premieras framför marknadsekonomiska. De rationaliseringskedjor som tillåter denna 
koppling fanns inte i de tidiga planerna.  

Policyskapandet kring miljömässig hållbarhet som beroende av tillväxt är en fortgående 
process under hela den undersökta perioden. Rationaliseringskedjorna tilltar i antal och 
alltfler argument knyts till dem. Då tillväxt artikuleras som en del av hållbarhet, är detta 
en indikation på att översiktsplaneringen influerats av en nyliberal diskurs där 
ekonomisk tillväxt går före miljöpolitiska ambitioner. 

Även i de fall där tillväxt artikuleras som en del av konkurrensen med andra kommuner 
kan det finnas ett samband med ändringar av PBL. 2007 infördes i 2 kap. § 2 att 
planeringen ska främja ”en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens” (Lag om 
ändring i plan- och bygglagen 2007:1303). Här har utbredningen av rationaliseringen 
inom översiktsplaneringen föregått lagändringen, den kan därmed inte vara en direkt 
följd av denna. Utan att det funnits lagkrav på detta, har kommunerna problematiserat 
åstadkommandet av tillväxt som ett planeringsproblem. Både innehållet i lagändringen 
och det sätt på vilket tillväxtrationaliseringen spridits går att förstå utifrån en nyliberal 
diskurs om planeringen.  

Att åstadkomma lokal tillväxt blir ett mål i konkurrensen med andra kommuner, men 
lokal tillväxt är också ett medel för att hävda sig i denna konkurrens. Således förstärks 
planeringens tendens att gå mot mer marknadsstyrd markanvändning, vilket också får 
långtgående konsekvenser för vilka frågor som ses som relevanta för översiktsplanen att 
beröra. I flera fall återfinns diskussioner om hur man ska skapa en god anda och ett gott 
företagsklimat för att åstadkomma lokal tillväxt i översiktsplanerna. Ofta saknas en 
tydlig direkt koppling till den fysiska planeringen och den fysiska utvecklingen i dessa 
resonemang. Istället är det värdegrundsfrågor och abstrakta idéer som diskuteras. 
Utifrån värdegrundsfrågor som gott företagsklimat formuleras 
markanvändningsplaneringen. Rimligen bör detta få ett utfall i form av att 
markanvändningen definieras på så sätt att det inte hindrar företagsetablering eller 
olika företags skilda verksamheter.  

Gällande tillväxt som konkurrensmedel är det ur ett WPR-perspektiv tydligt att det finns 
både förgivettaganden och tystnader i kommunernas policyskapande. Ingen kommun 
ser sig som en möjlig förlorare i en konkurrenssituation. Inte heller formuleras 
alternativa hållningar. Negativa effekter av konkurrens för andra kommuner berörs inte 



182 

 

heller. Negativa konsekvenser av marknadsmisslyckanden och av planering som 
marknadsstyrd markanvändning negligeras alltså i planerna. Återigen ser vi att den 
marknadsstyrda markanvändningen har fått ett utfall i form av en sanningsregim; det 
marknaden inte kan råda bot på antas lösas med mer marknad och alla ser konkurrens 
mellan kommuner som en självklarhet i planerna.    

Tillväxt knyts till välfärd i översiktsplanerna. Detta sker både genom att formulera god 
tillväxt som ett bra underlag för service och genom att hantera välfärd som likvärdigt 
med välmående. I det senare fallet görs kopplingen till tillväxt genom att det 
argumenteras att förutsättningar som ger välmående, exempelvis goda boendemiljöer, 
är resultatet av tillväxt. I flera planer är det på detta vis man menar att tillväxt och välfärd 
hör ihop: tillväxt skapar välfärd. Ur governmentality-perspektiv är förskjutningen i 
definition av välfärd intressant. Medborgare kan ställa krav på servicenivåer, men inte 
på att ha rätt till en specifik nivå av välmående. Det kan tänkas att i en kontext där tillväxt 
och välfärd likställs och där välfärd likställs med välmående, så maximerar medborgaren 
välfärden i termer av välmående. Detta istället för att kräva service som konkurrerar om 
resurser med tillväxtsstödjande åtgärder. Det blir en självstyrning som går i linje med de 
övriga rationaliseringskedjor som konstruerats kring tillväxt.   

De olika sätten att artikulera tillväxt och de underbyggande rationaliseringarna används 
som en del i samma rationaliseringskedjor och som understödjande samma 
sanningsregim. I samma översiktsplan kan man hitta exempel på flera eller samtliga sätt 
att använda begreppet. De olika sätten kompletterar varandra. 

Bevarande 

Över tid går planeringen mot att alltmer hantera bevarande av naturområden som en 
fråga om rekreation, snarare än, som tidigare, en fråga om bevarande av växt- och 
djurliv. Särskilt viktiga områden att bevara är tätortsnära skog och större områden där 
det finns vandrings- och motionsleder. Bevarandet av växt- och djurliv ska i 
översiktsplanerna tillgodoses genom reservat, något som påpekas oftare i de tidiga 
planerna än i de senare. Under den undersökta perioden har en del områden avsatts 
som naturreservat, varför den minskade vikten vid detta kan ha en förklaring i att 
tidigare planeringsavsikter varit framgångsrika. Skogens roll som råvarukälla och som 
inkomstkälla är relativt frånvarande i planerna20, liksom naturen som arbetsplats eller 
som område för byggnader och infrastruktur.  

                                                                 

20 Vilket är överraskande eftersom vissa nämner det i sina strategiska utgångspunkter, 
se Karlstad ÖP 2010 och Sundsvall ÖP 2014 som exempel. 
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Rationaliseringen kring natur- och miljösyn har under hela den undersökta perioden gått 
mot att knyta upp mark för bevarande genom reservatsbildning och skapandet av 
naturskyddsområden. Inrättandet av sådana områden lägger förvaltandet av dessa 
under ett politiskt styrsystem och tar bort dem från marknaden. I detta avseende går 
utvecklingen i en rakt motsatt riktning än vad en nyliberalisering skulle inneburit. Vidare 
kan också konstateras att i den mån skogsmark omtalas är det antingen som reservat 
eller naturskyddsområden, alternativt föreskrivs vad för slags aktiviteter som ska ske. 
Dessa aktiviteter är förvisso artikulerade genom breda begrepp, såsom rekreation och 
friluftsliv, men artikuleringen utgör likväl en begränsande faktor. Även detta kan ses som 
att styrandet genom policy är genomgående.    

De tystnader som finns i rationaliseringen kring natur- och miljösyn rör främst skogen 
som ekonomisk resurs och som arbetsplats. Två aspekter synes relevanta att analysera, 
utifrån de två diskurserna om planeringen som politiskt styrsystem respektive 
marknadsstyrd markanvändning. Den första aspekten är att markanvändningen i 
skogen, rekreationsområden undantaget, lämnas upp till marknaden att hantera.  Den 
andra aspekten är att alltmer mark knutits hårdare till det politiska styrsystemet. 
Beroende på vilken aspekt man betraktar blir utfallet i termer av en nyliberalisering 
olika. Ur den första aspekten kan man inte hävda att det skett en nyliberalisering, men 
att markanvändningen under hela den undersökta perioden har varit marknadsstyrd. Ur 
den andra aspekten har markanvändningen snarare än att nyliberaliseras, hamnat än 
mer under ett politiskt styrsystem.  

Genom att lyfta fram vissa typer av aktiviteter som relevanta i förhållande till naturen, 
artikulerar kommunen naturen som ett rum för dessa aktiviteter. Ur ett 
governmentality-perspektiv går det att konstatera att detta är en biopolitisk effekt. Inte 
bara föreskrivs vilka kroppar som ska röra sig i naturen utan dessa kroppars aktiviteter 
definieras också.   

Över tid lyfts även andra grönytor än skog fram som viktiga ur ekologisk synvinkel. 
Parker och grönytor inom tätorterna formuleras alltmer som ingående och viktiga delar 
av ekosystemet. Förutom att vara en del av ekosystemet ses parker också som delar av 
kulturmiljön och som viktiga för invånarnas rekreation. Dessa områden kan ses därför 
som skyddade ur alla dessa tre aspekter. De tre aspekterna gör att grönytor och parker 
har kommit att beröras av alltmer policyskapande.  

Bilism, utsläpp och miljö 

Gällande bilismen förändras rationaliseringen i översiktsplanerna under den undersökta 
perioden. I den första generationens planer ses bilen och lastbilen som problematiska 
ur miljösynpunkt, men som viktiga för fungerande gods- och persontransporter. Trots 
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att dessa trafikslag är viktiga ur en ekonomisk synvinkel, problematiseras de genom att 
sättas in i ett motsatsförhållande till miljömässig hållbarhet. I problematiseringen av 
bilismen bidrar översiktsplanerna i den första generationen till policyskapande. De inför 
ett politisk styrningskomplex. 

Både som problem och som möjlighet är bilismen en viktig och överordnad fråga för 
översiktsplaneringen. I senare planer försvinner fokus på personbilen som 
transportmedel. Istället läggs fokus på alternativa trafikslag, främst för 
persontransporter. Med denna förändring förloras också bilismens negativa 
miljöeffekter ur sikte i stor utsträckning. Styrningen avtar därmed. Genom att byta 
problematisering, utesluts också många av de negativa effekterna av bilismen. 
Biltrafiksbefrämjande åtgärder kan tänkas möta mindre motstånd som följd av att de 
negativa effekterna inte lika tydligt diskuteras i översiktsplanerna i övrigt. Skiftet i 
problematisering kan få fysiska konsekvenser i detta fall. Skiftet har ingen direkt effekt i 
termer av ökad eller minskad styrning, det är istället en fråga om skifte av fokus. 

Alternativa trafikslag föreslås lösa många av de problem bilismen medför, samtidigt som 
effektivare infrastruktur för bilar och lastbilar antas ha mildrande effekter på bilismens 
nackdelar. Miljöproblemen som transporter medför ska åtgärdas genom att expandera 
infrastrukturen och genom att öka möjligheterna till att cykla och resa kollektivt. Givet 
att det främst är godstrafik som ses som problematisk i de tidigare planerna, löser inte 
ökad cyklism och ökad kollektivtrafik problemet. De problem som löses med cyklism och 
kollektivtrafik, det vill säga persontransporter, ges stor vikt i senare planer. Fokus riktas 
mot de åtgärder som kan åstadkommas, givet att godstransporterna inte får störas. Här 
kan man konstatera att styrningen premierar transporter av gods och ekonomi framför 
invånarnas möjligheter till rörelse. Biopolitiskt avgränsas invånarnas rörelsefrihet, för 
att premiera tillväxtgenererande godstrafik. Styrningen minskar inte, men kan sägas 
inrättas under en nyliberal diskurs. 

11.2. Förändrad planering 

Översiktsplanen har blivit alltmer av ett policydokument över tid. De tidiga planerna 
hade huvudsakligen följande utgångspunkter: 

- Vad ska byggas? 
- Var ska det byggas? 
- Hur uppfyller översiktsplanen PBL? 
- Hur uppfyller översiktsplanen NRL? 
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Senare planer omfattar ställningstaganden i långt vidare frågor och ibland saknas en 
tydlig koppling till mark- och vattenanvändningen. Efterhand blir de övergripande 
strategiska målbeskrivningarna, som ofta handlar om annat än de punkter som nämns 
ovan, allt viktigare. Kommunens egna mål, som ofta berör kommunala verksamheter 
som inte regleras i PBL, tar allt större utrymme och möda i anspråk. Planeringen har, till 
innehållet, blivit mer nyliberal. Detta står klart. Det är svårt att entydigt uttala sig om 
omfattningen. Snarare är det så att vi, utifrån denna undersökning, måste försöka förstå 
omfattningen utifrån hur form och innehåll för planerna har utvecklats. Detta eftersom 
innehållet och form hänger ihop.   

11.2.1. Form och innehåll 

Utifrån en nyliberal ideologi finns det tre principer på vilka legitima beslut kan fattas (se 
kapitel 8): 

- Naturrättsliga principer om individens okränkbarhet 
- Lagar som uppstått ur praxis, så kallade nomos-lagar 
- Ekonomisk nyttomaximering 

De två första principerna kan inte ses som legitima grunder för att föreskriva policy inom 
planeringen, utifrån det empiriska materialet. Gällande naturrättsprinciper finns en 
mängd exempel i översiktsplanerna på policy som föreskriver marknadslösningar men 
samtidigt inskränker individuell frihet. Rationaliseringarna kring kreativa personer och 
kulturmiljövård är några av de policyer som förespråkar marknadslösningar, men som 
biopolitiskt inskränker individens rätt att röra sig. Gällande nomos är denna princip inte 
applicerbar, då framtidsinriktad planering per definition utgör thesis. Enligt nyliberal 
ideologi utgör all översiktsplanering illegitim policyproduktion. Då översiktsplanerna 
formulerar alltfler policyer och blir alltmer av policydokument, blir också innehållet i 
planerna alltmer thesis.  

Alltså går det, ur en nyliberal synvinkel, endast att förstå införandet av policy med syfte 
att skapa en mer marknadsstyrd markanvändning ur ett perspektiv: ekonomisk 
nyttomaximering. Detta ter sig logiskt. I de rationaliseringskedjor som byggs upp 
kommer de övergripande värdena över tid alltmer att uttryckas i ekonomistiska termer: 
Tillväxt, konkurrens, marknad, attraktivitet. Även när viss avreglering sker, görs detta för 
att skapa en större flexibilitet i planeringen. Denna syftar till att bättre understödja 
konkurrensen kommuner emellan.  

För att förstå formen för nyliberaliseringen måste innehållet tas i beaktande. Samtidigt 
går inte innehållet att frikoppla från formen. Löpande genom hela denna avhandling har 
en av de utpekade motsättningarna i nyliberaliseringen av planeringen varit just det att 
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innehållet anger en mer nyliberaliserad planering, men formen har varit mer politisk 
styrning i from av policy. Utifrån de resultat som presenterats, står det klart att 
innehållet blivit klart mer marknadsinriktat. Rationaliseringskedjorna som innefattar 
marknadslogik i form av, exempelvis, tillväxt och konkurrens blir alltmer omfattande och 
tanken om tillväxt kan framförallt sägas vara allestädes närvarande i planerna. På detta 
sätt kan sägas att planeringen blivit mer nyliberal. Detta räcker inte som svar på frågan 
om huruvida planeringen nyliberaliseras, eftersom det dels är för instrumentellt och dels 
inte tar i beaktande hur det kommer sig att denna utveckling sker.  

11.2.2. Form - Politik och det politiska 

Översiktsplanerna genomgår en sektoriell utvidgning, där en mängd frågor formuleras 
som relevanta för planeringen. Detta är frågor som tidigare inte varit relevanta för 
översiktsplaneringen. I planerna formuleras ofta problem inom kommunala 
förvaltningsområden i allmänna ordalag, innan det specifikt knyts till den fysiska 
utvecklingen inom kommunen. I materialet finns exempel som tyder på att det mesta 
av de verksamheter som faller under kommunal förvaltning kan knytas till fysisk 
utveckling på ett eller annat sätt. I sig är detta inte förvånande, men utvecklingen av 
denna aspekt i planerna är intressant. I de tidigare planerna var anknytningen till den 
fysiska utvecklingen den primära orsaken till att sakfrågor togs upp för behandling i 
översiktsplanen. Över tid förskjuts detta till att bli en sekundär urvalsprincip. 
Översiktsplanernas författare har approprierat en mängd policyområden som fallande 
under översiktsplaneringen. Denna utveckling har fått till följd att översiktsplaneringen 
under 2000-talet inte bara är heltäckande för kommunens yta, utan också i stora drag 
för kommunens verksamhetsområden. Samtidigt är de mål för planeringen som 
upprättas i planerna ofta abstrakt formulerade. Löpande policyformulering genom 
planerna är också en tilltagande trend. Detta kan ses som en parallell till inrättande av 
ett regerandekomplex som utökar inflytandet över planeringen. Politiken, i form av 
institutionaliserade planer, formulerar i ökande grad hur, det vill säga genom vilka 
processer och arenor, det politiska får utlopp inom planeringen. Detta utgör en ökande 
grav av politisering av markfrågan, men de processer och arenor som föreskrivs för 
hantering av denna fråga är marknadens.   

Ur diskursen om planeringen som politiskt styrsystem kan man betrakta denna 
utvidgning på åtminstone två sätt. Det första är att politiken, med utökad 
policyformulering, får ett större inflytande och att detta ger legitimitet till planerna 
enligt den representativa demokratins principer. Det andra sättet att beakta detta är att 
politiken visserligen får ett utökat inflytande, men att detta kan vara problematiskt. 
Problematiken berör två aspekter i diskursen. Rörande det allmänna intresset är 
problematiken att den sektorsvisa utvidgningen sker utan att insynen för olika 
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intressenter att påverka tillgodoses. Formuleringen av allmänintresset görs istället av 
politiker och planerare. Rörande demokratin är problematiken likartad: insyn och 
medbestämmande garanteras inte och med ett utökat policyskapande blir resultatet 
närmast en byråkratisering av planeringen. Även om mer policy medför mer politisk 
styrning, kan man inte enkelt dra slutsatsen att detta utifrån diskursen om planeringen 
som styrsystem är någonting positivt. Det beror helt enkelt på hur policyskapande sker 
och vilken värdering man lägger i insyn och demokratiska processer. 

Den sektorsvisa utvidgningen kan ses som att de biopolitiska ambitionerna tilltar över 
den undersökta perioden. Antalet policyer och de styrningstekniker som syftar till att 
skapa efterlevnad tilltar och försöken att skapa självstyrning breder ut sig. Ur ett 
nyliberalt perspektiv är denna utveckling inte eftersträvansvärd, då policy är anatema 
inom nyliberalismen. Återigen blir frågan om innehållet relevant, vilket leder till nästa 
del av svaret på frågan om utsträckningen av nyliberaliseringen i planeringen.  

11.2.3. Innehåll – nyliberal policy? 

Flertalet policyer som formuleras i planerna är marknadsunderstödjande och syftar till 
att skapa ett samhällsklimat som är mer likt den nyliberala ideologins utopiska ideal. 
Med dessa marknadsunderstödjande policyer följer en mängd policyer som kringskär 
individernas frihet. Ett exempel är de relativt direkta formuleringarna kring vilken slags 
invånare man planerar för, men också hur man förväntar sig att medborgarna i 
respektive kommun ska vara lojala mot de mål som sätts upp i planerna. Policy för att 
understödja marknaden går att se som ett utslag av nyliberala tankegångar, trots att de 
utgör mer policy, medan de policyer som kringskär individuell frihet, inte enkelt kan 
betraktas som intäkter för en sådan slutsats. Bilden är komplicerad. På systemnivå är 
utvecklingen nyliberal, men för individen är denna avgjort mer avgränsad av policy. 

På samma sätt förhåller det sig om vi betraktar innehållet och styrningsambitionerna 
över tid. I de tidiga planerna är tillväxt generellt sett inte ett planeringsmål, medan det 
är det i de senare. En tilltagande tendens till tillväxt som ett övergripande mål för 
planeringen är en generell trend fram till åren runt 2010. Alltmer innehåll i planerna 
artikuleras som en del i en övergripande rationaliseringskedja som pekar mot tillväxt 
som en huvudsaklig fråga för samhällsplaneringen. Innehållet kan sägas vara nyliberalt, 
men inte formen. Utvecklingen under 2010-talet, med mindre detaljerade policyer, men 
bibehållen inriktning vad gäller marknadsunderstödjande åtgärder, är mer i linje med en 
nyliberaliserad planering. Man kan därför påstå att innehåll som entydigt pekar mot 
tillväxt och marknadsunderstödjande policy, både kan tas som intäkt för och som 
argument emot att en nyliberalisering sker. Här är det en fråga om vilken del av den 
nyliberala ideologin som man betonar. Ovan har redan fastslagits att som en del av 
utvecklingen inom planering går det bara att förstå nyliberala policyer som ekonomisk 
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nyttomaximering. Tolkningen måste bli att så länge marknadsunderstödjande åtgärder 
för att skapa tillväxt kvarstår som det överordnade målet med att planera, går det att 
förstå utvecklingen som en nyliberalisering. 

Utsträckningen på nyliberaliseringen i form av ekonomisk nyttomaximering är 
omfattande. Detta eftersom dagens planering inrättar ett styrningskomplex av 
rationaliseringar som i princip genomgående etablerar tillväxt som ett övergripande mål 
för planeringen som verksamhet. Att planera blir i denna mening till stor del att 
formulera styrning med syfte att åstadkomma planering. Förståelsen av utvecklingen 
inom planeringen som en nyliberalisering blir likalydande; utvecklingen går att förstå 
som en nyliberalisering eftersom tillväxten genomgående rationaliseras som ett 
övergripande mål och eftersom den intar en överordnad position i förhållande till andra 
värden inom planeringen. Detta pekar på att diskurserna om planeringen som politiskt 
styrsystem respektive som marknadsstyrd markanvändning inte nödvändigtvis är 
ömsesidigt uteslutande.  

11.2.4. Slutsatser - Politiskt styrd och nyliberaliserad 
planering 

Följande slutsatser dras: 

- Planeringen producerar alltmer policy som blir alltmer sektorsvis omfattande. 
- Överlag omfamnar dessa policyer en marknadsfrämjande logik. 
- Utvecklingen är inte genomgående.  
- Utvecklingen är full av motsatta trender. 
- Planeringen har, överlag, nyliberaliserats  
- Nyliberaliseringen sker genom policyproduktion. 

I ett flertal av de rationaliseringar som undersökts finns en tydlig trend mot ett alltmer 
ekonomistiskt tänkande. Flera olika rationaliseringar kopplas samman i 
rationaliseringskedjor som skapar sanningsregimer. Dessa sanningsregimer omsätts till 
policy och bildar ett styrandekomplex där översiktsplaneringens övergripande mål blir 
sådant som tillväxt, konkurrens med andra kommuner eller ett marknadstänkande kring 
presumtiv inflyttning. Ur en övergripande synvinkel är det korrekt att påstå att 
översiktsplaneringen nyliberaliserats.  

Det står också klart att denna utveckling inte är allomfattande. Det finns vissa aspekter 
där utvecklingen snarare gått åt motsatt håll. Exempelvis har alltmer mark bundits i 
naturskyddsområden och reservat. Dessa geografiska områden har tagits bort från 
marknaden och deras markanvändning har blivit än mer knuten till politiska processer 
än tidigare. Utifrån denna förståelse av utvecklingen måste varje påstående om 
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översiktsplaneringens nyliberalisering specificeras med avseende på i vilka avseenden 
den har nyliberaliserats. 

En ytterligare aspekt är att nyliberaliseringen sker genom policyproduktion i 
översiktsplanerna. I översiktsplanerna föreskrivs, genom policyproduktion och 
problematiseringar, ett marknadsbefrämjande förhållningssätt till markanvändningen. 
Nyliberaliseringen sker genom de medel som nyliberalismen ideologiskt anser illegitima. 
Detta är också en aspekt ur vilken utvecklingen kan sägas vara motsägelsefull. 
Översiktsplaneringens form kan sägas vara alltmer politisk styrning, men dess innehåll 
blir alltmer nyliberal. Meningsfulla påståenden om översiktsplaneringens 
nyliberalisering måste svara på frågan om hur detta har skett.    

Slutligen konstateras att planeringen är ett politiskt styrsystem men att detta styrsystem 
styr mot mer marknadsstyrd markanvändning, det vill säga en nyliberalisering upprättad 
genom policy. Det vi ser är en politisk ideologi, som är fientligt inställd mot styrning 
genom policyer, få sin agenda omsatt till planeringspraktik – just genom utökad 
policyformulering. 

11.4. Slutsats: Nyliberalisering genom 
policyskapande  

Det följande utgör en sammanfattning av avhandlingens analytiska resultat och svaret 
på i vilken utsträckning planeringen nyliberaliserats. 

På ett övergripande plan finns det en trend av nyliberalisering i översiktsplaneringen. 
Denna trend är inte genomgående och det finns en motgående utveckling i vissa 
aspekter av planeringen. För att göra ett mer kvalificerat påstående om i vilken 
utsträckning översiktsplaneringen har nyliberaliserats måste frågan preciseras. 

Hur utvecklingen inom planeringen kan förstås som en nyliberalisering får ett tredelat 
svar.  

Som innehåll i översiktsplaner kan nyliberaliseringen förstås som ett ökat fokus på 
marknadsrationella principer för resursallokering. I planerna rationaliseras olika 
ställningstaganden utifrån ett alltmer ekonomistiskt språkbruk som understryker att 
marknadsekonomisk logik blir allt viktigare.  

Som form kan nyliberaliseringen förstås som policyproduktion. Om än innehållet är 
förändrat i en nyliberal riktning är det fortfarande en politiskt styrd process att ta fram 
och anta en översiktsplan. Under den undersökta perioden har en mängd 
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policyområden kommit att artikuleras som relevanta att inkludera i 
översiktsplaneringen. 

Utifrån ett nyliberalt perspektiv kan nyliberaliseringen förstås som en fråga om 
ekonomisk nyttomaximering.  

11.5. Politisering med en riktning 

Nyliberaliseringen av översiktsplanerna sker paradoxalt nog genom policyproduktion. 
Ur ett governmentality-perspektiv kan innehåll inte frikopplas från form. Detta har varit 
en återkommande punkt som jag velat hantera, men som jag inte har haft något fullgott 
verktyg för att hantera. Här skisserar jag kort en tanke som utvecklats under 
avhandlingsskrivandet.  

I avhandlingens analys återkommer begreppen policy och policyproduktion löpande. 
Emedan dessa begrepp fyller sina egna och viktiga syften, anser jag att det fattas ett 
begrepp som beskriver hur policyskapande utvidgats till att omfatta fler policyområden 
än tidigare. Jag har här valt att kalla detta politisering. Ovan beskrivs hur detta är en 
process där det politiska, i form av motsatta ståndpunkter i sakfrågor, i ökande grad 
inkorporeras i och hanteras av politiken. Institutioner upprättas alltså för hanteringen 
av frågor och för att skapa en särskild ordning av denna hantering. Detta är i sig inget 
konstigt, utan snarare än naturlig följd av viljan att skapa ordning.  

Politisering innebär att nya aspekter tas i beaktande inom policyproduktionen i ett givet 
verksamhetsområde. I föreliggande avhandling exemplifieras detta bland annat av hur 
kommunerna artikulerar en subjektsposition där de konkurrerar med andra kommuner 
och hur konkurrens med andra kommuner kommer att bli en översiktsplanefråga. I detta 
fall har kommunal konkurrens kommit att politiseras som en konsekvens av 
rationaliseringskedjor som byggts upp i översiktsplaneringen.  

Politisering är i sig en politiskt neutral term, på det sätt att innehållet är ovidkommande 
för huruvida politiseringen sker eller inte. När kunskapsproduktion görs via 
policyskapande rörande en domän, eller ett nytt verksamhetsområde, sker en 
politisering. Politisering kan också sägas få en riktning när kunskapsproduktionen tillåts 
styra hur, med vilka processer eller förväntade slutresultat en sakfråga ska hanteras. I 
denna avhandling finns det en mängd exempel både på politisering utan riktning och 
med riktning. I de fall där det finns en tydlig riktning är det, åtminstone fram till den 
vändning kring 2010 då en minskad detaljeringsgrad slår igenom i planerna, entydigt i 
riktning mot en mer marknadsstyrd markanvändning.   
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Detta begrepp skulle det underlätta formulerandet i texter som analyserar den process 
som termen betecknar. Det skulle också lyfta fram processen som relevant i analyser, 
möjligen framförallt governmentality-analyser. Såtillvida kan begreppet ge ny kunskap, 
både gällande tidigare utforskade och icke utforskade frågor. 

11.6. Vidare forskning 

Nyliberaliseringen av planeringen har undersökts genom att analysera utvecklingen av 
översiktsplaneringen. Översiktsplaneringen utgör på intet sätt allt det som i allmänhet 
avses med fysisk planering. Detaljplaneringen är den andra mer vanligt förekommande 
planformen i det svenska planeringssystemet. Om än detaljplaneringen inte passade 
som studieobjekt för de frågor jag här undersöker, finns det i princip ingenting som 
hindrar ett liknande forskningsprojekt som istället undersöker utvecklingen med 
avseende på denna planform. 

Vidare finns det, runt planeringen, ett helt ramverk med policyproducerande 
institutioner som alla producerar planeringskunskap i form av instruktioner. Jag tänker 
då närmast på Boverket, utredningsväsendet och den riksdagspolitik som stiftar de lagar 
som planeringen har som yttre ramverk. Har kan även sådana institutioner som Sveriges 
Arkitekter och Föreningen för samhällsplanering vara relevanta att undersöka. En 
undersökning av denna dimension av planeringen skulle, anser jag, underlättas av 
begreppet politisering. Detta eftersom det kan tänkas att de tematiker som diskuteras i 
diskurserna på den nivån är mer ombytligt. 

Det skulle också vara intressant om planerarutbildningarna undersöktes för att ge en 
vidare bild av utvecklingen inom planeringspraktiken. Detta med avseende på hur 
innehållet i kursplaner, kurslitteratur och examinationsmoment hanterar de värden som 
står på spel i kampen mellan planering som politiskt styrsystem respektive 
marknadsstyrd markanvändning. Det är framtidens planerare som utbildas på dessa 
institutioner – det är därför av intresse att ta reda på vilken bild av utvecklingen de tar 
med sig till praktiken.   

Att undersöka om det som byggs till följd av planeringen skiljer sig skulle också vara av 
intresse. Vissa sådana studier finns redan, se men de fokuserar primärt på utvecklingen 
på en plats snarare än på planeringen som verksamhet. En undersökning som istället 
undersöker planeringen som praktik mer allmänt med denna frågeställning hade gett 
svar på frågan om de resultat jag funnit får konsekvenser i den fysiska miljön.  

Vad gäller det mer innehållsmässiga resultatet vore det också intressant att undersöka 
om det sker en nyliberalisering även av andra verksamhetsområden och om detta då 
sker genom en utökad och mer verksamhetsmässigt omfattande policyproduktion. Är 
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det så att en mer marknadslogisk logik får genomslag genom mer politisk styrning istället 
för genom friare marknadsmekanismer? 
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12. Sammanfattning 

Denna avhandling handlar om översiktsplaneringens utveckling från 1989 fram till 2014, 
med avseende på hur det policymässiga innehållet i denna planform har förändrats 
under den aktuella tidsperioden. Inom både den bredare allmänna debatten om 
samhällsbyggandet, likväl som inom den mer akademiska debatten, har denna 
utveckling inom planeringen i stort beskrivits som en nyliberalisering. Detta har inte 
undersökts grundligt vad gäller den svenska översiktsplaneringen och är den 
kunskapslucka som denna avhandling är ämnad att fylla.  Det policymässiga innehållet 
inom svensk översiktsplanering undersöks för att svara på de övergripande 
forskningsfrågorna, vilka är:   

- I vilken utsträckning har planeringen nyliberaliserats? 
- Hur kan utvecklingen inom planeringen förstås som en nyliberalisering? 

 

För att kunna svara på dessa forskningsfrågor behövdes en grundläggande förståelse 
kring vilket policymässigt innehåll planeringen präglats av historiskt sett och vad en 
nyliberalisering av denna planering skulle innebära. Här undersöks hur en mer klassisk 
planeringsdiskurs respektive en nyliberal planeringsdiskurs kan förstås. Dessa två 
diskurser benämns som ”planering som politiskt styrsystem” och ”marknadsstyrd 
markanvändning”. Utifrån forskningsfrågorna och denna grundläggande förståelse av de 
två diskurserna ställdes följande hjälpfrågor upp: 

- Hur kan diskursen om planeringen som politiskt styrsystem förstås?  
- Hur kan en diskurs om marknadsstyrning av markanvändningen förstås? 
- Hur kan utvecklingen av planeringspraktikens diskurs förstås, utifrån diskursen 

om planeringen som politiskt styrsystem respektive diskursen om 
marknadsstyrning av markanvändningen?  

Här undersöks två mer normativa diskurser för att se hur praktiken rört sig under en 
tidsperiod på 25 år.  

Förutom att ha en förståelse för hur de olika diskurserna inom planeringen ser ut, 
behövs en teori för att kunna tolka diskurserna och en metod för att undersöka dem. 
Avhandlingens teoretiska apparat utgörs av governmentality som utgör en tolkningsram 
som för att analysera styrningens utfall i form av styrningstekniker. Med 
governmentality som perspektiv sätts fokus på hur rationaliseringar kring policy byggs 
upp. Det handlar om produktion av idéer som kommer att betraktas som sanna inom 
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delar av planeringen och som på detta sätt skapar roller för aktörer och institutioner att 
fylla. Föremålet för analyser i governmentality-traditionen är således hur diskursiva 
praktiker, eller snarare rationaliseringar, byggs upp inom delar av det som kallas den 
biopolitiska styrningstekniken.  

Två metoder används tillsammans, diskursanalys och WPR. Diskursanalys används som 
verktyg för att undersöka språkbruket i planerna, medan WPR används som ingång för 
att ställa relevanta frågor till materialet utifrån den grundläggande frågeställningen. 
Detta är den grund på vilken de två normativa, eller abstrakta, diskurserna om som 
planeringen som politiskt styrsystem respektive marknadsstyrd markanvändning vilar.  

Diskursen om planeringen som politiskt styrsystem byggs upp utifrån en grundläggande 
förståelse om allmänintresset, i vilken förståelsen om det allmänna goda som 
planeringen antas bidra med är grundad. Utifrån detta sätts ett antal aspekter, eller 
värden, upp som planeringen ska syfta till att uppnå: det allmänna intresset, demokrati, 
välfärd, tillväxt, hållbarhet och expertis. Det material som undersöks är primärt 
akademisk debatt och akademiska texter om planering. 

Marknadsstyrd markanvändning utgör en analys av mer normativa texter om planering 
utifrån en nyliberal syn på samhällsorganiseringen. Utifrån denna analys nås en 
förståelse av den marknadsstyrda markanvändningen där marknad, välfärd, författning 
och egendom är de pelare som bygger upp planeringen. 

Den praktiska diskursen undersöks genom att de översiktsplaner som antagits i fem 
kommuner under perioden 1989–2014 analyseras. De fem undersökta kommunerna är 
Helsingborg, Norrköping, Örebro, Karlstad och Sundsvall och totalt sett rör det sig om 
17 översiktsplaner.  

Ur en övergripande synvinkel kan översiktsplanerna sägas ha några huvudsakliga 
utvecklingslinjer. I det följande kommer dessa kort att redogöras för. Kommunernas 
översiktsplanering har gått från att vara instrumentell, med få problem: 

- Hur, vad och var ska det byggas?  
- Hur uppfyller planen NRL?  
- Hur uppfyller planen PBL?  

Under den undersökta perioden har översiktsplaneringen blivit alltmer abstrakt och 
allomfattande. Översiktsplaneringen har alltmer kommit att handla om hur tillväxt ska 
åstadkommas lokalt. En mer atomiserad och individbaserad syn på invånarna har fått 
genomslag på bekostnad av en mer strukturell syn som såg invånarna mer som 
medborgare. Begreppet medborgare har kommit att genomgå en förändring där 
medborgaren alltmer kommit att beteckna invånare som förväntas ge input till den 
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kommunala förvaltningen, medan individen förväntas tjäna på kommunens verksamhet. 
Kommunerna uppfattar sig alltmer som varande i konkurrens med varandra, där målet 
med att konkurrera med andra kommuner är att åstadkomma lokal tillväxt. För att nå 
detta mål är det dels viktig att framstå som framgångsrik kommun, dels att skapa eller 
locka till sig rätt medborgare. Tillväxt är det överordnade målet för planeringen i de 
senare planerna och därför artikuleras andra mål, som exempelvis hållbarhet, som 
kompatibla med eller beroende av tillväxt. 

Det finns delar av översiktsplaneringen som i mångt och mycket kvarstår över hela 
perioden. Oavsett betoningen av att översiktsplaneringen inte är juridiskt bindande, så 
hänvisar kommunerna under hela den undersökta perioden till PBL som den yttersta 
ramen för planeringen. Kommunerna betraktar sig genom hela den undersökta 
perioden som, i stor utsträckning, autonoma aktörer, relativt obundna av omvärlden. 
Det finns genomgående en tilltro till att den översiktliga planeringen har goda 
konsekvenser för kommunen och dess invånare samt en tilltro till att de processer som 
ligger till grund för framtagandet av planerna skapar ett gott och legitimt 
planeringsunderlag. 

Ur ett governmentality-perspektiv kan man säga att översiktsplaneringen genomgått två 
faser. Från den första generationens planer ökade först de biopolitiska ambitionerna i 
det styrningskomplex av policy som hela tiden ökade i omfattning och detaljeringsgrad. 
Därefter minskar detaljeringsgraden. Oaktat detta är det fortfarande och i tilltagande 
mån så att det inrättas en uppsjö av självstyrningstekniker för att få kommuninvånarna 
att vara lojala mot översiktsplanerna. Fysisk planering består i stor utsträckning av att 
föreskriva vem som får befinna sig på olika platser, samt vilka aktiviteter som är tillåtna 
där. Denna aspekt av planeringen kan sägas ägnas mer utrymme ju längre fram i tiden 
en given plan är antagen.  

Styrningen mot tillväxt och fri marknad tilltar under den undersökta perioden. Detta sker 
dels genom att tillväxt blir ett självklart mål för planeringen, som inte ifrågasätts, 
motiveras eller diskuteras, men också genom att planering för tillväxt och fri marknad 
inrättas som ett medel att nå andra eftersträvansvärda mål, i en mängd 
rationaliseringskedjor. När det handlar om det senare fallet skapar man en mängd 
policyer om hur tillväxt ska skapas och vilka uttryck och effekter den ska tillåtas ha. 
Generellt sett rationaliseras tillväxt som medel för att nå tre mål; som hållbar tillväxt, 
som konkurrensmedel och som liktydigt med välfärd. Målen styr sedan hur innehållet i 
policyerna ser ut – om tillväxt argumenteras för som en nödvändig förutsättning för 
miljömässig hållbarhet är det miljömässiga krav som definierar hur tillväxten ska ske och 
vilka effekter den ska ha. 
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Förändringen sker på två olika sätt: förändring i form respektive förändring i innehåll. 
Med förändring i form avses den förändring som innebär att översiktsplaneringen över 
tid omfattar alltfler kommunala verksamhetsområden, medan förändring i innehåll 
avser det alltmer marknadsinriktade innehåll som planerna antar.  
 
Forskningsfrågan om i vilken utsträckning planeringen nyliberaliserats besvaras genom 
att en trend av nyliberalisering konstaterats i källmaterialet. Trenden är dock inte 
genomgående och det finns motstående tendenser.  Huruvida utvecklingen inom 
planeringen kan förstås som en nyliberalisering ges ett tredelat svar.  
 

- Som innehåll i översiktsplaner kan nyliberaliseringen förstås som ett ökat fokus 
på marknadsrationalism.  

- Som form kan nyliberaliseringen förstås som policyproduktion med ett innehåll 
som fått en alltmer nyliberal riktning. Under den undersökta perioden har 
översiktsplaneringen också kommit att omfatta alltfler av de kommunala 
verksamheterna. 

- Utifrån ett nyliberalt perspektiv kan nyliberaliseringen förstås som en fråga om 
ekonomisk nyttomaximering.  

 
Sammantaget blir slutsatsen att planeringen förändrats mot att bli alltmer 
nyliberaliserad, dock ej nyliberal, och att detta skett genom policyformuleringar som 
blivit alltmer omfattande i flera avseenden. Vad det är frågan om är en politisering av 
planeringen, där denna gått mot att bli alltmer marknadsinriktad.  
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12.1. Summary in English 

This dissertation analyses the development of comprehensive planning from 1989 to 
2014, regarding how policy content of this plan form has changed during this period of 
time. In the broader general debate on community building, as well as in the more 
academic debate, the development in planning has been broadly described as a neo-
liberalisation. This development has not been thoroughly investigated regarding 
Swedish comprehensive planning. This is the knowledge gap that this thesis is intended 
to fill. The policy content in Swedish comprehensive planning is examined to answer 
the overall research questions, which are: 

- To what extent has spatial planning undergone neo-liberalisation? 

- How can the evolution of comprehensive planning be understood as a neo-
liberalisation process? 

Answering these questions requires a thorough understanding of the historical policy 
content of planning and what a neo-liberalisation process of planning would entail. Thus, 
an exploration of a more classic planning discourse and a neo-liberal planning discourse 
is needed. These two discourses are referred to as “planning as a political control 
system” and “market-based land use regime”. Based on the research questions and this 
understanding of the two discourses, the following auxiliary questions are posed: 

- How can the discourse on planning as a political control system be understood? 

- How can a discourse on market-based land use regime be understood? 

- How can the development of the discourse of planning practice be understood, 
based on the discourse on planning as a political control system and the 
discourse on market-based land use regime? 

Two normative discourses are thus examined to assess the development within the 
discourse of planning practice over a period of 25 years. 

In addition to an understanding of the different discourses in planning, theory is also 
needed to interpret the discourses and a method is needed to investigate them. The 
theoretical apparatus of the thesis consists of governmentality. Governmentality 
constitutes an interpretative framework that focus the outcomes of governance in the 
form of governing techniques. With governmentality as a perspective, focus is placed on 
how rationalisations for policies are built up. The production of ideas through 
rationalisations will become considered as true in certain parts of the planning, creating 
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roles for actors and institutions to fill. Governmentality analysis examines how discursive 
practices, or rather rationalisations, are built up in what is called the biopolitical 
governing techniques.  

Two methods are used for the analysis: discourse analysis and WPR. Discourse analysis 
is used as a tool to investigate the language usage in the plans, while WPR is used to 
pose relevant questions to the material. This is the foundation upon which the two 
normative, or abstract, discourses on planning as a political control system and as 
market-based land use regime stands. 

The discourse on planning as a political control system is built upon the basis of an 
essential understanding of public interest. This entails that planning is regarded as 
contributing to a general good. On this basis certain aspects, or values, that planning 
aims to achieve are set up: the general interest, democracy, welfare, growth, 
sustainability and expertise. The material examined in this discourse analysis is primarily 
constituted of academic debate and academic texts on planning. 

The discourse analysis of market-based land use regime is based on an analysis of 
normative texts on planning, arguing for (or analysing) a neo-liberal view of societal 
organisation. Based on this analysis, an understanding of the discourse of market-based 
land use regime is reached, where market, welfare, constitution and property are the 
pillars that underlies planning activities. 

The practical discourse of comprehensive planning is examined by analysing the 
comprehensive plans adopted in five municipalities over the 1989–2014 period. The five 
municipalities surveyed are Helsingborg, Norrköping, Örebro, Karlstad, and Sundsvall. In 
total 17 comprehensive plans are analysed. 

Generally, these plans follow a few main evolutionary paths. Municipal comprehensive 
planning has transitioned from being instrumental, encountering few problems:  

- What is to be built, where and how? 

- How does the plan comply with the Natural Resources Act? 

- How does the plan comply with the Planning and Building Act? 

During the reviewed period, comprehensive planning is becoming increasingly abstract 
and all-encompassing. Comprehensive planning increasingly concerns how growth is to 
be achieved locally. A more atomised and individual-based view of the inhabitants has 
had an impact at the expense of a more structural view that sees the inhabitants as 



199 

 

citizens with obligations. The concept of citizens has come to undergo a change in which 
the citizen increasingly denotes residents who are expected to provide input to the 
municipal administration, while the individual is expected to profit from the activities of 
the municipality. Municipalities are increasingly perceived as being in competition with 
each other, with the goal of competing with other municipalities to achieve local growth. 
To achieve this goal, it is important to stand out as successful and to attract the right 
citizens. Growth is the overarching goal of planning in latter plans. Other goals, such as 
sustainability, are articulated as compatible with or dependent on growth. 

Certain parts of the comprehensive planning continue to exist throughout the entire 
period. Regardless of the emphasis on the fact that comprehensive planning is not 
legally binding, the municipalities refer to the Planning and Building Act as the 
framework for planning throughout the investigated period. To a large extent the 
municipalities also consider themselves as autonomous actors, unrestricted by the 
outside world throughout the entire period. There is also a continuous confidence in the 
positive consequences for the municipality and its inhabitants through planning and its 
processes. There is faith in that plans and preparation of plans creates a positive and 
legitimate planning practice. 

From a governmentality perspective, comprehensive planning has gone through two 
phases. Firstly, in comparison with later plans, the plans of the first generation have low 
biopolitical ambitions. These ambitions increase in scope and detail over time. 
Notwithstanding this, it is still and increasingly so that a wealth of self-management 
techniques are set up to make the residents loyal to the comprehensive plans. Mainly, 
spatial planning consists of prescribing who gains access to different places, and what 
activities are allowed there. This aspect of planning can be said to be given increased 
attention over time. 

Governance towards growth and free market increase during the period reviewed. This 
is partly because growth becomes a general goal in planning. Growth is not questioned, 
justified or discussed. Furthermore, planning for growth and free market also occurs in 
several different ways, partly by presenting growth as a goal and partly as a means of 
achieving other goals. Both materialised through an increasing number of rationalisation 
chains. In the latter case, several policies are created explaining how growth should be 
created and what expressions and effects it should be allowed to have. Generally, 
growth is mainly rationalised as a means of achieving three goals; sustainable growth, 
as a means of competition and as synonymous with welfare. These goals govern the 
content of policies. When growth is argued to be a prerequisite for environmental 
sustainability, it is environmental considerations that defines how growth is construed. 
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The research question regarding the extent to which spatial planning is undergoing neo-
liberalisation is answered by the obvious trend towards neo-liberalisation. This trend is 
not pervasive, as countervailing tendencies are also present. Spatial planning is thus 
becoming internally contradictory, with earlier values persisting, albeit often in 
interaction with new ones.  

The question of how comprehensive planning can be understood as a neo-liberalisation 
process has a three-part answer:  

- As content in comprehensive plans, neo-liberalisation can be understood as a 
focus on market rationalities.   

- As form in comprehensive plans, neo-liberalisation can be understood as policy 
production with content that assumes an ever more neo-liberal orientation. 
Comprehensive planning during the studied period has come to include more 
and more municipal areas of activity. 

- From a neo-liberal perspective, neo-liberalisation is understood as economic 
utility maximisation.  

Planning is becoming increasingly neo-liberalised, but not neo-liberal. This has occurred 
as a result of increasingly extensive policy formulation. We are faced with the 
politicisation of planning in general, which is increasingly formed by market-based 
policy. 
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Debate often describes the evolution of spatial 
planning as a process of neo-liberalisation. How-
ever, this evolution has not been studied from 
the perspective of planning in general in Sweden. 
Whether comprehensive planning is also undergo-
ing neo-liberalisation is considered here based on 
these overarching research questions: 

– To what extent has spatial planning undergone 
neo-liberalisation?

– How can the evolution of comprehensive plan-
ning be understood as a neo-liberalisation pro-
cess?

Answering these questions requires an under-
standing of the content characterising this plan-
ning, and of what a neo-liberalisation process 
entails. To achieve such an understanding, this dis-
sertation examines how planning in general can be 
understood as both a political control system and 
a market-based land use regime. 

The discourse of comprehensive planning was stud-
ied by analysing 17 comprehensive plans adopted in 
five municipalities over the 1989–2014 period. 

Generally, these plans follow a few main evolution-
ary paths. Municipal comprehensive planning has 
transitioned from being instrumental, encounter-
ing few problems, to becoming increasingly ab-
stract and all-encompassing. Comprehensive plan-
ning increasingly concerns how growth is to be 
achieved locally. This change is occurring in both 
form and content. Change in form refers to the 
fact that comprehensive planning has been encom-
passing more and more subject areas over time, 
whereas change in content refers to the increas-
ingly market-based content of such planning. 

The research question regarding the extent to 
which spatial planning is undergoing neo-liberali-
sation is answered by the obvious trend towards 
neo-liberalisation. This trend is not pervasive, as 
countervailing tendencies are also present. Spatial 

planning is thus becoming internally contradictory, 
with earlier values persisting, albeit often in inter-
action with new ones. 

The question of how comprehensive planning can 
be understood as a neo-liberalisation process has 
a three-part answer: 

– As content in comprehensive plans, neo-liberal-
isation can be understood as a focus on market 
rationality. 

– As form in comprehensive plans, neo-liber-
alisation can be understood as policy produc-
tion with content that assumes an ever more 
neo-liberal orientation. Comprehensive plan-
ning during the studied period has come to in-
clude more and more municipal areas of activity.

– From a neo-liberal perspective, neo-liberalisa-
tion is understood as economic utility maximi-
sation. 

Planning is becoming increasingly neo-liberalised, 
but not neo-liberal. That this has occurred as a 
result of increasingly comprehensive policy formu-
lations is somewhat surprising. We are faced with 
the politicisation of planning in general, which is 
increasingly informed by market-based policy. This 
trend represents a comprehensive policy shift to-
wards more neo-liberal planning content, accom-
panied by more policies. More principles are ap-
pearing, addressing how planning and development 
are to proceed compared with the content of 
pre-existing plans. The neo-liberalisation process 
is thus occurring via means that are contradictory 
from a neo-liberal perspective.
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