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Förord 
 
Ett stort tack till min handledare Christer Persson som har väglett mig i mitt skrivande från 
den första dagen till den sista. Tack för alla kloka råd och intressanta diskussioner. En mer 
inspirerande handledare får man leta länge och väl efter. Jag vill även rikta ett stort tack till 
alla informanter (tjänstemän hos både kommuner och myndigheter) som har tagit sig tid för 
att medverka i intervjuer. Utan er hade det inte blivit någon masteruppsats. 
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Sammanfattning 
 
Studien av en ”förändrad” och ”starkare” kommunal översiktsplanering har sin bakgrund i en 
uppmålad problembild kring ett genomförande eller implementerande av den kommunala 
översiktsplanen – i ”glappet” mellan översiktsplanen och detaljplanen – samt i de högst 
påtagliga planpolitiska diskussioner som förs kring en starkare översiktsplanering. Vidare 
visar forskningsöversikten på hur den svenska planeringen har stått under ett antal större 
förändringar. Den översiktliga planeringen har gått från att vara styrande till att bli alltmer 
flexibel och inte minst strategisk. Förändringar i planpolitiken men också i planerings-
praktiken har bland annat lett till att en uppsjö av olika planeringsinstrument har använts inom 
den svenska långsiktiga översiktsplaneringen. Nu i dagarna tycks emellertid planformerna stå 
under nya omförhandlingar. En akademisk debatt – utifrån olika planeringsteorier – har 
samtidigt ägt rum. Synen på vad planering är och vad det bör vara har diskuterats flitigt 
sedan tiden efter andra världskriget. En särskilt aktiv akademisk debatt har resulterat i en 
mängd olika teoretiska perspektiv på frågan. Frågan är följaktligen vilka planeringsteorier 
som kan härledas till den svenska planeringen idag? Uppsatsen syftar till att undersöka vad de 
nuvarande tendenserna till en förändrad och starkare översiktsplanering är uttryck för samt 
vad det är för typ av planering som numera efterfrågas i den kommunala planeringen.  
 
Den empiri som studeras baseras på intervjuer med tjänstemän vilka arbetar med översikts- 
och detaljplanering. Studiens fokus ligger på hur planerare upplever sin verksamhet. Analysen 
bygger på ett analytiskt ramverk med etablerade planeringsteorier kombinerat med teoretiska 
begrepp som rör faktiska planer samt olika syner på deras genomförande. Analysen visar på 
att den rationella planeringen är fortsatt starkt gällande trots att inslag av både den kom-
munikativa och strategiska planeringen kan identifieras i kommunernas översiktsplanering. 
Ett implementeringsproblem – sett utifrån ett glapp mellan de olika planformerna – ses dock 
inte av tjänstemännen. De betonar särskilt tidsaspekten och att planerna fyller olika funktioner 
med sina olika detaljeringsgrader. Tydlighet står mot aktualitet.  
 
Större förändringar i kommunernas översiktsplanering kan inte konstateras utifrån denna 
studie. I jämförelse med den historiska bakgrunden kan likväl utökade medborgardialoger, en 
utvecklad digital teknik och en strävan efter en rullande planering ses som nya inslag. En 
starkare översiktsplanering kan inte heller konstateras. De kommunala tjänstemännen var 
tydliga med att de inte ville se en starkare översiktsplanering på bekostnad av den efter-
följande detaljplaneringen. Kommunerna förefaller snarare sträva efter en ökad flexibilitet 
inom översiktsplaneringen samtidigt som lagstiftarna strävar efter att göra den mer styrande. 
En parallell kan här göras till 1947 års plansystem som präglades av två motstridiga diskurser 
– behovet av både styrning och flexibilitet. Bebyggelsen skulle styras planenligt med 
bindande planer samtidigt som den långsiktiga planeringen skulle vara anpassningsbar till den 
utveckling som inte kunde styras. Frågor kring styrning och flexibilitet är alltjämt närvarande. 
Planeringspraktiken och planpolitiken tycks följaktligen dra åt olika håll. Vart den svenska 
planeringen är på väg återstår därför att se. 
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1. Introduktion  
Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument. Om 
detta råder det inga större frågetecken kring. Översiktsplanen lyfts ofta fram som kommunens 
vägledning till en bättre och önskvärd framtid. Vad som händer med översiktsplaneringen 
efter det att en översiktsplan har antagits råder det dock fler skiljetecken kring. ”Vägen dit” 
(till en bättre och önskvärd framtid) är inte alltid så explicit. Boverket (2016a; 2016c) skriver 
hur flera kommuner har uppmärksammat en problematik med själva ”genomförandet” av 
översiktsplanen. Kommunerna upplever att mycket tid och resurser läggs på framtagandet av 
planen, men att det sedan brister i ”implementerandet” av den. Boverket konstaterar att 
översiktsplaneringen ”lever” när den tas fram. När den väl är antagen ”faller” den dock lite ”i 
glömska” (ibid.).  
 
Samtidigt finns det ett växande intresse för att stärka kommunernas översiktsplanering, inte 
minst i de senaste årens diskussioner kring ett effektivare bostadsbyggande. Redan i plan-
genomförandeutredningens betänkande för ”en effektivare plan- och bygglovsprocess” för-
ordades att större vikt borde läggas vid kommunernas översiktsplanering:  

“Vi menar att detaljplanekravet i många fall kan slopas, om det finns en aktuell 
översiktsplan som tydligt redovisar markanvändningen för en tätort eller stadsdel. 
Om staten och kommunen redan har kommit överens om markanvändningen på den 
översiktliga nivån, bör det vanligtvis vara möjligt att slopa detaljplanekravet.” (SOU 
2013: 15)   

Nu i dagarna har regeringen dessutom uppdragit sig en särskild utredning som ska se över hur 
kommunernas översiktsplanering enligt plan- och bygglagen kan utvecklas och stärkas för att 
underlätta efterföljande planering (stärkt översiktsplanering och förkortade planerings-
processer för ett effektivt bostadsbyggande):  

”Förslaget om en utvecklad översiktsplanering innebär bland annat att utredaren 
ska utreda och lämna förslag på hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk 
planering i större omfattning ska kunna hanteras inom ramen för översikts-
planeringen. Därmed bör kommunernas arbete med att ta fram detaljplaner kunna 
gå snabbare.” (Regeringen, 2017) 

Resonemangen kring en effektivare planprocess – i de senaste årens planpolitik – innehåller 
alltså tankar som vill omformulera innehållet och ansvarsfördelningen i de olika leden från 
översiktsplan till bygglov. En stor del i detta handlar alltså om dagens förhållande mellan 
översiktsplanen och detaljplanen. Boverkets rapport ”Hur genomför vi översiktsplanen” 
(2016b: 2, 6) lyfter först; att det finns ett alldeles för stort ”gap” eller ”glapp” mellan de två 
planeringsverktygen och sedan; att det saknas ett ”mellansteg” i planprocessen där översikts-
planen, strategiska dokument och detaljplaner kan mötas. I rapporten skildras även hur 
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översiktsplanens vision, mål och strategier inte alltid ger tillräckligt stöd för den enskilde 
tjänstemannen i olika ärendet (i den efterföljande planeringen): 
 

”Översiktsplanens övergripande riktlinjer avseende mark- och vattenanvändningen 
upplevs som något för vidlyftiga för att kunna tolkas i ett tämligen precist plan-
dokument som detaljplanen är.” (Boverket, 2016b: 2) 

 
I rapporten kan det vidare läsas hur planhandläggaren i detaljplaneskedet ofta upplever svårig-
heter med att samordna sitt arbete med kommunens översiktsplan och övriga strategiska 
dokumenten vilka är mer omfattande än ett detaljplaneområde (Boverket, 2016b:6). För-
fattarna (2016b: 8-9) kommer sedermera fram till att den saknade länken är fördjupade eller 
förtydligande dokument eller ställningstaganden. Kommunerna ska gå från att ta fram en 
översiktsplan till att översiktsplan(era). Fördjupade och tematiska planer, program och tillägg 
dock redan försökt ”fylla gapet” mellan de två planeringsverktygen. Sveriges Kommuner och 
Landsting (2014: 6-7) lyfter – i sin rapport ”Översiktsplanen i praktiken” – exempel på 
kommuner som har 16 ”översiktsplaner” (fördjupade översiktsplaner). En intressant fråga är 
om denna mångfald av planer, program, policys och riktlinjer verkligen underlättar för de 
enskilda tjänstemännen, men också för övriga samhällsbyggare och medborgare i kommunen? 
De olika tilläggen brukar i huvudsak just bevaka ett intresse (grönstrukturplaner, cykelplaner, 
avfallshanteringsplaner, energiplaner etc.)  
 
Hittills har de flesta kommuner också gjort en helt ny översiktsplan istället för att succesivt 
vidareutveckla den tidigare. Arbetet med att ta fram en helt ny översiktsplan kräver som sagt 
mycket tid och resurser, varför det i många fall har gått mer än en mandatperiod mellan 
kommunernas översiktsplaner. Diskussionerna som förs handlar numera om att överbrygga 
”glappet” mellan antagande och genomförande av översiktsplanen (Boverket, 2016b: 2, 6-9 
Boverket, 2017c). Vad som menas med ett ”genomförande” av översiktsplanen preciseras 
dock inte närmare. Enligt Boverket finns det även en ökad efterfrågan på vägledning om en 
”rullande process” ute hos landets kommuner. Allt fler kommuner letar explicit efter nya 
metoder för att ”hålla översiktsplanen aktuell” (Boverket, 2017a.). Funderingar kring en 
”rullande” översiktsplanering är dock inte helt nya i sammanhanget – vilket kommer att visa 
sig senare – men ett växande intresse för en sådan planering och för letandet av nya former 
och metoder inom översiktsplaneringen förefaller vara tämligen nytt. Det lyfts samtidigt fram 
att merparten av kommunerna inte har hittat formerna för en systematisk aktualiserings-
prövning (ibid.). Mot bakgrund av ovanstående uppstår osökt frågan vad som föregår det 
växande intresset för en ”rullande” översiktsplanering. Varför pågår ett dagsaktuellt letande 
efter nya metoder och former inom översiktsplaneringen hos både kommuner samt myndig-
heter?  
 
Inledningsvis lyftes ett implementeringsproblem som tycktes bero på det så kallade ”gapet” 
eller ”glappet” mellan översiktsplanen och detaljplanen. I detta mellanrum identifierades 
avsaknaden av ett ”mellansteg” i planprocessen där planeringsinstrumenten kan ”mötas”. Det 



	  
	  
	  
	  

9	  

intressanta här är om inte översiktsplanen – i och med frågorna kring hur översiktsplanen 
uttryckligen kan börja ”leva” och ”implementeras – börjar närma sig detaljplanen som 
historiskt sett är en mer objektorienterad och projektinriktad plan. Motsatt har översiktsplanen 
setts som en mer processorienterad och strategisk plan. De senare årens plandiskussioner som 
har förts uppe på regeringsnivå har vidare kretsat kring en starkare översiktsplan (som är mer 
tydlig och aktuell) och en svagare detaljplan (som är mindre reglerad). Hur just tankar och 
funderingar kring en förändrad och starkare översiktsplanering förhåller sig till den efter-
följande planeringen i det identifierade ”gapet” – i ”glappet” mellan de två planerings-
instrumenten där endast den ene är juridiskt bindande – blir följaktligen en fråga att undersöka 
djupare.  

1.1 Problemformulering  
Synen på vad planering är och vad det bör vara har diskuterats flitigt sedan tiden efter andra 
världskriget. En särskilt aktiv akademisk debatt har resulterat i en mängd olika teoretiska 
perspektiv på frågan. Strömgren (2007: 236-239) skriver hur efterkrigstidens Sverige vanligen 
tillskrivs ett enhetligt, rationellt och byråkratiskt planeringstänkande där en rationell modell – 
präglad av en apolitisk, värdefri och vetenskaplig planering – har dominerat plandebatten. 
Sedan 1980-talet har dock planeringsdiskursen präglats av en mer kommunikativ planerings-
modell (ibid.). Nylund (1995: 1-2) skriver om ett förändrat planeringstänkande – som tog sin 
början i ifrågasättandet av idén för det modernistiska välfärdsstatliga projektet – när den lång-
siktiga och fysiskt funktionella planeringen betraktades som en ”hämsko” för utvecklingen. 
Granberg (2004: 123-124) framför på liknande vis hur det meningsfulla med en långsiktig 
kommunal planering just diskuterades i en senare kritik av den rationalistiska planeringens 
expertfixering och byråkrati. Granberg skriver även att den offentliga sektorns allt snävare 
resursramar (under 80-talet och framåt) innebar att planeringen mer kom att fokusera på en 
mobilisering av externa resurser via strategiska förhandlingar med externa aktörer. Samtidigt 
stärktes kraven på medborgarinflytande (ibid.) Har den rationella modellen ersatts av en 
dialog- och förhandlingsplanering? Nylund (1995: 2) lyfter dock hur just medborgar-
inflytandet i allt högre utsträckning har ersatts av en strategisk planering, förhandlings-
planering samt nätverksplanering. Bäddar inte de nutida diskussionerna om kravet på ett 
effektivare bostadsbyggande – genom en effektivare och enklare planprocess – för ännu fler 
offentliga-privata samarbeten och nätverk? Strömgrens (2007: 225-226, 238) slutsatser visar 
emellertid på att den svenska utvecklingen har hållit fast vid ett och samma ideal – den 
anpassningsbara, politiska och totala planeringsdiskursen – som han hävdar har ett nära 
släktskap med den rationella planeringsteorin. Strömgren ifrågasätter följaktligen de andra 
forskarna som hävdar att planeringen har blivit mer kommunikativ.  
 
Om den rationella modellen – med en översiktlig och föregripande (proaktiv) planering – 
likväl har ersatts av en mer kommunikativ planering – med fler aktörer, dialoger och 
förhandlingar – kan den kommunala planeringen vidare sägas ha blivit mer reaktiv i sin 
samhällsplanering. Eftersom det råder dagsaktuella diskussioner kring en effektivare 
planeringsprocess där den kommunala översiktsplanen föreslås stärkas – med en mer tydlig 
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och aktuell översiktsplanering – kan det emellertid diskuteras om inte ett sådant planerings-
tänkande snarare leder tillbaka till den mer rationella planeringsmodellens idéer. Tankar kring 
ett faktiskt genomförande av översiktsplanen genom fler fördjupningar och tillägg som 
tydligare visar markanvändningen kan exempelvis ses som ett uttryck för en ökad styrning av 
samhällsutvecklingen. Samtidigt tycks det här finnas direkta motsättningar. En tydlig över-
siktsplanering kan just stå i kontrast till en aktuell sådan. En ständigt aktuell och inte minst 
rullande (flexibel och anpassningsbar?) översiktsplan utmanar närmare bestämt planens 
långsiktiga och vägledande innehåll (mål- och viljeinriktningen). Om själva genomförandet 
av översiktsplanen i den meningen handlar om en ”flexiblare” översiktsplanering är den 
kommunala planeringen snarare reaktiv än proaktiv. Utifrån ett sådant perspektiv skulle 
istället ett ytterligare avsteg från den rationella modellen kunna urskiljas. Vart är egentligen 
planeringen på väg?  

1.2 Syfte  
Syftet med följande uppsats är att undersöka vad de nuvarande tendenserna till en förändrad 
och starkare översiktsplanering är uttryck för samt vad det är för typ av planering som numera 
efterfrågas i den kommunala planeringen. 

1.3 Frågeställning  
I. Vad är det för typ av planering som efterfrågas i den svenska planeringen? Vilka syner 

på vad planering är och vad det bör vara kommer till uttryck i dagens planerings-
praktik? 

 
II. Vari ligger detta gap eller glapp som lyfts av både kommuner och myndigheter när de 

talar om ett genomförande av översiktsplanen?  
 
III. Går det att tala om en förändrad och starkare översiktsplanering? Vart är egentligen den 

svenska planeringen på väg? 
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2. Forskningsöversikt  

2.1 Ett teoretiskt och empiriskt förhållningssätt  
För att undersöka vad de nuvarande tendenserna till en förändrad och starkare översikts-
planering är uttryck för samt vad det är för typ av planering som numera efterfrågas i den 
kommunala planeringen behöver följande undersökning utgå från ett antal teoretiska begrepp 
och perspektiv som hjälper till att förstå praktiken (den insamlade empirin) samt identifierade 
samband och fenomen som vidare kan relateras till problemformuleringen samt forsknings-
frågorna. I denna undersökning blir renodlade planeringsteorier – med sina olika syner på vad 
planering är och vad det bör vara – givna utgångspunkter. Visserligen är planeringspraktiken 
inte riktigt så enkel som en enskild planeringsteori. Praktiken kan just ha inslag från flera 
olika planeringsteorier. Likaså är planeringsteorierna inte så pass simpla att de endast för-
klarar en viss planeringspraktik, utan de snarare utgör olika planeringsideal som planerings-
praktiken bör sträva mot. Genom att se dagens planeringspraktik utifrån olika teoretiska syn-
vinklar kan emellertid samband och fenomen förklaras på ett djupare sätt än vad enbart en 
empirisk insamling hade gjort. Vad de nuvarande tendenserna till en förändrad och starkare 
översiktsplanering är uttryck för samt vad det är för typ av planering som faktiskt efterfrågas i 
dagarna kan enbart synliggöras eller förklaras närmare om de väljs att ses utifrån vissa valda 
synvinklar. En uppsättning av olika planeringsteorier blir följaktligen rimliga synvinklar att 
bruka i detta arbete eftersom de just utgör olika syner på vad planering är och vad det bör 
vara. För att ytterligare kunna sätta perspektiv på de nuvarande tendenserna kring en 
förändrad och starkare översiktsplanering används därtill teoretiska synvinklar samt begrepp 
som på ett djupare plan behandlar faktiska planeringsinstrument. Vidare positionerar sig inte 
uppsatsen här enbart teoretiskt utan också empiriskt utifrån tidigare forskning kring den 
svenska kommunala översiktsplaneringens utveckling. Eftersom utgångspunkten just handlar 
om en förändrad och starkare översiktsplanering måste först en sådan förutsättning belysas. 
Med andra ord måste en empirisk redovisning av översiktsplaneringens utveckling redogöras 
för. Uppsatsens syftar som sagt till att också sätta den nutida översiktsplaneringen i relation 
till en dåtida översiktsplanering. 

2.2 Svensk översiktsplanering under förändring  
För att kunna förstå och tolka den rådande utvecklingen för den svenska översiktsplaneringen 
vart den är på väg är det nödvändigt att utgå från var den har varit i en historisk kontext.  

En översiktlig planering växer fram  
För att kunna följa översiktsplaneringens utveckling måste emellertid en tillbakablick på olika 
svenska planeringsinitiativ göras. Rudberg (1999: 3) skildrar 1900-talets översiktsplanering 
utifrån ett antal epoker där stadsplanelagar, byggnadsstadgor och andra planlagstiftningar på 
olika vis har påverkat samhällets möjlighet att styra och genomföra en långsiktig fysisk 
planering av bebyggelsen och markanvändningen. Det kommer nedan att göras tydligt hur 
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just kommunernas behov av att kunna överblicka samt styra sin framtid med långsiktiga plan-
instrument har funnits sedan en lång tid tillbaka. 
 
Rudberg (1999: 11-13) skriver hur det under 1900-talets första decennier togs många initiativ 
till vad som så småningom skulle utvecklas till en kommunal översiktsplanering. I det tidiga 
1900-talet fanns det allt fler motiv till att få en bättre och ett mer långsiktigt grepp över 
städernas okontrollerade (spontana) tillväxt. Större stadsplaner – så kallade totalplaner – 
användes här för att få ett samlat grepp över stadens utveckling. Dessa planer kom senare att 
kritiseras för att de ofta var överdetaljerade och låsande för en långsiktig planering (ibid.). 
Blücher (2006: 134, 136-137) skriver hur tidigare stadsplaner länge hade lämnats utan stöd i 
en effektiv lagstiftning (sedan 1874 års byggnadsstadga). Genom 1907 års stadsplanelag 
introducerades emellertid det kommunala planmonopolet, ”städernas stadsplanemonopol”, 
vilket betydde att stadsfullmäktige själva fick rätten att anta stadsplaner. Kommunerna fick 
nu också inlösenrätt samt inlösensskyldighet till gatumark och annan mark för allmänna 
platser (ibid.). Rudberg (1999: 13) beskriver hur stadsplanelagen dessutom gav stadsfull-
mäktige möjlighet att ange kvarterens utformning och användning (inom stadsbebyggelsen) 
genom särskilda byggnads- och stadsplanebestämmelser. I bestämmelserna, vilka bifogades 
till stadsplanerna, kunde typen av bebyggelse som järnvägar, gator, torg och allmänna platser 
preciseras. Rudberg konstaterar vidare att detta kan ses som ett första steg mot den styrning av 
lokalisering av olika verksamheter som är avgörande i den översiktliga planeringen (ibid.).  
 
Det var dock inte ovanligt att kommunernas stadsfullmäktige avstod från bestämmelserna 
med anledningen att de kränkte den enskilda äganderätten. Lagstiftningen var nämligen ännu 
för svag för att kunna hävda det allmänna bästa på bekostnad av den enskilda äganderätten 
(Rudberg, 1999: 13). 1931 beslutades om en ny stadsplanelag vilken stärkte kommunernas 
rätt att lösa in mark för att säkra en plans genomförande. Nu skapades även verktyg för att 
kunna planlägga områden utanför städer. Ett grundläggande problem med stadsplanen var 
nämligen att den inte reglerade tätbebyggelse utanför stadsplaneområdet. Kommunerna hade 
alltjämt stått handfallna för den expansion som skedde i städernas utkanter när bebyggelsen – 
utan en övergripande planstyrning – fortsatt hade växt fram spontant. Med syftet att förbereda 
framtida exploatering och inlösen av mark utanför stadsplanelagda områden infördes 
följaktligen en slags översiktsplan – den så kallade stomplanen (Strömgren, 2007: 13-14). 
Rudberg (1999: 20-21) skriver hur stadsplanen likväl kvarstod som det viktigaste planerings-
instrumentet och kunde i och med den nya lagen inrymma mer långtgående preciseringar av 
markanvändningen än tidigare. Stomplanen skulle endast ”bilda stomme” för kommande 
stadsplaner. Stomplanen kunde förvisso ges rättslig verkan genom fastställelse, men då detta 
innebar stora kostnader för kommunerna när det kom till själva markinköpet fick stomplane-
institutet en mycket begränsad användning, och ytterst få stomplaner kom därför att göras 
(ibid.).  
 
För översiktsplanens områdes skull är det emellertid intressant att även gå in på de alternativ 
till förslag och diskussioner som föregick stadsplanelagens fastställande 1931. Exempelvis 
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lyfter Rudberg (1999: 19-21) ett betänkande från 1928 (SOU 1928:5) som föreslog införandet 
av ett generalplaneinstitut i lagstiftningen. Det var nu som det för första gången slogs fast 
behovet av en översiktlig planering. Betänkandet hade delvis inspirerats av ett tyskt lagförslag 
över en ”markindelningsplan” (Flächenaufteilungsplan), men framförallt av stadsplane-
utställningen i Göteborg 1923 där behovet av en översiktsplanering hade påvisats av flera 
kommuner. Förslaget till införandet av ett generalplaneinstitut – med generalplanen som 
planeringsverktyg – gick ut på att kommunerna skulle få möjlighet att reservera mark för 
långsiktiga behov utan att behöva lösa in marken innan den stadsplanerades. Generalplanen 
skulle därtill inte bara komplettera stadsplanen, utan även överta delar av stadsplanens funk-
tioner (bland annat vissa av stadsplanens särskilda byggnads- och stadsplanebestämmelser 
samt preciseringar). Generalplanen skulle också göras obligatorisk (ibid.) Som skildrats ovan 
blev det dock ingenting av dessa förslag. Det blev istället en utveckling av den tidigare stads-
planen med en kompletterande stomplan som kom att gälla för kommunernas fysiska 
planering. Rudberg (1999: 20-21) beskriver hur förslaget till ett generalplaneinstitut föll på 
grund av obligatoriet samt för att de oklara gränserna mellan generalplanen och stadsplanen 
avskräckte. Stomplanen blev närmast en uttunnad variant av generalplanen. Planen var inte 
heller obligatorisk (ibid.). Just 1931 års stadsplanelag fick därför en ganska liten betydelse för 
utvecklingen av den svenska översiktsplaneringen, men behovet av en långsiktig planering 
hade nu blivit påtagligt samt börjat prägla samtidens planeringsdiskussioner. De alternativa 
förslagen skulle därtill komma tillbaka i planpolitiken – med generalplanen i spetsen.  

Den översiktliga planeringens genombrott  
Det var först under efterkrigstiden som den svenska översiktsplaneringen slog igenom på 
allvar och fick sina mer betydande och lagfästa planeringsinstrument. Fortsatt planlöshet hade 
rått även efter införandet av 1931 års stadplanelag när lagen inte gav möjlighet att bestämma 
var samhällsbildning fick ske. Exploateringen av mark för tätbebyggelse var i princip fri och 
tätbebyggelse tilläts uppkomma där det saknades möjligheter att ordna kommunikationer, 
vattenförsörjning och avlopp. Bristen på styrning blev extra märkbar precis utanför stads-
planelagda områden (i städernas randområden) där det fanns särskilt besvärande förhållanden 
(rörande infrastrukturförsörjningen). En långsiktig översiktsplan som efter behov kunde styra 
upprättandet av stads- och detaljplaner behövdes följaktligen (Blücher, 2006: 141; Rudberg 
1999: 31). Rudberg (1999: 31-32) beskriver vidare hur det hittills hade lagts ut stadsplaner 
utan att ha en klar uppfattning om de framtida behoven, varför olyckliga låsningar hade 
skapats. Stomplanen hade, som sagt, inte fått något genomslag i den kommunala planeringen. 
Det var bland annat därför som behovet av en generalplan återigen började diskuteras och 
sedermera infördes i 1947 års lagstiftning (ibid.). Blücher (2006: 141-143) beskriver hur den 
socialdemokratiska regeringen – som tillträde efter upplösningen av krigsårens tillfälliga 
samlingsregering – hade långtgående ambitioner för den svenska bostads- och social-
politiken. Tankar kring att marken i större utsträckning skulle vara i samhällets ägo samt att 
det allmänna borde äga befogenhet att bestämma var och när tätbebyggelse skulle få upp-
komma gjorde starkt avtryck i samtidens planpolitik och lagstiftande. Det kommunala plan-
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monopolet, som nu gav kommunerna rätten att bestämma var, när och hur bebyggelse skulle 
tillkomma eller förändras, stärktes därför också genom 1947 års byggnadslag (ibid.).  
 
Strömgren (2007: 15) menar att planmonopolets nya innebörd: ”markerar övergången till en 
allt starkare ambition att offentligt planlägga bebyggelsens utveckling, på bekostnad av den 
tidigare mer spontant rådande ordningen”. Genom bygglagstiftningen konstruerades även 
nya möjligheter för översiktsplaneringen – däri införandet av generalplanen – med fokus på 
att långsiktigt utreda hur bebyggelsen skulle utvecklas rationellt. Generalplanen skulle här 
måla upp ett framtidstillstånd baserat på prognoser och därigenom vägleda efterföljande 
detaljplaner vilka i sin tur var bindande och låg till grund för en bygglovsprövning (ibid.). 
Endast om generalplanen fastställdes av Kungl. Maj:t (staten) kunde den få en rättslig verkan. 
Kommunerna kunde också själva ställa ut planen för allmänheten och därefter anta den, vilket 
åtminstone förankrade planen lokalt, men det vanligaste var att de utarbetade planen utan att 
ta offentligt ställning till den (Rudberg, 1999: 31-32). Det kan alltså här sägas att general-
planen var mer vägledande än bindande och dessutom frivillig. Generalplanen skulle i 
huvudsak ange markens användning för olika ändamål (bostäder, industrier, trafik etc.) och på 
så sätt fungera som kommunens handlingsprogram för den fortsatta bebyggelseutvecklingen. 
Framtida markbehov skulle vidare räknas ut medhjälp av befolkningsprognoser (ibid.). Den 
översiktliga planeringens genombrott blir tydligt när antalet upprättade generalplaner kan 
summeras till närmare 200 stycken redan mot slutet av 1950-talet. Det var dock oftast 
konsulter som tog fram planerna (ibid.: 34). Generalplanen med sin tillhörande lagstiftning 
skulle likväl snart komma att kritiseras.  

Generalplaneringen kritiseras 
Strömgren (2007: 120-121) skriver hur det i 1960-talets utredningar och utvärderingar av det 
gällande plansystemet framkom alltmer kritik mot översiktsplaneringens generalplaner. 
Utredningarna konstaterade (under 60-talet) att endast nio upprättade generalplaner hade fått 
en rättsverkan genom statlig fastställelse samt att endast 270 planer hade upprättats i totalt 
1029 kommuner. Det genomförda arbetet med frivilliga, vägledande och anpassningsbara 
generalplaner sågs vidare som ganska misslyckat. Bland annat hävdade både bostads-
byggnadsutredningen och fritidsutredningen att den översiktliga planläggningen som var tänkt 
att skapa en önskvärd planmässighet till mycket hade uteblivit (ibid.). Frågan är dock vari 
misslyckandet låg. Rudberg (1999, 43) lyfter hur efterkrigstidens generalplaner i hög grad 
blev planerarnas illustrerade framtidsvisioner – exportprodukter som sällan hade någon 
kommunal och politisk förankring – samtidigt som de ofta var för statiska för att kommunerna 
skulle ha en praktisk användning för dem. Detta liknar alltså den kritik som fördes mot de 
gamla stadsplanerna som några decennier tidigare kritiserades för att just vara för över-
detaljerade och låsande (statiska). Var det alltså generalplanernas utformning och/eller 
utarbetning som var problematisk? Det är dock här intressant att tillägga Strömgrens (2007: 
120) syn på att 1947 års plansystem präglades av två motstridiga diskurser. Å ena sedan 
skulle rationalitet och planmässighet skapas i samhällsbyggandet – bebyggelseutvecklingen 
skulle styras planenligt. Å andra sidan präglades lagstiftningen även av synen på att den 
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översiktliga och långsiktiga planeringen skulle vara anpassningsbar till den utveckling som 
inte kunde styras. Översiktsplaneringen skulle därför vara utredande och vägledande, inte 
bindande (ibid.). Motsättningen ligger således i behovet av både styrning och flexibilitet.  
 
På 60-talet uppmärksammade även den socialdemokratiska regeringen att planlöshet och 
utspridning av bebyggelsen fortsatt var ett grundläggande problem samt att utvecklingen inte 
hade styrts i tillräcklig utsträckning (Strömgren, 2007: 121). Det är tämligen enkelt att förstå 
varför de ”statiska” generalplanerna sågs som ett misslyckande utifrån perspektivet att den 
långsiktiga och översiktliga planeringen skulle vara anpassningsbar, men en otillräcklig 
styrning och fortsatt planlöshet är däremot svårare att förstå. Tanken var ju att generalplanen 
skulle vägleda de efterföljande och bindande detaljplanerna – bebyggelseutvecklingen skulle 
styras planenligt. Även om antalet framtagna generalplaner minskade med tiden utarbetades 
som sagt ett ganska stort antal planer under de första åren och därmed borde åtminstone 
planlösheten ha minskat. Generalplanen fick uppenbarligen inte den styrförmåga som lag-
stiftarna hoppats på. Vad gick fel?  
 
Rudbergs syn på att generalplanerna ofta var exportprodukter och för statiska för att bli 
användbara för kommunerna lyfter också Strömgren (2007: 123-124) när förklaringen till 
planmisslyckandet, enligt 1960- och 1970-talets plandiskussioner och utredningar, låg på 
fixeringen av ett enda handlingsalternativ samt på den professionalism som förespråkades 
under 1940-talet. Särskilt fixerandet vid ett handlingsalternativ – ett utvecklingsalternativ – 
sågs som en stor orsak till att generalplanerna blev felaktigt utformade, förlegade och inte 
implementerade. Fixeringen vid ett alternativ hade på så sätt förhindrat generalplanens 
användning och förverkligande (ibid.). Trots att översiktsplaneringen i 1947 års byggnadslag 
konstruerades som en anpassningsbar och vägledande planform ansågs den alltså i praktiken 
ha blivit alltför fixerad. I kritiken som framfördes mot professionaliseringen av plan-
verksamheten framgår det dock att felet inte enbart låg hos själva professionen. I betänkandet 
”Höjd bostadsstandard” förklarades planerarnas dominans i planarbetet med att kommunen – 
uppdragsgivaren – inte hade formulerat målen för verksamheten. Många kommunala politiker 
och till och med tjänstemän hade nämligen stått utanför själva planprocessen. Planarbetet be-
traktades därmed som en ren expertuppgift utan någon vidare politisk förankring (ibid.).  
 
Strömgren (2007: 130-131) skriver vidare hur 1960-, 1970- och 1980-talets plandiskussioner 
präglades av en kraftig kritik mot den så kallade ”blåkopieplaneringen”. Det ansågs förlegat 
att designa nya samhällen på karta mot bakgrund av att en bindande och fixerande planering 
var obrukbar i dynamiskt växande städer. Den vägledande, anpassningsbara samt utredande 
plandiskursen – vilken alltså poängterades redan i 1947 års byggnadslagstiftning – renodlades 
särskilt under 1960-talets plandiskussioner som en reaktion mot den alltför fasta och fixerande 
översiktsplanering som ditintills hade bedrivits. Istället förordades att den översiktliga 
planeringen som var tänkt att styra och vägleda utvecklingen måste göras flexibel och 
anpassningsbar. Planering definierades samtidigt som ett politiskt instrument – ett redskap i 
de förtroendevaldas tjänst. Översiktliga planer skulle istället för att binda sig vid enbart ett 
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alternativ utreda flera handlingsalternativ samt endast vara beslutsförberedande (ibid.). Under 
1970-talet fortsatte planutredningarna med att positionera sig mot en alltför fast generalplan. 
Generalplanerna kritiserades nu också för att ha varit för långsiktiga och baserade på 
felaktiga prognoser. Fokus på fixerade måltillstånd sågs fortsatt som en stor förklaring till 
varför planerna inte hade blivit praktiskt användbara (ibid.: 158-159).  

Översiktsplanering som en pågående rullande process 
Rudberg (1999: 56) avslutar sin bok med konstaterandet av att; ”all erfarenhet av den 
översiktsplanering som bedrivits under nittonhundratalet talar för att planering måste ses 
som en fortlöpande process” samt att ”de kartor som visualiserar planeringen har under 
århundrandet alltmer förlorat sin uppgift att i detalj tala om hur det bör bli”. Strömgrens 
avhandling visar alltså också på detta samtidigt som han i denna identifierar de första tankarna 
och idéerna kring en mer flexibel och processuell syn på översiktsplaneringen – utifrån en 
anpassningsbar, politisk och total planeringsdiskurs – i efterkrigstidens plandiskussioner. Just 
synen på planeringen som en process – med en efterfrågan på flexibilitet i och med utredandet 
av flera handlingsalternativ – var intressant nog särskilt märkbar i 1960- och 1970-talets kritik 
mot de alltför fixerade och långsiktiga generalplanerna. Särskilt intressant för denna studie är 
emellertid hur begreppet rullande planering användes i denna kritik; alltså redan för drygt 50 
år sedan:   

”I det interna utredningsarbetet på kommunikationsdepartementet redogörs på 
teoretisk och abstrakt nivå för den önskvärda skillnaden mellan översiktlig och 
detaljerad planering. Den rullande, översiktliga och anpassningsbara planeringen 
är av ”konditionell” art; den upprättas för att ”möta en eventualitet” och inte för att 
inrätta en ”villkorslös avsikt”. Den skall dock kombineras med en ”determinativ 
plan” med korta perspektiv, det vill säga med detaljplanering (Stencil K 1969:15: 
38f). Den konditionella, översiktliga planeringen rullas fram och bedrivs 
kontinuerligt, medan den determinativa detaljplanläggningen förfaller när den 
uppfyllts (s: 41f).” (Strömgren, 2007: 129). 

Strömgren (2007: 129) skriver hur begreppet rullande planering användes för att understryka 
verksamhetens ständigt pågående och anpassningsbara karaktär. Översiktsplaneringen skulle 
generera ett föränderligt riktmärke snarare än att slå fast ett måltillstånd. Till skillnad från 
1940-talets konkurrerande och motstridiga diskurser präglades 1960-talet av ett mer enhetligt 
och renodlat planeringstänkande (ibid.: 148). Under 1960-talet och i början av 1970-talet 
fanns det nämligen en bred blocköverskridande konsensus kring nödvändigheten av en stärkt 
översiktlig planering – i formen av ett anpassningsbart, politiskt och totalt plantänkande. 
Uppslutningen var särskilt stor mellan socialdemokraterna, centern och folkpartier. Viss kritik 
fördes dock fram av kommunisterna och moderaterna under 1970-talet. Moderaterna vände 
sig framförallt mot förslaget till att också glesbyggelsen skulle föregås av planläggning, men 
vissa partiföreträdare hyste även farhågor för att en alltför stark samhällsstyrning skulle bli 
följden av en ytterligare stärkt översiktsplanering (ibid.: 139). Från den yttersta vänstern 
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ifrågasattes istället de flexibla, rullande och anpassningsbara delarna i plandiskussionen. En 
sådan typ av planering beskrevs explicit som en ”anpassningsplanering” som endast följde 
privatkapitalismens spontant drivna utveckling. Istället förespråkade de, i likhet med många 
arkitekter och socialister under 1940-talet, att bebyggelseutvecklingen skulle ledas genom 
bindande planer (ibid.: 135). Företrädare för partiet menade därtill att planbegreppet miss-
brukades i den riksplanering som socialdemokraterna utvecklade och lade fram i början på 
1970-talet:  

”Planen är ingen plan i egentlig mening. Den är egentligen mest ett informations-
material utan rättsverkan.” (Strömgren, 2007: 135).  

Från generalplan till översiktsplan  
Under 1970-talets inleddes en ny epok där den fysiska riksplaneringen och lagändringarna 
1972 skapade nya förutsättningar för kommunernas översiktsplanering. 1960-talets kritik mot 
att generalplanerna ofta var exportprodukter, och därmed alltför långt från den kommunala 
(politiska) verkligheten, gjorde samtidigt att debatten om vem som skulle arbeta med 
översiktsplanering nu började ta fart (Rudberg, 1999: 41-43). Arbetet med en fysisk riks-
planering presenterades liktidigt i de statliga utredningarna kring Mark och vatten (bl.a. i 
slutrapporten ”Hushållning med mark och vatten”) med utgångspunkten att skydda värdefulla 
natur- och friluftsområden från miljöstörande anläggningar samt industrier. 1972 infördes 
även en avgörande lagändring som innebar att all bebyggelse skulle ha en planmässigt 
lämplig lokalisering. Markägarnas tidigare glesbygdsrätt slopades i och med detta (ibid.: 44).  
 
Inrättandet av den fysiska riksplaneringen skapade tillsammans med kravet på allmän 
lämplighetsprövning av bebyggelsens lokalisering nya förutsättningar för kommunernas 
översiktsplanering. Kommunerna började samtidigt utarbeta så kallade kommunöversikter och 
markdispositionsplaner. Dessa nya och utvidgade planinstrument kom i praktiken att ersätta 
den äldre generalplanen. Statens dåvarande planverk (inrättat 1967) gav visserligen först (år 
1972) ut allmänna råd och anvisningar för en utvidgad generalplanering, men 1976 kom sedan 
anvisningar för kommunöversikter (Rudberg, 1999: 44-45; Strömgren, 2007: 143-144). Plan-
verket rådde kommunerna att upprätta kommunöversikter som redovisade markanvändningen 
och riksintressen i kommunerna. Kommunöversikterna användes också av kommunerna för 
att informellt reglera lokaliseringen av bebyggelse utanför tätorterna (Strömgren, 2007: 157).  
 
Rudberg (1999: 48) gör dock ingen större skillnad på markdispositionsplanerna och kommun-
översikterna. Exempelvis benämner hon Linköpings kommuntäckande markdispositionsplan 
från 1976 både som en markdispositionsplan och kommunöversikt när hon exemplifierar 
1970-talets översiktsplanering. När Strömgren (2007: 157-158) nämner markdispositions-
planen beskrivs denna däremot som ett informellt mellansteg mellan generalplan och 
stadsplan. I vilket fall började alltså nya och informella planformer ersätta den gamla 
generalplanen under 70-talet. Utredningar gjorda i slutet av samma årtionde pekade just på att 
det formella generalplanearbetet hade uteblivit och att kommunerna i stor utsträckning istället 
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hade upprättat informella översikter. I 1970-talets planutredningar framställdes vidare av-
saknaden av ett demokratiskt inflytande som ett huvudproblem i ett förlegat plansystem. 
Problemet sågs dessutom som särskilt utbrett i den översiktliga planformen på grund av alla 
de informella planerna. Översikternas informella karaktär – deras laglösa status – utgjorde ett 
demokratiproblem när dessa planformer gav medborgarna än mindre insyn i planeringen 
(ibid.). Kommunöversikterna togs dessutom, liksom de tidigare generalplanerna, ofta fram av 
konsulter (Rudberg, 1999: 45-46). 
 
Under 1980-talet fortsatte kommunernas översiktsplanering i kommunöversiktens form. 
Samtidigt utvecklades en dialog mellan regeringskansliet, länsstyrelserna och kommunerna – 
i det som senare kom att kallas för ”riksplaneormen” – kring frågor som berörde den fysiska 
riksplaneringen. Centrala myndigheter utarbetade här sektoröversikter om markanspråk och 
långsiktiga hänsynsregler för bland annat naturvård, kulturvård, försvarsintressen, jord- och 
skogsbruk. Kommunerna svarade i sin tur på hur dessa sektorkrav kunde tillgodoses i sin 
planering. Detta gjordes ofta genom tillägg till kommunöversikterna. Procedurerna i denna 
dialog formaliserades dock inte, utan de skedde löpande. Den utvecklade dialogen bidrog 
likväl till att kommunerna hade en genomgående hög planberedskap när det handlade om att 
skydda ostörd mark från oönskade exploateringar (Rudberg, 1999: 49). Sammantaget kan 
1970- och 1980-talet beskrivas som en tidsperiod där det skapades nya förutsättningar för 
kommunernas översiktsplanering med nya planeringsinstrument och utökade dialoger som 
följder. Samtidigt kom alltså de nya, utvidgade och informella planformerna under kritik. 
 
Arbetet med en ny plan- och bygglag inleddes redan 1968, men det skulle dröja cirka 20 år till 
innan en ny plan och- bygglag (PBL) slutligen antogs 1987, vilken ersatte den då 40 år gamla 
byggnadslagen från 1947. Stora förändringar hade dock skett under den tid lagstiftningen setts 
över (Granberg: 2004: 112). Rudberg (1999: 49-50) skildrar bland annat hur lagrevisionen, 
under mitten av 1970-talet, fick en annan inriktning än att främst styra bebyggelsens 
expansion när miljonprogrammet hade avslutats och den ekonomiska tillbakagången gjort sig 
gällande i kommunerna. Enligt Granberg (2004: 111-112,118) hade planeringens starka 
styrningsoptimism varit intakt så länge den ekonomiska tillväxten hade fortsatt under rekord-
åren på 1960- och 1970-talet. Efter miljonprogrammets slutförande minskade bostads-
byggandet och den kommunala planeringens fokus flyttades från utbyggnaden av bostäder 
och infrastruktur till frågor om ekonomi och förvaltning. Samtidigt växte kraven på med-
borgardeltagande (ibid.). Rudberg (1999: 50) skriver vidare hur lagrevisionen nu riktade in sig 
på att stärka det kommunala planmonopolet och fördjupa medborgarnas insyn samt med-
verkan. Den miljövårdande inriktningen som kommunöversikterna fått inom riksplaneormen 
skulle också stärkas och reglerna för planläggning och byggande förenklas (ibid.).  
 
Samma år som PBL antogs utfärdades en ny naturresurslag (NRL) som bland annat innehöll 
bestämmelser om kommunernas ansvar för de statliga riksintressena. PBL ställde nu även 
krav på att samtliga kommuner skulle upprätta och anta en kommuntäckande översiktsplan 
där just områden av riksintresse skulle detaljredovisas (Rudberg, 1999: 50). När just frågor 
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kring naturresurs- och miljöutveckling stärktes breddades kommunernas planeringsuppgifter 
till att också omfatta det obyggda landskapet (jordbruks- och skogsområden). Innan PBL och 
NRL trädde ikraft fokuserade den kommunala planeringen i huvudsak på markanvändning, 
byggande och tätortsexpansion (Eckerberg och Khakee, 1992: 1-2). Lagarna ställde dessutom 
nya krav på utökade åtaganden för miljön och medborgarnas möjligheter till insyn och 
deltagande i planeringen (enligt nya regler om samråd med organisationer och enskilda). 
Översiktsplanen skulle dock inte vara bindande, utan den formella regleringen av mark-
användningen lades helt på detaljplanen, vilken också den fastställdes av kommunen. Det 
kommunala planmonopolet fortsatte därmed att gälla – och planeringen skulle fortsatt bygga 
på den representativa demokratins grunder (Rudberg, 1999: 50; Granberg, 2004: 112-114). I 
början av 1990-talet var nästan hela landet täckt av aktuella och politiskt förankrade översikts-
planer som oftast hade upprättats av kommunala tjänstemän (Rudberg, 1999: 50-51).  

Från översiktlig planering till strategisk planering  
I upprinnelsen till PBL hade alltså ökade krav på medborgardeltagande en central betydelse. 
Tillämpningen av den nya lagstiftningen kom likväl under tidig kritik. Det var dock inte 
enbart förmågan att mobilisera medborgarnas deltagande som sågs som bristfällig i den 
kommunala planeringen, utan det visade sig att också politikerna, i synnerhet fullmäktige-
politikerna, endast i begränsad utsträckning deltog i planeringsprocessen. Det riktades kritik 
mot att planerna fortfarande var tjänstemannaprodukter (Granberg, 2004: 115-116). Khakee 
(2000: 134-135) konstaterar, utifrån en bredare studie av kommunernas arbete med de första 
översiktsplanerna, att översiktsplaneringen inte var en politisk process. Studien visade just att 
fullmäktiges intresse för översiktsplanen ofta var obefintlig samt att en medborgerlig med-
verkan knappast existerade. Istället var översiktsplaneringen till mycket en ”professionell 
övning” som dominerades av inventeringar och databearbetningar. Strategiska övervägningar 
och konfliktanalyser av allmänna intressen var vidare mycket sällsynta (ibid.). Cars och 
Thune Hedström (2006: 169) skriver därtill att de första generationerna av översiktsplaner i 
hög grad var markanvändningsplaner som enbart redovisade en önskvärd utveckling. De 
lyfter särskilt att analyser av utvecklingshot och utvecklingsmöjligheter (alternativ) saknades, 
men också, likt Khakee, att det vanligen saknades problematiseringar och analyser av hur 
intressekonflikter kring olika mål, intressen och intressenter skulle hanteras. Översikts-
planernas praktiska resultat blev vidare många gånger begränsat. Enligt forskarna fick över-
siktsplanerna litet genomslag i verkligheten – i den efterföljande detaljplaneringen som till 
mycket ”gick sina egna vägar” (ibid.).  
 
Eckerberg och Khakee (1992: 121-122) redovisar i sin samtida forskningsrapport, ”Mellan 
lag och förväntningar – översiktsplanering utvärderas”, hur översiktsplaneringen strax efter 
PBL:s införande inte levde upp till de krav som de svenska kommunerna ställdes inför.  Deras 
utvärdering bekräftar intressant nog också ovanstående synpunkter på att intressekonflikter 
och osäkerheter inte hanterades i den översiktliga planeringen. De lyfter dessutom avsaknaden 
av medborgardeltagande som den viktigaste politiska bristen i 90-talets översiktsplanering. 
Särskilt intressant är dock att de även ser behovet av ett strategiskt tänkande som bättre skulle 
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kunna hantera den dåvarande situationen som karaktäriserades av ökade osäkerheter inom 
”alla viktiga områden”. Att den dåvarande planeringen fortfarande förlitade sig på rationell-
teknisk kunskap sågs vidare som problematisk (ibid.). Vidare skriver Granberg (2004: 118) 
hur planeringen under 1990-talet i allt större utsträckning gick mot att fokusera på hur 
förutsättningar för lokal utveckling och tillväxt kunde skapas. Den framtida utvecklingen 
uppfattades alltmer som en lokal angelägenhet som inte skulle vara styrd uppifrån med 
storskaliga och allomfattande lösningar. Samtidigt drogs kommunerna in i en alltmer 
internationaliserad omvärld där bland annat inträdet i EU både medförde en ökad kommunal 
samverkan samt interkommunal konkurrens (ibid.).  
 
Cars och Thune Hedström (2006: 166, 169-170) har skildrat hur den kommunala planeringen 
under 2000-talet står inför nya villkor. Kommunerna sägs ha tappat initiativet till privata 
byggherrar genom förhandlingsöverenskommelser vilket sägs leda till problem ur en 
demokratisk synvinkel. Lagstiftningens formella samråd räcker dessutom inte till. De säger 
sig dock har sett ett nyvaknat intresse för översiktsplaneringen. Vidare efterfrågas en 
vitalisering av översiktsplaneringen av forskarna där den fördjupade översiktsplanen ges en 
nyckelroll:  
 

”Välgrundade analyser av framtidsmöjligheter i översiktsplaneringen innebär att 
kommunerna kan lämna rollen ’åskådare’ och ta rollen som initiativtagare. I detta 
arbete spelar enligt vår uppfattning fördjupningar av översiktsplanen en nyckelroll” 
(Cars och Thune Hedström, 2006: 170) 

Under senare år har därtill efterfrågan efter en mer strategisk översiktsplanering stärkts 
ytterligare. Enligt Bostadsplaneringskommitténs (SOU 2015:59: 113) betänkande för en ”En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning” stärktes översikts-
planens strategiska funktion redan med de förändringar som genomfördes i plan- och 
bygglagen 2011. I betänkandet står det dock att lagstiftningen bör: 

 ”ge stöd för en mer visionär och strategisk översiktsplan, som tar hänsyn till och 
samordnar planen med överordnade och för kommunen relevanta, regionala och 
mellankommunala mål, planer, program och strategier” (SOU 2015:59: 114) 

2.3 En teoretisk förförståelse – planeringsteorier  
Eftersom det inom akademin alltså har debatterats vilken typ av planeringsmodell som kan 
tillskrivas den svenska planeringen är det av intresse att vidare skaffa sig en teoretisk för-
förståelse för olika planeringsteorier. Då teorierna även utgör olika planeringsideal – syner på 
vad planering är och vad det bör vara – kan de ses som verktyg för att se vart planeringen är 
på väg. 
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Rationell planering 
Allmendinger (2009: 49-50) skriver hur nya planeringsteorier (systems and rational planning) 
blev särskilt framträdande under 1960- och 1970-talet. De nya planeringsidéerna kan placeras 
i den bredare kategorin ”procedural planning theory (PPT)” som vid sin framväxt starkt 
kontrasterade sig mot den tidigare dominerande synen på planering som ”design”. PPT såg 
nu, till skillnad från tidigare, på planering som en allmän samhällsstyrningsprocess (general 
societal management process). Allmendinger (ibid.) skriver vidare hur PPT, sedan 1970-talet 
och framåt, har fått sätta stor prägel på planeringens teori och praktik. Analyser av exempelvis 
trafik- och miljöpåverkan utifrån just systemteorier har, enligt Allmendinger, än idag fortsatt 
inflytande över hur städer utformas. Likaså bedöms den rationella planeringsteorin alltjämt 
vara starkt inflytelserik med sitt anspråk på att planeringen bör stödjas av ”vetenskapliga” och 
”objektiva” metoder som just kan appliceras på planeringspraktiken ”alla aspekter” (ibid.). 
PPT har förvisso utvecklats och utmanats av senare uppkomna teorier och perspektiv på vad 
planering är och vad det bör vara – vilket kommer att åskådliggöras i senare beskrivningar av 
andra planeringsteorier – men för att förstå planeringteorins utveckling mer allomfattande är 
det nödvändigt att börja med PPT och då i synnerhet den rationella planeringsteorin.  
 
Den rationella planeringteorins grunddrag bygger på ett omfamnande av logiska förklaringar 
baserade på fakta. Planering ses här utifrån en vetenskaplig riktning som förser planeringen 
med en förenklad och strukturerad syn på världen. Beslut ska – idealiskt sett – tas i en 
rationell process som baseras på logiskt grundad fakta (Allmendinger, 2009: 50, 63). Fakta är 
just den egentliga angelägenheten i ett rationellt beslutsfattande. Värderingar, syften och mål 
tillhör dock den ”politiska sfären”. Eftersom subjektiva omdömen alltid – åtminstone mer 
eller mindre – påverkar beslutsfattande uppstår ett motsatsförhållande mellan vetenskaplig 
objektivitet och politisk subjektivitet (ibid.). Som ett svar på denna dualism utveck-lades den 
rationella planeringsteorin till en byråkratisk och rationell beslutsmodell som just försökte 
separera fakta från värderingar. Rationellt beslutsfattande delades då in i formell samt 
substantiell rationalitet. Formell rationalitet är faktabaserad och fokuserar på de medel som 
krävs för att nå uppsatta mål. Logik och förnuft är här av stor betydelse för att möta framtida 
mål så effektivt som möjligt. Substantiell rationalitet är istället kopplat till de mål eller syften 
som planeringen strävar mot utifrån politiska värderingar. De irrationella krafterna i livet – 
särskilt politiska sådana (politik, demokrati och folkopinioner) – behöver likväl tämjas med 
rationalitet och vetenskaplighet. Planeringen ses som en del av de medel som kan göra detta 
(ibid.: 63-64).  
 
Khakee (2000: 25) skriver hur den rationella planeringen förutsätter att det finns en stegvis 
välordnad process där varje steg står för en bestämd uppgift. Modellen som han lyfter bygger 
på en instrumentell rationalitet där beslutsfattare sätter målen varpå professionella planerare 
tar fram de medel som krävs (i formen av planer) för att nå de uppsatta målen. Allmendinger 
(2009: 70-71) skildrar också hur den rationella planeringen inrymmer en stegvis process som 
börjar med identifierandet och definierandet av ett problem (object) som behöver tas itu med 
eller riktas fokus mot. Det kan handla om en uppmålad bild – en vision – för en bättre värld 
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eller om ett mer omedelbart problem som behöver hanteras. Objektet beskriver dock möjliga 
världar, inte fantaiser (ibid.) vilket skiljer den rationella planeringsteorin från planering som 
fysisk design. När en tydlig målbeskrivning sedan är satt (setting objectives) handlar det om 
att tänka ut ett program som kombinerar tillgängliga resurser med måluppfyllelsen på det 
mest fördelaktiga sättet. Alternativa program/planer kan också analyseras (exploring pro-
grammes) för att se vilken väg som är den mest rationella, men det sista steget handlar om att 
välja ett alternativ (chosing programme) och sedermera genomföra det valda programmet 
(implementing it) (ibid.). När allmänheten (medborgarna) väl möts under en sådan planerings-
process handlar det mestadels om att legitimera planen (systemet) (ibid.: 203, 221).  
 
Allmendinger (2009: 234) visar i sin i tabell över olika planeringsteorier hur den rationella 
planeringsteorin har ett tydligt planeringsfokus på en vetenskaplig och objektiv kontroll av 
utvecklingen, ser planerarnas roll i planeringen som centrala experter samt utgår från att 
planerarna kan förutspå framtiden. Den rationella planeringsteorin bygger sammantaget på 
kontroll och förutsägelser (orsakssamband). Kunskapssynen är därtill absolut och inte relativ 
varför planeringsteorin sammanlagt ses som positivistisk. I både teorin och praktiken blev det 
därmed de aktörer (planerarna) som satt på expertkunskaperna (på teknisk expertis) ofta de 
aktörer som kontrollerade planeringsutvecklingen, medan de som inte satt på sådana expert-
kunskaper istället blev exkluderade (ibid.: 76-78). Vidare forskning har särskilt kritiserat den 
rationella planeringen för att vara ett medel som skapar samt upprätthåller maktrelationer. Det 
har också argumenterats för att viktiga beslut i praktiken har rationaliserats i efterhand. Själva 
begreppet rationalitet har, enligt kritiker, därför används som en dimridå för att dölja redan 
tagna beslut samt för att maskera starka ekonomiska och politiska relationer (ibid.: 74-75). 
Faludi har delvis svarat på kritiken genom att hävda att rationell planering inte söker efter att 
ersätta politiken utan endast komplettera den (ibid.: 76).  

Pragmatisk och inkrementell planering 
Kritiken som följde mot den rationella planeringsteorins idéer ledde till att ett större antal av 
andra planeringsteorier och tillvägagångssätt utvecklades. Allmendinger (2009, 72) skriver 
hur det tidigt uppkom kritik mot den rationella planeringen där bland annat Lindbloms 
inkrementella planering (som han behandlar inom den pragmatiska planeringen) fanns med. 
Hall (1988: 388-389) skriver om ett letande efter ett nytt paradigm där den rationella 
planeringen – redan mot slutet av 1960-talet – fick kritik från både den filosofiska högern och 
vänstern. Forskare, i synnerhet i USA, argumenterade för att viktiga urbana beslut behövde 
tas inom en mer pluralistisk, politisk struktur där ingen individ eller grupp hade total kunskap 
eller makt. Studier visade just på att planeringens elitistiska syn på allmänintresset kunde stå i 
total motsatts till politikens allmänna uppfattning (ibid.). Det var alltså både själva besluts-
processen (avsaknaden av politik) samt synen på total kunskap (verkligheten ses som mer 
komplex än så) som kritiserades. Allmendinger (2009: 128) redogör för att ett centralt 
kännetecken hos både pragmatism och neo-pragmatism handlar om att ”få saker gjorda” 
(getting things done) vilket är ett högst praktisk förhållningssätt till planering. Han beskriver 
vidare hur pragmatikerna argumenterar för praktiska svar som fungerar (those that work) till 
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verkliga problem. Ett sådant praktiskt tillvägagångssätt bör dock uppnås genom socialt delade 
och demokratiska medel. Det är här som den pragmatiska planeringen, enligt Allmendinger, 
kan länkas till en pluralistisk syn på samhället – där konkurrerande idéer prövas och den mest 
effektiva idén används (ibid.: 136). I detta avseende liknar den pragmatiska planeringen den 
kommunikativa planeringens idéer kring ett tydligt omfamnande av språkbruket och menings-
utbyten. Pragmatikerna avfärdar emellertid den kommunikativa idén om konsensus (ibid.: 
135).  
 
Allmendinger (2009: 141) skriver vidare att Lindbloms inkrementella planering nästintill har 
blivit synonymt med den pragmatiska förståelsen av samt förhållande till planering. Det finns 
visserligen en del skillnader mellan dessa två teoretiska positioner, men det finns likväl 
många skillnader också inom den pragmatiska planeringen (ibid.: 136-138). Eftersom både 
pragmatism och inkrementalism fokuserar på handling, implementering och omfamnandet av 
en liberal demokrati (ibid.: 141-142) är det därför ändå passande att skildra dem under ett och 
samma avsnitt. En central tanke i den inkrementella teoretiska positionen är att policyskapare/ 
beslutsfattare varken kan eller ska tänka stort. Det finns därför inte ett större mål eller vision 
att sträva mot i den planering som Lindblom diskuterar, varför det inte heller behövs några 
större planer (ibid.). Khakee (2000: 26-27) menar att inkrementalismens största förtjänst är att 
den påpekar att antalet alternativa planer och policybeslut som kan utvärderas är begränsade 
till politiska faktorer. Rationell teknisk analys kan aldrig ersätta behovet av politiskt god-
kännande och konsensus. Det förutsätts här att beslutsfattandet är fördelat på ett flertal aktörer 
där varje aktör arbetar av eget intresse (ibid.). Den rationella planeringens idé om ett förut-
bestämt och unikt allmänintresse finns därmed inte (ibid.: 45). Den beslutsprocess som 
förespråkas i den inkrementella planeringen kan vidare liknas vid att ”trassla sig igenom” ett 
antal moment i beslutsprocessen genom att ”ta små steg framåt”. Det är här politiska för-
handlingar som avgör beslutsalternativen, inte systematiska och genomtänkta analyser. Själva 
beslutsprocessen leder följaktligen endast till marginella förändringar eftersom ett bra resultat 
utgör en politisk lösning som är godtagbar för varje aktör (Allmendinger, 2009: 142; Khakee, 
2000: 26-27). 

Kommunikativ planering 
Enligt Allmendinger (2009: 142-143) är steget mellan Lindbloms inkrementella planering – 
med sin betoning på överenskommelser, konsensus och gemensamma anpassningar – och den 
senare utvecklingen i kommunikativ planeringsteori inte alltför stort. Teoretiker inom den 
kommunikativa planeringen (collaborative planning) har dock tagit avstånd från Lindbloms 
normgivande tillvägagångssätt, men även mot andra pragmatiker, för att den inkrementella 
och pragmatiska planeringen anses sakna en kritisk medvetenhet, vilket i sin tur gör dem 
blinda för olika maktstrukturer (ibid.). Det finns därmed en fara i att planeringen snarare 
bevarar sociala problem än tacklar dem (ibid.: 145). Den pragmatiska planeringen är 
emellertid inte särskilt ”maktblind”. Flera av dess förespråkare accepterar att ett instrumentellt 
handlingssätt just missar ojämlikheter och maktrelationer i samhället för att ”få saker gjorda” 
(ibid.: 129, 145).  
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Allmendinger (2009: 197) beskriver hur synen på planering som en kommunikativ process – 
särskilt på senare tid – har växt i popularitet inom planeringsteorin. Liksom postmodernismen 
frågar sig den kommunikativa planeringsteorin hur vi kan bli klok på vad som händer och hur 
vi kan planera för framtiden i ett alltmer dynamiskt och komplext samhälle? Problemet för 
planerarna är här att samhället förändras snabbt, medan planeringen som praktik är bunden till 
idéer och procedurer från en annan (en äldre) tid. Debatten över rationalitet står därför i 
centrum (ibid.). I postmodernismens kritik av modernismen argumenteras det för att lämna det 
modernistiska ”letandet” efter ”sanningar” och istället omfamna osäkerheter och agnosticism. 
Detta är av särskild stor vikt när världen ses som alltmera pluralistisk och fragmenterad med 
en större mångfald av olika kulturer, språk, berättelser etc. (ibid.: 199) varför den rationella 
planeringens tro på en ”objektiv” och ”vetenskaplig” kunskap därmed förkastas. Den 
kommunikativa planeringsteorin skiljer sig emellertid från just den här postmodernistiska 
kritiken även om denna planeringsteoretiska position också delar synen på att världen är 
dynamisk och komplex. Habermas – som är en av förgrundsgestalterna i den kommunikativa 
planeringsteorin – bygger snarare vidare på modernismen i hans arbete med att försöka 
rekonstruera ”the unfinished project of modernity” (Allmendinger, 2009: 197). Han överger 
den aldrig helt. Den kritik som Habermas likväl riktar mot modernismens rationella planering 
handlar om ett ifrågasättande av att enbart experter/professionella – i detta fall planerarna – 
har fått dominera över själva ”rationaliteten” genom dess begränsade instrumentella/ 
vetenskapliga fokus. Enligt Habermas var problemet med den instrumentella rationaliteten 
nämligen att den ”trängde ut” andra vetandet och sätt att tänka varför maktrelationer i 
samhället därigenom ”snedvreds” till ”experternas” fördel (ibid.: 199-200).  
 
Den kommunikativa teorin söker likväl efter en annan slags rationalitet – ”kommunikativ 
rationalitet”. Genom åstadkommandet av en rationell kommunikation i planeringsprocessen 
kan just dominansen av vetenskaplig objektivitet brytas ned och istället kan en annan slags 
objektivitet byggas upp – baserad på individuella uppgörelser genom en fri och öppen diskurs. 
Även om den kommunikativa planeringsteorin accepterar eller, som redan sagts, tror på en 
dynamisk och komplex verklighet (med en blandning av olika kulturer och diskurser) 
argumenterar Habermas för att det likväl finns sätt i vilka människor kan komma överens och 
skapa mening tillsammans (”make sence together”). Utgångspunkten är här att alla kunskaper 
och åsikter erkänns som lika viktiga. Det är därför viktigt att lyssna till allas synpunkter och 
bygga en gemensam plattform för handlande – medhjälp av ”deliberativa samtal” – varför 
planeringen ska ses som en interaktiv och kommunikativ process (Allmendinger, 2009: 200, 
202-203; Healey, 2006: 29, 52-53). Khakee (2000: 34) liknar också den kommunikativa 
planeringen vid en interaktiv process som hämtar kunskaper från vardagslivet. Det kan följ-
aktligen konstateras att ”bilden” av den rationella planeringsteorins formella rationalitet har 
nyanserats till en form av ”begränsad rationalitet”.  
 
Den kommunikativa planeringen ses vidare som ett utmanande alternativ till den instru-
mentella rationaliteten. Dels demonstrerar den kommunikativa teorin – på ett kritiskt sätt – 
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hur den nuvarande planeringen enbart tjänar till att bevara status quo genom den instru-
mentella rationalitetens odemokratiska natur, dels söker den – på ett normativt sätt – efter 
alternativ som leder mot en demokratisering inom planeringen (Allmendinger, 2009: 209). 
Den rationella planeringens uppdelning mellan just formell och substantiell rationalitet ses 
också som problematisk. Enligt Allmendinger (ibid.: 210-211) har planeringen hittills gynnat 
den formella rationaliteten, med sina tydliga procedurer för hur givna mål ska uppnås, medan 
den substantiella rationaliteten, med sina värderingar, ideal och moraler om målen i sig, har 
tryckts undan. Ett demokratiskt bekymmer uppstår emellertid om den formella tekniska 
rationaliteten står över den politiskt substantiella rationaliteten (ibid.). Detta liknar delvis den 
inkrementella planeringens kritik mot att en rationell teknisk analys aldrig kan ersätta behovet 
av politiskt godkännande och konsensus. Den kommunikativa planeringen belyser dock även 
att medlen – det formella – inte kan – separeras från målen – det substantiella. Planerarna 
själva kan därför inte heller separera sig från det substantiella (ibid.).  
 
Allmendinger (2009: 76) skriver likväl hur det nutida skiftet till en mer kommunikativ form 
av rationalitet har skett och därigenom skapat starka incitament för att innesluta den formella 
rationaliteten inom en mer diskursiv och politisk arena. Healey (2006, 335-336) beskriver hur 
det i de senaste decenniernas debatter kring nya former av demokrati (deliberativa, diskursiva 
och deltagande demokratiformer) har uppstått ett nytt koncept – ”the public realm” – som 
bland annat understryker vikten av att alla får komma till tals samt att olika röster (alternativ) 
tolereras. Allmendinger (2009: 214) skriver vidare hur ett av de tydligaste utfallen för en 
kommunikativ planeringsprocess är planen i sig. Planen är resultatet av flera alternativa 
diskurser där olika idéer kommer samman – genom deliberativa samtal – till en gemensam 
syn (en plan). Processen i sig är dock fortsatt det centrala. Fokus ligger på processen för hur 
olika diskurser hanteras och presenteras i planen, inte på planen som objekt. Teorin beskrivs 
därtill som ”framtidspekande”, inte ”framtidsdefinierande” (ibid.: 221). Khakee (2000: 45) 
lyfter därtill hur det inom den kommunikativa planeringsteorin just är planeringsdiskursen 
som avgör i vilken utsträckning det är möjligt att komma överens kring vissa allmänna 
intressen. Det kan således fastslås att det i den kommunikativa planeringsteorin inte heller 
finns några färdiga planärenden, utan de ”växer fram” genom den ”deliberativa processen”. 
 
I och med att den kommunikativa planeringsteorin trycker på behovet av nya demokrati-
former inom själva planeringen – med mer deltagande och deliberativa inslag – har också 
bilden av den substantiella rationaliteten nyanserats. Allmendinger (2009: 221-223) lyfter 
emellertid kritik mot att det inom den kommunikativa teorin ges få indikationer på hur den 
representativa demokratin kan kombineras med en deltagardemokrati i just praktiken. Dess-
utom tenderar medborgare till att endast vara intresserade av planer som rör dem i deras 
direkta närhet (i både tid och rum) varför större planer sällan intresserar en bredare publik. 
Kritik har även lyfts mot att resultatet av en mer kommunikativ process mycket väl kan leda 
till en ”fin” plan, men att den endast av den anledningen inte behöver bli implementerad. 
Planeringen måste också ”få saker gjorda” (ibid.) vilket ju den pragmatiska planeringen före-
språkade men som, i sin tur, kritiserades som ”blind” för (odemokratiska?) ”maktstrukturer”. 
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Enligt Allmendinger (ibid) finns det även en paradox i att den kommunikativa planeringen i 
huvudsak är ”framtidspekande”, inte ”framtidsdefinierande”. Den framhåller alltså möjlig-
heten till förändring, men håller samtidigt tillbaka från att beskriva den, vilket kan ses som ett 
högst praktiskt planeringsproblem.  

Strategisk planering 
Khakee (2000: 29-30) skriver hur det i planering krävs att man skapar sig föreställningar om 
framtiden. Den rationella planeringen förlitade sig exempelvis på prognoser med tron på att 
mycket av de osäkerheter som planerarna mötte var av kvantitativ beskaffenhet. Prognoserna 
utvecklades då ofta genom att ”titta tillbaka” (på det förflutna) med trendextrapolering som 
redskap. Sedan mitten av 1970-talet blev det dock alltmer uppenbart att osäkerheter inte var 
kvantitativa, utan kvalitativa (ibid.). Albrecht (2004: 743-744) skriver hur synen på den 
strategiska planeringen särskilt förändrades under 1900-talets senare årtionden. Upplevelsen 
av en alltmer komplex och föränderlig värld bidrog starkt till att agendan för den strategiska 
planeringen utökades och expanderades. Ett ökat intresse och oro för miljöfrågor, och alla de 
problem och utmaningar som inryms i dessa frågor, nämns bland annat som (nya) faktorer 
som spelade en stor roll för den strategiska planeringens utveckling. Ett både lokalt och 
globalt växande intresse och oro för sådana osäkerheter förbands till den allt hastigare och 
nyckfullare utvecklingen – en utveckling som inte kunde hanteras i den samtida planeringen 
och genom dess traditionella planeringsmetoder (ibid.).  
 
Enligt Albrecht (2004: 745) kännetecknades den traditionella planeringen av statiska metoder 
(zonindelning och låsande markanvändningsplaner) som var passiva i förhållande till den allt 
hastigare och nyckfullare utvecklingen. Detta kritiserades till förmån för mer flexibla metoder 
där planeringen är mer anpassningsbar – snabbare och tjänligare i sin respons – till förändrade 
sociala och ekonomiska omständigheter i den komplexa och föränderliga omvärlden. Healey 
(2009: 444) skriver därtill hur den traditionella planeringen samtidigt kännetecknades av en 
samhällsstyrning (byråkrati) där lagar och myndigheter med vissa expertkunskaper – med en 
planeringsexpertis i ren vetenskaplig form – fick mycket utrymme. Healey (ibid.: 447) menar 
dock att urbana förändringar och utvecklingar är för komplexa att ”greppa” inom endast en 
viss expertis eller inom ett kunskapsfält. Sammantaget kan den strategiska planeringen sägas 
ha utvecklats som en ytterligare kritik mot den rationella planeringsteorins övertygelse om en 
”objektiv kunskap” och tro på en ”säker framtid”. Healey (ibid.: 444-445) konstaterar att det 
numera finns en mycket bredare syn på planeringen. Det finns bland annat en större insikt om 
att också informella relationer och nätverk behöver integrera med varandra för att 
planeringens ska kunna hantera den komplexa och föränderliga omvärlden. Medveten-heten 
om en större komplexitet handlar vidare om att varje praktiskt fall bör ses som något unikt. 
Praktiska problem kan därför inte lösas medhjälp av den traditionella planeringens generella 
metoder och procedurer (best practice manuals) (ibid.) just eftersom osäkerheter är kvalitativt 
beskaffade. 
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Vidare lyfter Albrecht (2004: 751) att den strategiska planeringsteorin förespråkar en 
gemensam och fördelaktig dialog mellan top-down strukturer och bottom-up lokala uniciteter. 
Healey (2009: 441-442) förklarar detta samspel närmre när hon liknar den strategiska 
planeringen vid en ”arena” av olika aktiviteter och aktörer vilka tillsammans samspelar med 
varandra och gemensamt styr planeringen. Governance lyfts här in som ett centralt begrepp 
som kan liknas vid en interaktiv samhällsstyrning där en samling av olika aktörer – både 
offentliga och privata – på olika nivåer integrerar med varandra. Arenan utgör då själva 
planeringsprocessen (ibid.). En sådan process skiljer sig således från den rationella 
planeringens linjära process som har ett tydligt planeringsfokus på en högst vetenskaplig och 
objektiv kontroll av utvecklingen, ser planerarnas roll i planeringen som centrala experter 
samt utgår från att planerarna kan förutspå framtiden (ett problem) och komma fram till ett 
alternativ för framtiden (en plan). Det är här tydligt hur Healeys syn på den strategiska 
planeringen har präglats av den kommunikativa planerinsteorins idéer, vilka hon för sig ha 
varit med och utvecklat (Healey, 1997), kring en interaktiv och kommunikativ process.  
 
Vidare skriver Khakee (2000: 30) hur den strategiska planeringen avfärdar en förutbestämd 
ordning och istället ersätter den linjära ordningsföljden med en cyklisk ordning som känne-
tecknas av partiella åtaganden och stegvisa framsteg. För att just kunna hantera osäkerheter 
och komplexa problem måste planeringen vara flexibel och åstadkomma flera alternativa 
planer. I det cykliska ligger också möjligheten att ändra alternativen allteftersom ny 
information tillkommer eller nya upptäckter görs (ibid.). Den interaktiva samhällsstyrningen 
(governance) är en del av denna cykliska process i och med att den – med ett bredare aktörs-
deltagande – skapar en mer dynamisk process (med mer flexibilitet, kreativitet och rörlighet) 
som är snabbare och tjänligare i sin respons till den komplexa och föränderliga omvärlden. 
Som Healey (2009: 442) beskriver det handlar det om att mobilisera uppmärksamhet, energi 
och tillgängliga resurser samtidigt som kunskapsunderlaget berikas. En sådan dynamisk 
process kontrasterar starkt till den mer statiska och traditionella markanvändningsplaneringen. 
Governance i sig själv – i sin egenskap av ett komplext aktörsnätverk – är då dessutom en del 
av den komplexa och föränderliga omvärlden. Healey (ibid.: 442) skriver därtill hur valda 
alternativ eller strategier som väl ”gör skillnad” också transformeras över tid och på oförut-
sedda sätt.  
 
En strategisk planering som liknas vid en dynamisk eller transformativ process där just en 
mångfald av olika aktörer kraftsamlar för att exempelvis hantera ett problem kan emellertid 
tyckas likna den pragmatiska planeringens ansats till att ”få saker gjorda”. Likaså kan den 
pragmatiska planeringens, men också den kommunikativa planeringens, letande efter 
alternativa planer och diskussioner påminna om den strategiska planeringens ”arena”, som 
Healey lyfter (2009: 441-442), där explicit flera alternativ hanteras och diskuteras genom att 
flera olika aktörer samspelar och interagerar med varandra. Det finns likväl stora skillnader 
planeringsteorierna emellan. I den pragmatiska planeringsteorin, liksom i den inkrementella, 
finns det som sagt inga större planer eller ett långsiktigt tänkande. I den strategiska 
planeringen finns det dock i högsta grad ett långsiktigt tänkande även om det därtill finns ett 
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kortsiktigt tänkande och en viss strävan efter stegvisa framsteg. Albrecht (2010: 1118-1121-
1122) trycker exempelvis på vikten av just framtida visioner och mål – både långsiktiga och 
kortsiktiga – i den strategiska planeringen. Uppnådda delmål visar på att en långsiktig 
utveckling verkligen äger rum, vilket ger människor bevis för och framtidstro till en ”önskad” 
framtid som exempelvis en vision kan ge uttryck åt. Visionerna ska, enligt Albrecht, därtill 
konstrueras utifrån en viss konsensus för att de verkligen ska kunna uppfyllas. Det gäller 
närmare bestämt att få människor att känna ett gemensamt behov av en ny utveckling (ibid.). 
Detta kan förvisso kritiseras på samma grunder som när den kommunikativa planeringsteorins 
strävan efter konsensus tidigare problematiserades – utifrån svårigheten i att finna konsensus 
(och medborgerligt engagemang) i själva planeringspraktiken. Den strategiska planeringen 
skiljer sig dock från den kommunikativa planeringsteorin genom att den i högre utsträckning 
”definierar framtiden”, eller åtminstone flera möjliga sådana, och därmed inte endast ”pekar 
mot den”.  

2.4 Två typer av planering 
Utöver rena planeringsteorier har planeringslitteraturen även uppmärksammat att det, om än 
lite förenklat, finns två olika plantyper eller två sätt att planera. Dessa två varianter ger vidare 
en djupare förståelse för hur olika planeringsteorier ser på planering och på faktiska planer. 
De två begreppen kan därför användas som analytiska verktyg för att analysera översikts-
planens roll. 

Conformance vs. performance  
Laurian et al. (2010: 741-742) noterar att planeringsforskningen, sedan mitten av 1990-talet, 
har börjat lägga alltmer uppmärksamhet på planernas faktiska innehåll och beskaffenhet. 
Forskningen har även närmare börjat studera närmre hur planer används samt implementeras. 
Conformance och performance utgör två olika synsätt på hur en plans användning och 
implementering kan utvärderas. Laurian et al. (2004: 472) beskriver hur conformance-based- 
respektive performance-based plan implementation utgör två olika angreppssätt därför att de 
förlitar sig på olika antaganden om planens funktion och syfte. Alexander (2009: 241) skriver 
att den grundläggande frågan ”vad planering är till för?” dessutom lyfts när faktiska planer 
utvärderas.  

”The conformance-based approach focuses on planning outcomes and the linkages 
between plans and actual development. A plan is considered implemented if develop-
ment patterns adhere to its policies and meet its objectives. This approach assumes a 
rational model of planning, whereby plans act as blueprints for future development.” 
(Laurian et al. 2004: 472) 

En överensstämmelse mellan plan och utfall är alltså det centrala i det första angreppssättet – 
conformance – eftersom en plan bedöms som implementerad endast om utvecklingsmönstret 
följer eller håller fast vid planens intentioner (Laurian et al. 2004: 472). Alexander (2009: 
235) beskriver conformance på liknande viss – hur det just är överensstämmelsen mellan plan 
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och utfall som undersöks – men han tillägger också att detta kan bedömas på två olika sätt.  
Det första sättet handlar om att undersöka utfallet ”på marken”. Stämmer det verkliga utfallet 
med planen och dess riktlinjer? Det andra sättet handlar om att granska ifall en senare 
planläggning följer utstakade mål, policys samt direktiv. Laurian et al. (2010: 743) skriver, i 
likhet med det sista sättet, hur conformance fokuserar på hur nära efterföljande beslut fogar 
sig efter (conform) samt når upp till planens mål och policys. Flera forskare är dock överens 
om att conformance är ett angreppssätt som lämpar sig för bedömningar av planer som 
fungerar som så kallade blåkopior (blueprints) för utvecklingen (Laurian et al. 2004: 472; 
Laurian et al. 2010: 743; Faludi 2000: 303).  

”In contrast, the performance-based approach focuses on planning processes and 
considers the plan as a guide for future planning decisions, rather than a blueprint. 
A plan is considered implemented if it is used or consulted in decision-making 
processes.” (Laurian et al. 2004: 472) 

Utifrån citatet från ovan definieras alltså performance som ett processorienterat angreppssätt. 
Denna definition skiljer sig från det andra angreppssättet – conformance – som istället är 
objektorienterat. Laurian et al. (2004: 472) skriver vidare att den processorienterade metoden 
utgår från att det måste finnas en viss anpassningsbarhet inom planeringen som kan hantera 
”ombytliga omständigheter” varför planen inte behöver eller ska slå fast en strikt utveckling: 

”This approach assumes that since planning practice is adaptive and needs to be 
adjusted to ever-changing circumstances, plans need not be strictly adhered to. In 
other words, when departures from a plan are rational or necessary, the plan may be 
considered implemented even though planning decisions depart from its policies.” 
(Laurian et al. 2004: 472) 

Alexander (2009: 235) definierar performance utifrån att planen ses som ett ramverk för 
framtida planbeslut och senare planläggningar. Performance beskrivs närmre som en term 
vilken ger uttryck åt planens (eller policyns) användbarhet och effektivitet; ifall den har 
konsulterats i efterföljande beslut eller följts i relaterade planer, program och projekt etc. 
(ibid.). Denna definition har dock likheter med det som Alexander (2009: 235) och Laurian et 
al. (2010: 734) skriver gällande conformance. Conformance kan som sagt också handla om att 
granska hur nära just efterföljande beslut och planläggningar fogar sig efter planens mål och 
policys. Att performance inte hanterar så kallade ”blåkopior” står likväl klart, eftersom det här 
inte är objekten som står i fokus i granskningen av planens implementering, men vari ligger 
då skillnaden? 

I citaten från ovan skriver alltså Laurian et al. (2004: 472) att det i performance är processen 
som står i fokus, att planeringen måste kunna hantera ”ombytliga omständigheter” samt att en 
plan likväl kan ses som implementerad även om efterföljande beslut avviker från planens 
riktlinjer. Det är troligen här skiljelinjen ligger i. Utifrån performance får senare beslut och 
planläggningar just avvika eftersom förutsättningar kan ändras efter det att planen gjordes. 
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Korthals Altes (2006: 99) klargör denna skillnad ännu tydligare, då han menar att en grund-
läggande idé med performance; är att tillgänglig kunskap är större vid senare beslut än när 
planen gjordes. Planer är därför inte heller menade att vara tvingande (ibid.). Korthals Altes 
(ibid.: 97) skriver dessutom att det i planeringslitteraturen finns en debatt om att kriterierna 
för conformance – huruvida den fysiska utvecklingen stämmer överens med planen – står i 
motsatts till performance – huruvida planen har ”banat väg” för bättre beslutsfattande. I detta 
avseende är det tydligt varför performance är mycket mer intresserad av beslutsprocesserna 
som efterföljer planen snarare än av planens faktiska utfall i utvecklingen av den fysiska 
miljön. Faludis (2000: 305-306) skildring av performance stärker denna hållning: 

”Performance ... refers to how a plan fares during negotiations, whether people use 
it, whether it helps clarifying choices, whether ... the plan forms a part of the 
definition of subsequent decision situations. So what happens with the plan becomes 
the key to evaluation. Whether or not it is followed is not the issue” (Faludi, 2000: 
305-306).  

Laurian et al. (2010: 742-743) lyfter dessutom hur debatten om ”det bästa sättet att utvärdera 
planer” – utifrån implementering och utfall – även kan kopplas till olika planeringsteoretiska 
ideal. Den rationella planeringsteorin (utifrån sin modernistiska/positivistiska epistemologi) 
kan bland annat kopplas till conformance eftersom den utgår från att uppsatta mål och objekt 
blir implementerade för att just svara på specifika problem (utifrån förväntade utfall). Den 
kommunikativa planeringsteorin (utifrån sin intersubjektiva och diskursiva epistemologi) kan 
istället kopplas till performance eftersom den inte föreställer sig planen som en ”blåkopia” 
utan mer som en ”vägvisare” eller ”guide” i framtida beslutsfattanden (ibid.). Frågan är dock 
om inte den strategiska planeringen med sina kommunikativa drag är en ännu bättre koppling 
till performance med tanke på de två plantyper som diskuteras nedan. 

Projektplaner kontra strategiska planer  
Faludi (1989: 135) skriver att det finns två typer av planer – projektplaner och strategiska 
planer. Projektplaner kan ses som blåkopior för utvecklingen när planens implementering är 
oproblematisk och utfallen är rättade (conformed) efter planens intentioner. Strategiska planer 
kan istället ses som en dokumentering av tillfälliga uppgörelser över varjehanda projekt – 
överlagda – vid olika tidpunkter. Framtiden förblir därmed öppen, varför beslutsfattare som 
använder strategiska planer ständigt måste prestera (perform) vidare (ibid.). Conformance 
och performance kan följaktligen inte endast ses som två olika angreppssätt till hur en plan 
kan utvärderas, utan begreppen utgör också två skilda antaganden över planens funktion och 
syfte i planeringen. Eftersom en projektplan förväntas utgöra en otvetydig guide till ett 
bestämt resultat ska den efterföljande planeringen fokusera på att rätta sig efter denna. Då 
planer, liksom andra dokument, kan misstolkas läggs det dessutom ofta ner mycket tid på att 
standardisera uttryck och specificera föreskrifter i projektplaner. Strategiska planer fokuserar 
istället på samordningen av projekt och andra åtgärder där en större mängd aktörer (offentliga 
såväl som privata) är inblandade. Det är här aktörernas fattade beslut eller ställningstagande 
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som formar planeringens objekt, inte det materiella. Samordningen av samt interaktionen 
mellan besluten ses också som en ständigt pågående process. Den strategiska planen i sig 
själv utgör här en tillfällig dokumentering av uppnådda överenskommelser. Planen är väg-
ledande på så viss att dess form kan liknas vid en referensram för framtida förhandlingar 
(Faludi: 2000: 305).  
 
Faludi (1989: 139) har även skrivit om att det finns hybrider mellan dessa två planer (hybrid 
plans) vilka dock lider av motsättningar. Strategiska planer kan påminna om projektplaner 
om det finns konsensus kring ett uppdrag (exempelvis vid svar på krig eller naturkatastrofer). 
En strategisk plan, som till en början strävar efter att hålla framtiden öppen, kan även övergå 
till att bli mer av en blåkopia för att visa att man ”menar allvar” eller för att ”rätta sig efter” 
populära åsikter (ibid.). 

2.5 Motsättningar mellan planeringsinstrumenten 
Ett sista perspektiv har vidare hämtats från planeringsforskningen kring motsättningar mellan 
den strategiska planeringen och den mer traditionella markanvändningsplaneringen. I denna 
studie är detta särskilt intressant med tanke på de aktuella plandiskussioner som nu förs i 
Sverige kring en starkare översiktsplanering. I diskussionerna förefaller de gällande svenska 
planformerna just stå under omförhandlingar. 

Den strategiska planeringens paradox  
I det ökade intressen för en mer strategisk fysisk planering har det uppmärksammats påtagliga 
svårigheter i det faktiska planeringsarbetet. Mäntysalo (2013: 51) skriver i sin artikel ”Coping 
with the Paradox of Strategic Spatial Planning” hur den strategiska planeringens parallella 
inslag av informella system kan resultera i allvarliga legitimitetsproblem och svåra val: 
 

”The possible detachment of strategic spatial planning from the statutory planning 
system into a parallel “informal system” would pose a serious legitimacy problem. 
Thus, we may end up in an impossible choice between a legitimate rigidity of 
statutory planning and an illegitimate flexibility of strategic planning.” (Mäntysalo, 
2013: 51) 

 
Svårigheterna ligger särskilt i förhållandena mellan formell rigiditet och informell flexibilitet, 
säkerhetsställandet av markäganderätter och investeringar gentemot öppnare spektrum av 
möjligheter samt ordnandet av legala säkerheter kontra arbetet med osäkerheter. Dessa 
komplexa relationer skildras vidare som en paradox i den strategiska fysiska planeringen 
(Mäntysalo, 2013: 51-52). Paradoxen ligger till mycket i att den strategiska fysiska 
planeringen – med sina informella (flexibla) instrument – inte kan ignorera befintliga plan-
system – med sina institutionella och formella (rättssäkra) instrument (statutory planning 
instrument) (Mäntysalo et al. 2015: 169-170). Van den Broeck (2013: 43-44) ger i sin artikel 
”Balancing Strategic and Institutional Planning: The Search for a Pro-Active Planning 
Instrument” en liknande bild av ”den svåra relationen” mellan den strategiska fysiska planer-
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ingen och den institutionella planeringen (the traditional institutional planning system). Han 
beskriver ingen direkt paradox, men konstaterar likväl att försök till att koppla samman eller 
kombinera dessa två totalt olika planeringstyper – med sina olika objekt och syften – i ett 
planeringsinstrument är oerhört svårt att lyckas med; när just säkerheter står motsatt till 
osäkerheter och flexibilitet samt stabila och legitima system gentemot en mer dynamisk 
planering etc. (ibid.). 

Hanterandet av den strategiska planeringens paradox  
Van den Broeck (2013: 44) skriver därtill hur planerare vill ha aktiva instrument med avsikten 
att förändra verkligheten, ingripa och skaffa svar på fysiska problem. Han ser samtidigt ett 
behov av formella planeringsinstrument och planer (land-use and zoning plans) som skapar 
legala och lika rättigheter/säkerheter. De är även nödvändiga för att undvika favorisering och 
korruption inom den rådande politiken. Sådana detaljerade planeringsinstrument och planer 
som syftar till att legitimera säkerheter och rättigheter är likväl, enligt Van den Broeck, inte 
helt lämpade för att hantera planerarnas fysiska planeringsobjekt (spatial objects) samt strävan 
efter fysiska kvaliteter (spatial quality). Planerare behöver också instrument som kan skapa 
visioner, realisera aktiva policyer och hantera plötsliga förändringar och osäkerheter (ibid.) 
Van den Broeck (2013: 44) tillägger därtill att den fysiska planeringen behöver legitimeras av 
beslut som är tagna inom ramen av en strategisk demokratisk och kollektiv planeringsprocess. 
Han ställer sig också frågande till om konventionella planeringsinstrument (land-use plans 
and zoning plans) verkligen är bra instrument för den fysiska planeringen: 
 

”Conventional land-use and zoning plans soon become outdated, are often utopian, 
are not based upon sufficient and correct data, do not take resources into account or 
the time factor or even the possibilities for their implementation. They are incapable 
of dealing with the dynamics of society and changing issues.” (Van den Broeck, 
2013: 44) 

 
Enligt citatet blir alltså konventionella planer snabbt utdaterade då de ofta är utopiska, saknar 
tillräcklig och korrekt fakta samt är oförmögna att hantera det dynamiska samhället och dess 
ständigt föränderliga omständigheter. Behovet av en strategisk planering anses därmed vara 
uppenbart. Van den Broeck (2013: 44) lyfter samtidigt ett fortsatt behov av just formella 
planer samt planeringsinstrument som skapar legala och lika rättigheter/säkerheter. Hur kan 
en sådan motsättning – den strategiska planeringens paradox – hanteras?  
 
Enligt Van den Broeck (2013: 45) har den strategiska planeringen med säkerhet ännu inte 
ersatt den institutionella planeringen, men den utgör nu ett nödvändigt komplement till det 
reglerande angreppssättet. Den strategiska planeringen beskrivs dock endast vara möjlig inom 
en särskild kontext där vissa framgångsfaktorer rörande olika tillgångar, bevekelsegrunder 
och politiska viljor är tillgängliga. Den strategiska planeringens genomförbarhet är därmed 
begränsad, varför det, enligt Van den Broeck, inte heller är meningsfullt att legalisera den 
strategiska planeringen (ibid.). Van den Broeck ser alltså inte att den strategiska planeringens 
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parallella inslag av informella system utgör ett lika stort legitimitetsproblem som Mäntysalo 
(2013: 51). Båda inriktningarna – den strategiska såväl som den institutionella planeringen – 
skildras närmare bestämt som legitima (Van den Broeck, 2013: 46).  
 
Van den Broeck (2013: 44, 46-47) lyfter visserligen att det inte finns ett enkelt ”recept” för 
själva hanterandet av den strategiska planeringens problematik (paradox). Det handlar till 
mycket om att göra sig medveten om skillnaderna mellan den strategiska och institutionella 
planeringens olika karaktärer (för att förstå hur svårt det är att försöka kombinera de två 
inriktningarna). Artikelns främsta slutsats handlar också om att synliggöra hur existerande 
planinstrument – för närvarande – inte är anpassande till att ”hantera” problematiken (ibid.). 
 

”We have to deal with hectic, multi-dimensional, cyclical processes. In fact, these are 
social-political open-ended processes, not management and bureaucratic processes.” 
(Van den Broeck, 2013: 44) 

 
Enligt citatet från ovan handlar det därtill om att se och bemöta planeringens problematik 
utifrån nya procedurer – hektiska, flerdimensionella och cykliska processer – vilka i själva 
verket är socialpolitiska och ovissa. Frågan är dock hur sådana processer kan initieras och 
bedrivas? Van den Broeck (2013: 46) exemplifierar hur han tillsammans med några med-
arbetare under 1980-talet lyckades utarbeta en ”tre-spårig metod” (a three-track approach) i 
Flandern. Metoden kombinerade ett långsiktigt tänkande mot en framtid i tillblivelse (an 
orientation towards becoming) med kortsiktiga interventioner (an action and implementation 
orientation) inom en ”samproduktiv beslutfattningsprocess” (within a co-productive decision-
making process). Ett ”fjärde spår” framställdes därtill under 1990-talet med syftet att 
involvera ännu fler aktörer i själva beslutsfattandet (ibid.) För att sammanfatta detta 
tillsammans med Van den Broecks övriga funderingar handlar det således om att parallellt 
arbeta med både långsiktiga och kortsiktiga perspektiv (genom att ”proaktivt” slå fast 
riktningar samtidigt som man ”reaktivt” handskas med plötsliga förändringar och osäkerheter 
i det dynamiska samhället). Processen är därmed mer cyklisk än linjär. Planeringen behöver 
samtidigt legitimeras av beslut tagna inom ramen av en demokratisk och kollektiv 
planeringsprocess.  
 
Mäntysalo et al. (2015: 175) skriver, i likhet med Van den Broecks idéer, hur den strategiska 
fysiska planeringens paradox inte ska ses som en dualistisk fråga. Det handlar inte endera om 
en strategisk eller byråkratisk planering, utan om en dialektisk förståelse om ”både och” 
vilken går bortom en sådan dualism. Forskarna menar här att planeringen bör vara: ”both 
visionary selectiveness and comprehensiveness, both action orientation and plan orientation, 
both dynamic and static problem descriptions, both coping with uncertainty and fixing of 
certainties, both relational coproduction and law-based procedures” (ibid.). Den föreslagna 
strategiska planeringen bör dessutom, istället för att separera sig från den institutionella 
planeringen, länkas till själva processerna för de formella (rättssäkra) planinstrumenten 
genom att förse dessa med strategiska föreställningar och vägledningar. Det är här som den 
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strategiska planeringens handlingsorientering sägs ligga i. Planeringens objekt handlar då inte 
om att producera planer (inte ens strategiska sådana) utan om att producera insikter om 
presumtiva utvecklingar för att därigenom uppmana till samhällsdebatt (ibid.: 179). Scenario-
planering ses här som en nyckelfaktor. Scenarier spelar en central roll i den strategiska 
planeringen när det handlar om att – utifrån drivkrafter och trender – föreställa sig alternativa 
utvecklingar så att beslutsfattare kan förberedas inför framtida osäkerheter (ibid.: 176, 180). 
 
Mäntysalo et al (ibid.: 180) kopplar likväl även den strategiska planeringen till faktiska planer 
– då främst till översiktliga planer (master plans). Forskarna hävdar dock att det då är av stor 
vikt att planerna är fortlöpande och iterativa för att ”hålla kvar” strategiska frågor ”på den 
politiska agendan”. Sådana frågor får inte skrivas av bara för att de blir ratificerade i en given 
plan (ibid.) Liksom Van den Broeck har forskarna vidare en liknande syn på den strategiska 
planeringen som en cyklisk process där det finns ett samspel mellan kortsiktiga instruktioner – 
för markanvändningen på den detaljerade planeringsnivån – och långsiktiga och mer fria 
perspektiv – på den mer översiktliga och regionala planeringsnivå (ibid.: 169, 179-180). De 
nämner därtill att den cykliska planeringsprocessen även involverar ett regelbundet upp-
daterande av nödvändiga kunskaper och beslutsunderlag. I sin studie skildrar de dock hur det i 
översiktliga planarbeten (i finska städer) är vanligare att mer oregelbundet ta fram nya 
översiktsplaner och underlag till dessa vilket inte ses som särskilt strategiskt (ibid.). 

2.6 Positionering  
Forskningsöversikten visar alltså på hur den svenska planeringen har stått under ett antal 
större förändringar. Den översiktliga planeringen har gått från att vara styrande till att bli 
alltmer flexibel. Förändringar i planpolitiken men också i planeringspraktiken har lett till att 
en uppsjö av olika planeringsinstrument har använts inom den svenska långsiktiga översikts-
planeringen. Nu i dagarna tycks dock planformerna stå under nya omförhandlingar. Vidare 
har en akademisk debatt – utifrån olika planeringsteorier – ägt rum. Det intressanta ligger i att 
forskare har tillskrivit utvecklingen med olika teorier. Granberg (2004: 123-124) har 
exempelvis skrivit att den rationella planeringsmodellen har ersatts av en dialog- och för-
handlingsplanering. Nylund (1995: 2) lyfte emellertid, nästan tio år tidigare, hur en strategisk 
planering, förhandlingsplanering samt nätverksplanering i allt högre utsträckning hade ersatt 
äldre planeringsmodeller i skildrandet av ett förändrat planeringstänkande. Strömgren (2007: 
225-226, 238) har dock senare gjort gällande att det fortfarande är en rationell beslutsmodell 
som i huvudsak kan tillskrivas det svenska planeringstänkandet och den kommunala fysiska 
planeringen. En viktig inflikning här är att Strömgren i huvudsak har studerat den svenska 
planpolitikens utveckling, medan de andra forskarna också har studerat planeringspraktiken. 
Sedan Strömgrens avhandling har likväl ytterligare tio år förflutit. Frågan är följaktligen vilka 
planeringsteorier som kan härledas till den svenska planeringen idag och till de nuvarande 
tendenserna till en förändrad och starkare översiktsplanering?  
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3. Operationalisering 
I följande kapitel görs de teoretiska perspektiven tillämpbara i analysen genom att de 
översätts – operationaliseras – under ett antal teman eller kategorier.  

3.1 Ett analytiskt ramverk 
Nedanstående analytiska ramverk utgörs alltså av teoretiska synvinklar och begrepp – som är 
tagna från forskningsöversiktens teoretiska avsnitt – rörande olika synen på vad planering/ 
planer är och vad det/de bör vara. Eftersom det handlar om abstrakta termer operationaliseras 
dessa genom att deras huvuddrag och förhållande till planering/planer konkretiseras och 
definieras i den mån det är möjligt. Utifrån den teoretiska förförståelsen om olika planerings-
teorier kunde särskilt skillnader ses mellan deras olika syner på planeringens: fokus, syfte, 
processer, aktörer samt verktyg. Det är just teoriernas huvudsakliga planeringsideal kring 
dessa teman som utgör den största delen av det analytiska ramverket. Ytterligare teoretiska 
synvinklar och begrepp som återfinns i det analytiska ramverket behandlar två skilda 
förhållningssätt till planering med två olika plantyper samt olika motsättningar inom 
planeringen och mellan planeringsinstrumenten. 

Planeringens fokus och syfte 
Rationell planering 
Planeringens fokus ligger på en vetenskaplig och objektiv kontroll av utvecklingen. Grund-
dragen bygger på ett omfamnande av logiska förklaringar – baserade på fakta. Planering ses 
därmed utifrån en vetenskaplig riktning som förser planeringen med en förenklad och ordnad 
syn på världen. Framtiden kan förutspås. Det finns även en idé om ett förutbestämt och unikt 
allmänintresse. Syftet handlar om att uppnå det mest fördelaktiga sambandet mellan mål-
uppfyllelse och resursutnyttjande – optimering. 
 
Pragmatisk och inkrementell planering 
Fokus ligger på handling, implementering och omfamnandet av en liberal demokrati. 
Planering kan inte förutsäga eller leda utvecklingen mot en framtid (på lång sikt) varför fokus 
ligger på en närtid. En långsiktig och heltäckande planering är inte intressant. Konkurrerande 
idéer prövas. Ett förutbestämt allmänintresse är omöjligt att aggregera. Syftet handlar om att 
”få saker gjorda”. 
 
Kommunikativ planering 
En kommunikativ rationalitet förespråkas som bryter ner dominansen av vetenskaplig 
objektivitet och istället bygger upp en annan slags objektivitet – baserad på individuella upp-
görelser genom en fri och öppen diskurs. Det finns därför inte endast en möjlig framtid eller 
ett alternativ i planeringen utan flera olika. Människor kan likväl komma överens och skapa 
mening tillsammans genom konsensus. Utgångspunkten är att alla kunskaper och åsikter er-
känns som lika viktiga. 
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Strategisk planering 
För att kunna hantera osäkerheter och komplexa problem måste planeringen vara flexibel och 
åstadkomma flera alternativ vilka dock kan förändras allteftersom ny information tillkommer 
eller nya upptäckter görs. Planeringen behöver också mobilisera intresse, energi, resurser och 
kunskaper. Planeringen måste arbeta parallellt med både långsiktiga och kortsiktiga mål och 
perspektiv. Framtida visioner och mål är viktiga även om framtiden ses som osäker. 

Planeringsprocessen 
Rationell planering 
Planeringen kan ses som en linjär eller stegvis välordnad process som börjar med ett 
identifierande och definierande av ett eller flera problem som resulterar i en målbeskrivning. 
Sedan handlar det om att tänka ut ett program (plan) som kombinerar tillgängliga resurser 
med måluppfyllelsen på det mest fördelaktiga sättet.  
 
Pragmatisk och inkrementell planering 
Den beslutsprocess som förespråkas i teorierna handlar alltså om att ”få saker gjorda” och att 
”trassla sig igenom” ett antal moment i beslutsprocessen. Planeringsprocessen utgörs då av ett 
succesivt jämförande av konkurrerande idéer för att sedan välja ut den för tillfället mest 
effektiva idén – ”sub-optimering”. Detta leder dock endast till marginella förändringar efter-
som ett bra resultat utgör en politisk lösning som är godtagbar för varje aktör.  
 
Kommunikativ planering 
Planeringsprocessen står starkt i fokus även om det ges ganska få exempel på hur en sådan 
ska se ut i praktiken. I grunden handlar det om att lyssna till allas synpunkter och bygga en 
gemensam plattform för handlande – medhjälp av ”deliberativa samtal” – varför planeringen 
ska ses som en interaktiv och kommunikativ process. Interaktionen ska vara så omfattande att 
alla deltagare ska få vara med och fatta beslut. 
 
Strategisk planering 
Planeringsprocessen ses som en dynamisk och transformativ process där både långsiktiga och 
kortsiktiga perspektiv finns med. En sådan process är mer cyklisk än linjär. Det är av stor vikt 
att planeringen sker fortlöpande och är iterativ för att ”hålla kvar” strategiska frågor på den 
politiska agendan. I planeringspraktiken kan den cykliska processen ses som ett samspel 
mellan kortsiktiga instruktioner – för markanvändningen på den detaljerade planeringsnivån – 
och långsiktiga och mer fria perspektiv – på den mer översiktliga och regionala planerings-
nivån.  
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Planeringsaktörer 
Rationell planering 
Professionella (planerare) fram de medel (planer) som krävs för att bäst nå de uppsatta målen 
och politiker tar sedan beslut utifrån det. Planerare ska komplettera politiken i en representativ 
demokrati. När allmänheten väl möts under planeringsprocessen handlar det om att legitimera 
planen eller planeringen. 
 
Pragmatisk och inkrementell planering 
Det framkommer inte riktigt vilka aktörer som bör inkluderas i planeringen enligt dessa 
teorier. Visserligen innebär deras pluralistiska syn på samhället – utifrån konkurrerande idéer 
– att praktiska svar till verkliga problem bäst uppnås genom socialt delade och demokratiska 
medel. Planeringsresultat ska också vara politiska lösningar som är godtagbara för varje aktör. 
Vissa av förespråkarna accepterar att ett instrumentellt handlingssätt just missar ojämlikheter 
och maktrelationer i samhället för att ”få saker gjorda”.  
 
Kommunikativ planering 
Teorin efterfrågar en mångfald av olika aktörer inom planeringen och trycker på behovet av 
nya demokratiformer som är mer deliberativa och deltagande. Alla kunskaper och åsikter 
erkänns som lika. Medborgardialoger berikar kunskapsunderlaget.  
 
Strategisk planering 
En gemensam och fördelaktig dialog förespråkas med aktörer från både ”top-down och 
bottom-up strukturer” i en demokratisk och kollektiv planeringsprocess. Ett sådant samspel 
liknas vid en ”arena” av olika aktiviteter och aktörer som interagerar med varandra och 
gemensamt styr planeringen. En interaktiv samhällsstyrning – utifrån begreppet governance – 
förespråkas vidare där just en samling av olika aktörer – både offentliga och privata – finns 
med.  

Planeringsinstrument 
Rationell planering 
Medlen – program och planer – får ses som de verktyg som ska användas för att uppnå mål-
sättningen. Den rationella planeringsteorin har senare kopplats till konventionella planerings-
instrument (land-use plans and zoning plans) – så kallade blåkopior för en tänkt utveckling 
med ett slutligt måltillstånd.  
 
Pragmatisk och inkrementell planering 
Eftersom det inte finns ett större mål eller vision att sträva mot i den planering som teorierna 
förespråkar och samtidigt ser en långsiktig planering som en omöjlighet behövs det inte några 
större planer. Heltäckande och långsiktiga översiktsplaner ses därför som problematiskt. En-
bart kortsiktiga planer behövs för att ”trassla sig igenom” beslutprocessen. 
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Kommunikativ planering 
Planen är resultatet av flera alternativa diskurser där olika idéer kommer samman – genom 
deliberativa samtal – till en gemensam syn. Fokus ligger dock på processen för hur olika 
diskurser hanteras och presenteras i planen, inte på planen som objekt. Planeringsteorin är 
som sagt huvudsakligen ”framtidspekande”, inte ”framtidsdefinierande”.  
 
Strategisk planering 
För att just kunna hantera osäkerheter och hantera komplexa problem måste planeringen vara 
flexibel och åstadkomma flera alternativa planer. Det är dock inte planen som ett objekt, utan 
som en process som är det centrala. Planeringens objekt handlar inte om att producera planer 
utan om att producera insikter om presumtiva utvecklingar för att därigenom uppmana till 
samhällsdebatt. Framtida visioner och mål är som sagt viktiga att sträva mot även om fram-
tiden ses som osäker. 

Två förhållningssätt till planering 
Conformance och performance utgör två olika förhållningssätt till planering samt två olika 
syner på hur planer ska implementeras. Eftersom det talas om ett genomförande av översikts-
planen är det intressant att fråga sig vad det är som ska genomföras? Samtidigt har både 
myndigheter och kommuner identifierat ett ”glapp” när det talas om ett specifikt genom-
förande av översiktsplanen.  
 
Utifrån conformance bedöms en plan som implementerad endast om utvecklingsmönstret 
följer eller håller fast vid planens intentioner. Stämmer det verkliga utfallet på ”marken” med 
planen och dess riktlinjer? Följer en senare planläggning utstakade mål, policys samt direktiv? 
Projektplaner fungerar här som blåkopior för en tänkt utveckling med ett slutligt måltillstånd.  
 
Utifrån performance ses planen som ett ramverk för framtida planbeslut och senare planlägg-
ningar. Utgångspunkten är att tillgänglig kunskap är större vid senare beslut – allt kan inte 
planeras i förväg. Implementeringen bedöms utifrån om planen har banat väg för bättre 
beslutsfattande eller inte. Strategiska planer fokuserar här på samordningen av projekt och 
andra åtgärder där en större mängd aktörer (offentliga såväl som privata) är inblandade vilket 
är en ständigt pågående process.  

Motsättningar inom planeringen  
Den traditionella markanvändningsplaneringen kan ställas mot den strategiska planeringen 
utifrån att: säkerheter står mot osäkerheter, formell rigiditet mot informell flexibilitet samt 
stabila och legitima planeringssystem mot en dynamisk planering.   
 
Nedan följer en tablå över det analytiska ramverket i sin helhet. Uppställningen är framtagen 
av författaren och utgår från ovanstående operationalisering.  
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4. Metod och metodologi 
Uppsatsens valda tillvägagångssätt – metod och metodologi – baseras på det forsknings-
intresse som återfinns i studiens syfte och tillhörande frågeställningar, men också på det 
teoretiska ramverket. Kapitlet inleds med uppsatsens forskningsdesign som kan kopplas till en 
kvalitativ forskningsstrategi och till de källor – kommuner – som har valts ut till studien. 
Därefter presenteras vald insamlingsmetod – intervjuer – följt av den analysmetod som har 
används till att studera den insamlade empirin utifrån det teoretiska ramverket.  

4.1 Forskningsdesign  

En kvalitativ forskningsstrategi 
Innan en lämplig forskningsdesign kunde väljas behövde först forskningens syfte sättas i 
relation till en vald forskningsstrategi. Bryman (2002: 33-34) gör en distinktion mellan en 
kvantitativ och en kvalitativ forskningsstrategi. De två forskningsstrategierna utgår från två 
olika inriktningar när det gäller; vilken roll teorin spelar i förhållande till forskningen 
(deduktiv eller induktiv), deras kunskapsteoretiska synsätt (naturvetenskapligt eller tolkande 
synsätt) samt ontologiska grundvalar (objektivism eller konstruktionism) (ibid.). Eftersom 
uppsatsens syfte handlar om att undersöka vad de nuvarande tendenserna till en förändrad 
och starkare översiktsplanering är uttryck för och vad det är för typ av planering som numera 
efterfrågas i den kommunala planeringen handlar det alltså om svenska kommuners reella 
översiktsplanering. Det handlar dock särskilt om kommunernas erfarenheter och uppfattningar 
av en sådan planering varför studien tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi. Bryman (ibid.: 
35) skriver hur just den kvalitativa forskningsstrategin utgår från ett tolkande synsätt som 
vanligtvis lägger vikt vid ord och inte vid en kvantifiering av dessa – under insamlingen och 
analysen av data – samt att det intressanta därmed är hur individer uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet.  

Kvalitativ forskning utifrån en tvärsnittsdesign  
Studiens forskningsstrategi har sammantaget konstaterats som kvalitativ. Bryman (2002: 43-
44) skriver vidare hur reliabilitet och validitet är några av de viktigaste kriterierna för be-
dömningar av samhällsvetenskapliga undersökningar. Reliabilitet och validitet handlar i 
grunden om hur pass noggranna eller nöjaktiga mätningarna är. Det första begreppet handlar 
om huruvida resultatet från en undersökning blir densamma om den skulle genomföras på nytt 
och det andra begreppet handlar om man mäter det man avser mäta (ibid.). Eftersom 
forskningsintresset kretsar kring att undersöka den svenska kommunala översiktsplaneringen i 
en nutid samt kring att undersöka vart den är på väg – mot bakgrund av tendenserna till en 
förändrad och starkare planering – borde det ha funnits med en tämligen stor bredd på 
undersökta fall (kommuner) för att kunna dra några vidare slutsatser kring detta. I denna 
studie har det dock varit svårt att komma upp i en sådan bredd då forskningsansatsen specifikt 
har varit kvalitativ. För att kunna besvara frågeställningarna behöver nämligen kommunernas 
erfarenheter och uppfattningar av deras översiktsplanering låta sig höras. Endast genom att 
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lägga stor vikt vid beskrivningar av deras erfarenheter och uppfattningar kan den uppställda 
frågeställningen mötas. Det är möjligt att en bredare surveystudie hade kunnat ge en viss 
inblick i kommunernas verksamheter men det hade då baserats på betydligt knappare svar än 
på de svar som har erhållits vid intervjutillfällena (vilket skildras senare). Denscombe (2009: 
56) skriver hur surveyundersökningar ofta förknippas med metoder som postenkäter vilket 
hade varit ett tillvägagångssätt som hade kunnat ge undersökningen en bred och omfattande 
täckning. Nackdelen beskrivs likväl vara avsaknaden av detaljer och djup i just producerad 
data (ibid.). Vidare skriver Bryman (2002: 56-57) hur surveydesign och tvärsnittsdesign ofta 
används som synonyma begrepp men att tvärsnittsdesign är att föredra därför att en 
surveyundersökning ofta förknippas med just enkäter. En tvärsnittsdesign, liksom 
surveydesign, skildras dock främst som en kvantitativ undersökning där det samlas in data 
från mer än ett fall (oftast många fler än ett) vid en viss tidpunkt (ibid.) Denscombe (2009: 
51) skriver hur sådana kvantitativa studier även vid småskaliga undersökningar ofta omfattas 
av 30 till 250 fall. Denna undersökning är dock varken kvantitativ eller bred – även om en 
bredd hade varit intressant – varför det uppstår lite tveksamheter här.  
 
En forskningsdesign som annars har en utpräglad kvalitativ ansatts är fallstudien. En fall-
studie innefattas emellertid av få fall (oftast ett). Enligt Denscombe (2009: 59) utmärks 
fallstudien av dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet men att det (vid enstaka 
tillfällen) händer att forskare använder två eller fler undersökningsenheter. Frågan är här om 
den svenska kommunala översiktsplaneringen som sådan kan ses som en undersökningsenhet 
– ett fall? Eftersom det dock handlar om kommunernas erfarenheter och uppfattningar är det 
kommunernas översiktsplanering som utgör undersökningsenheten. Kan de fyra kommuner 
som utgör uppsatsens undersökningsenheter följaktligen ses utifrån en fallstudie där det 
”händer” att flera fall än ett undersöks? Eftersom en fallstudie ofta utgår från ett kritiskt, 
avgörande eller unikt fall (Bryman, 2002: 67-68) kan ändå inte en fallstudie tillskrivas 
uppsatsens forskningsdesign. Kontexten är inte viktig i denna undersökning. De undersökta 
kommunerna valdes närmare bestämt inte ut på grund av att de utgjorde några kritiska, 
avgörande eller unika fall. Bryman (ibid.: 62) ger dock ett exempel på kvalitativ forskning 
utifrån en tvärsnittsdesign med just intervjuer som insamlingsmetod. Visserligen utgick den 
belysta studien utifrån 76 undersökningsenheter. Det tillvägagångssätt som används i denna 
studie är en forskningsdesign som likväl mest liknar en kvalitativ tvärsnittsdesign.  
 
En bredare studie med fler analysenheter är dock inte alltid nödvändigt. Generaliseringsbarhet 
handlar inte bara om representativitet. Flyvbjerg (2006: 11-12) skriver exempelvis hur det 
visst går att göra generaliseringar av få fall. Om fallstudiens resultat testas mot starka teorier 
kan det dras slutsatser huruvida de överensstämmer med de teoretiska perspektiven eller inte 
och därmed går det att säga något om generaliserbarheten (ibid.) I denna uppsats finns det just 
ett analytiskt ramverk som är uppbyggt av etablerade planeringsteorier. Även om studien inte 
är en fallstudie har den fortfarande en kvalitativ ansatts som syftar till en djupare inblick i 
kommunernas verksamhet. När resultatet av den kvalitativa studien sedan ställs mot de 
teoretiska ramverken så bekräftas alternativ justeras de mot tidigare forskning eller ramverk 
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som också försöker förklara planeringen. Resultatet av denna studie kan därför sägas ingå i ett 
större mönster. 

Urval av källor och kommuner 
Det har redan framförts att studien undersöker den kommunala översiktsplaneringen i fyra 
stycken kommuner. Urvalet av dessa baserades till mycket utifrån den valda insamlings-
metoden som alltså är intervjuer vilka kommer att diskuteras mer utförligt i nästa avsnitt. 
Eftersom uppsatsen kretsar kring den kommunala översiktsplaneringen är det olika tjänstemän 
(både översikts- och detaljplanearkitekter) och deras uppfattningar och erfarenheter som 
studien syftar till att undersöka.  
 
Utifrån forskningsintresset är alltså den kommunala översiktsplaneringen relevant i allmänhet 
och tjänstemännen som arbetar med eller utifrån en sådan planering i synnerhet. Då det just 
handlade om fokusgrupper (gruppintervjuer) var det dock fördelaktigt att välja ut större 
kommuner i urvalet på grund av praktiska faktorer såsom deras personalresurser och 
därigenom möjligheter till att kunna avsätta tjänstemän vid intervjutillfällena. Bryman (2002: 
111) beskriver bland annat hur praktiska faktorer som rör tidsåtgång och kostnader också 
spelar in i urvalet. I detta fall besöktes tre av fyra kommunerna på plats – under 
intervjusamtalen – varför enbart kommuner i södra Sverige fanns med i urvalet (eftersom 
studien är skriven vid Blekinge Tekniska Högskola). I mindre kommuner arbetar dessutom 
planerarna ofta med både översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, varför de kanske 
inte ser något ”glapp” mellan de olika planformerna, då de just sitter på all information. I de 
undersökta fallen arbetar istället tjänstemännen antingen med översiktsplanering eller 
detaljplanering. Eftersom de jobbar med olika delar och på olika kontor inom den kommunala 
fysiska planeringen finns det möjligen mer uppenbara informationströsklar där ett eventuellt 
”glapp” borde vara lättare att studera. 
 
Andra tankegångar som fanns med baserades utifrån forskningsintresset kring en förändrad 
och starkare översiktsplanering. Det är ingen större hemlighet att den planpolitik som har 
förts de senaste åren har kretsat kring en ”effektivare plan- och bygglovsprocess” med syftet 
att ”snabba på” kommunernas bostadsbyggande. Urvalet har därför också baserats på att 
kommunerna ska ha en växande befolkningsutveckling med ett (förmodat) växande bostads-
behov som måste lösas med en hög planberedskap. Det antas därför finnas ett större tryck på 
tjänstemännen att ta fram detaljplaner i ”växande” kommuner. Samtidigt kanske dessa tjänste-
män då känner att de behöver tydligare riktlinjer eller mer stöd från just översiktsplaneringen.  
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Studerade kommuner:1 
Halmstad kommun: 98 095 invånare (725) 
 
Helsingborg kommun: 139 659 invånare (747)  
 
Jönköping kommun: 134 785 invånare (1016)  
 
Växjö kommun: 89 120 invånare (632) 
 
De studerade kommunerna utgör alltså även en viss geografisk spridning där Hallands län, 
Skåne län, Jönköpings län och Kronobergs län representeras. Det finns självfallet en hel del 
andra kommuner som skulle ha kunnat studeras, men urvalet baseras, som nämnts, till stor del 
på praktiska faktorer vilka kommer att bli tydligare när insamlingsmetoderna skildras närmre.  

4.2 Insamlingsmetod 

Fokusgrupper och enskilda intervjuer 
Varför semi-strukturerade intervjuer valdes som insamlingsmetod beror på att de i motsatts 
till kvantitativa metoder (enkäter eller strukturerade intervjuer) i större utsträckning ger 
insikter till personers egna uppfattningar, tankar och värderingar kring ett visst ämne 
(Bryman, 2012: 471). Det intressanta för studien är hur planerare upplever sin verksamhet. 
Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade kunde dock samtalen – vid behov – ändå styras 
genom att ”klippa av ofruktbara diskussioner” och istället fokusera frågorna kring 
forskningsintresset (Wibeck, 2010: 57). Viktiga följdfrågor kunde samtidigt ställas för att få 
klarhet i vissa svar. Vidare användes fokusgrupper (gruppintervjuer) för att få det djup och 
den kontext som behövdes för att kunna fördjupa förståelsen av vad som låg bakom 
människors tankar och erfarenhet. Metoden ger just upphov till tolkning och härigenom till 
förståelse av varför saker är som de är och hur det kom att bli på så (ibid.: 149). En speciell 
styrka med fokusgrupper, vilket blev påtagligt under intervjusamtalen, är att deltagarna också 
uppmuntrar varandra till att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och jämföra dessa 
inbördes (ibid.). I likhet med det som Wibeck (ibid.) skriver om fokusgrupper upptäckte och 
utvecklade också deltagarna ämnet (forskningsintresset) genom att de fortlöpande gav sina 
egna tolkningar under intervju-samtalen. I uppsatsens analyskapitel finns det bland annat 
exempel på hur deltagarna ofta bekräftade men emellanåt även problematiserade varandras 
uppfattningar.  
 
När Wibeck (2010: 65-66) diskuterar val av gruppmedlemmar diskuteras både fördelar och 
nackdelar om deltagarna redan känner varandra. I dessa fall arbetade tjänstemännen vid 
samma kommun och ibland på samma kontor. Under samtalen uppfattades detta mestadels 
som någonting positivt eftersom de medverkande redan var bekväma med varandra. Det är 
klart att det dock finns en inneboende risk i att deltagande kanske därmed avstod från att yttra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  SCB: Folkmängd i kommuner 30 september 2016. I parenteserna återfinns kommunernas 
befolkningsförändringar mellan 1 juli – 30 september 2016. 	  
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sig kring vissa frågor eller från att lyfta problem och därigenom kritisera någon annans arbete 
eller verksamhet. 
 
Totalt genomfördes tre stycken intervjuer med fokusgrupper och två stycken individuella 
intervjuer. En av de individuella intervjuerna utgjordes av ett samtal med en tjänsteman vid 
Boverket för att få mer förståelse för det ”gap” eller ”glapp” som alltså skildrades i den 
publicerade rapporten ”Hur genomför vi översiktsplanen” på myndighetens hemsida. Syftet 
till samtalet handlade också om att få en bredare syn på den kommunala översiktsplaneringen 
utifrån de erfarenheter och uppfattningar som Boverket kunde tänkas ha inskaffat sig i rollen 
som förvaltningsmyndighet för frågor om just samhällsplanering, byggande och boende. En 
individuell intervju genomfördes även med en kommunal tjänsteman av praktiska skäl. 
Wibeck (2010: 66-67) skriver just hur tidsåtgång och kostnader sätter vissa gränser för fokus-
gruppens genomförande. Den individuella intervjun var dock en telefonintervju för att en 
sådan just är billigare i tidskostnad (Bryman, 2002: 128). I övriga tre kommuner närvarade 
emellertid både översikts- och detaljplanearkitekter för att täckningen av erfarenheter och 
uppfattningar – inom den kommunala fysiska planeringen – skulle vara så stor som möjligt. 
Forskningsintresset berör ju särskilt förhållandet mellan översiktsplaneringen och den efter-
följande detaljplaneringen.  
 
Kommuner med antal medverkande tjänstemän: Myndigheter: 
Halmstad kommun: 2 tjänstemän  Boverket: 1 tjänsteman 
 
Helsingborg kommun: 3 tjänstemän 
 
Jönköping kommun: 1 tjänsteman 
 
Växjö kommun: 4 tjänstemän 
 

Intervjusamtalen varade mellan 60 till 80 minuter. Själva rekryteringen av medlemmarna till 
fokusgrupperna började med att Boverket och de valda kommunerna först kontaktades. Så 
kallade kontaktpersoner (Wibeck, 2010: 81) hjälpte sedan till att upplysa och få tag i 
ytterligare gruppmedlemmar som var lämpliga för studien. Denna hjälp var särskilt viktig 
eftersom tjänstemännen, åtminstone i tre fall, arbetade på olika kontor. Gruppstorleken blev 
dock därefter. Svårigheten med att få tag i tillräckligt många medlemmar visade sig alltså vara 
riktig. Tanken var från början att enbart samla in data med hjälp av fokusgrupper. Deltagande-
studier är både tidskrävande och kostsamma för båda parter (ibid.: 41). Inför varje intervju-
tillfälle fick medlemmarna därtill en intervjuguide med ett antal diskussionsfrågor. Intervju-
guiden utformades, i likhet med Brymans (2002: 307) exempel, utifrån undersökningens 
forskningsintresse, frågeställningar samt intervjuteman som var kopplade till de teoretiska 
perspektiven (planeringens: fokus och syfte, processer, aktörer samt planeringsverktyg). 
Samtliga samtal spelades också in och transkriberades därefter med godkännanden från 
samtliga deltagare. Anonymitet utlovades även om detta inte var något särskilt önskemål. Det 
är dock svårt att utlova en fullständig anonymitet, särskilt i en gruppintervju där det inte går 
att garantera huruvida deltagarna själva för olika utsagor vidare, men en viss konfidentialitet 
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(Wibeck, 2010: 139) har ändå uppnåtts genom att inspelningarna skyddas utan insikt från 
andra. I transkriptionerna finns inte heller några namn med. Samtliga intervjupersoner har 
istället fått ett eget nummer: ”ip.x”.  
 
Wibeck (2010: 143) skriver hur ”människan har en tendens till att höra och se endast det som 
bekräftar hennes egna ståndpunkter och att undvika sådant som inte passar in i de mönster 
hon tidigare tyckt sig se”. I en kvalitativ studie som denna hade det, enligt Wibeck, därför 
behövts en ytterligare granskare som hade kunnat se på samma data och då förhoppnings tagit 
med sig samma empiri in i analysen för att därigenom stärka studiens reliabilitet (ibid.). Detta 
har dock inte gjorts. Likaså styrs undersökningen redan utifrån de valda frågorna i intervju-
guiden vilket dock var nödvändigt för att rikta fokus mot forskningsintresset. Möjligen kan 
fokusgrupperna anses vara mer etiskt tilltalande här än enskilda intervjuer eftersom grupp-
intervjuer är mindre styrda under själva intervjutillfället eftersom deltagarna ofta för 
diskussioner med varandra och inte bara med moderatorn (ibid.: 139). Det förutsätts dock då 
att deltagarna både tillåts och vågar diskutera sina åsikter öppet.  

4.3 Analysmetod 

Teoristyrd tematisk analys 
Bryman (2012: 578-581) lyfter att en tematisk analys är en vanlig analysmetod inom den 
kvalitativa forskningen. Data från intervjuer (transkriberingar) kan vidare kodas utifrån olika 
valda teman som både kan vara relaterade direkt till empirin eller till förvalda teorier (ibid.). I 
detta fall har dock redan teman eller kategorier på förhand valts ut inför analysen – i 
operationaliseringen. Dessa fanns som sagt också med i tankarna när intervjuguiden 
utformades. Det transkriberade materialet kodades genom att frågor – kopplade till de 
förvalda temana eller kategorierna – ställdes till utskrifterna. Transkriberingarna gjordes 
hanterbara genom att textstycken ”klipptes ut” och ”placerades” under de valda temana för att 
göra det tämligen omfattande materialet hanterbart. Resultatet av detta redovisas dock inte i 
uppsatsen. En senare analys har däremot hämtat ut relevanta texter och citat från det kodade 
materialet (empirin). Kodningen av det transkriberade materialet utgick från nedanstående 
frågor: 
 
Planeringens fokus och syfte: Vad inbegrips i det översiktliga planeringsarbetet? Varför 
behövs översiktsplanering? Vilka syften tillskrivs en sådan planering? Var ligger översikts-
planeringens fokus?  
 
Planeringsprocessen: Hur såg processen/processerna ut? Hur har olika intressen hanterats? I 
vilka skeden görs olika avvägningar? Hur har information behandlats och redovisats? 
 
Planeringsaktörer: Vilka aktörer har varit med i processen/processerna? När kommer de in i 
processen? Vilka gör avvägningar eller fattar beslut? 
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Planeringsverktyg: Vilka verktyg/planer används? Hur beskrivs dessa? Varför behövs de? 

Två olika förhållningssätt till planering: Hur ser de på genomförande/implementering? Hur 
ser relationen ut mellan olika planeringsverktyg? Styrande eller vägledande? Skildras ett 
”gap” eller ”glapp”? 

Motsättningar: Hur ser de på frågor som rör tydlighet/aktualitet, säkerheter/osäkerheter, 
bindande/inte bindande och flexibilitet? 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras den insamlade empirin utifrån det analytiska ramverket. Vidare 
ligger uppsatsens frågeställningar till grund för analyskapitlets struktur.  

5.1 Översiktsplanering i plan och process 
Den insamlade empirin analyseras här utifrån de fyra planeringsteman som identifierades 
utifrån de olika planeringsteorierna för att se vilken planeringsteori eller vilka planerings-
teorier som är möjliga att tillskriva kommunernas planering i allmänhet och deras översikts-
planering i synnerhet.  

Översiktsplaneringens fokus och syfte 
När kommunerna beskriver sin översiktsplanering handlar det i huvudsak om att planera för 
den långsiktiga fysiska utvecklingen utifrån en helhetsbild – en heltäckande planering (ip.3; 
ip.4; ip.7; ip.8; ip.11). I den pragmatiska/inkrementella planeringsteorin är just en långsiktig 
och heltäckande planering inte är intressant. Den kortsiktiga planering som teorin efterfrågar 
– i och med sin tro på att endast ”en sänkt blick” och ”små steg” fungerar i sin strävan mot att 
”få saker gjorda” – ses till och med som någonting farligt av vissa tjänstemän:  
 

”Det behövs en översiktsplanering för att det ska det ska bli en sammanhållen och 
bra helhet … för att komma ifrån de små beslutens tyranni … så att de små besluten 
istället leder till en sammantaget bra helhet.” (ip.3) 

 
Små beslut behöver alltså ses i förhållande till ett större perspektiv. En tjänsteman utrycker att 
översiktsplanering handlar om att sätta saker i relation till varandra (ip.4). En annan uppger att 
översiktsplaneringen visar på en helhetsplanering istället för att det i planeringen bara blir 
enskilda projekt som dyker upp (ip.11). Varför behövs då en så kallad helhetsplanering? I den 
rationella planeringsteorin handlar planeringssyftet om optimering – att uppnå det mest för-
delaktiga sambandet mellan måluppfyllelse och resursutnyttjande. För att kunna optimera – 
komma fram till den ”bästa” lösningen – måste dock all fakta ”läggas fram på bordet” och 
sedan vägas mot varandra. I teorin finns det även en idé om ett förutbestämt och unikt allmän-
intresse. Kommunernas översiktsplanering verkar just handla om detta – om att göra av-
vägningar mellan olika intressen genom att se dessa i ett större sammanhang. Tjänstemän från 
två olika kommuner beskriver exempelvis hur de i sina kommuner har flera olika sektors-
program (grönstrukturprogram, klimatprogram, trafikprogram o.s.v.) som behandlar ett 
särskilt intresse, men att det först är i översiktsplaneringen som alla dessa olika intressen vägs 
samman (ip.3;ip.4; ip.6; ip.8;). 
 
En tjänsteman från en annan kommun trycker därtill på att det är viktigt att ha en helhetsbild 
på de allmänna intressena så att man vet vad det är som man förlorar, vad det är man vinner 
samt vad det är för intrång man gör i andra intressen när man planerar (ip.11). Två andra 
tjänstemän lyfter därtill att översiktsplaneringen måste prioritera de olika allmänintressena 
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mot varandra och redovisa vilka avvägningar man har gjort (ip.5; ip.10). Denna tro på att det 
finns förutbestämda allmänintressen som planerarna kan identifiera gör att kommunernas 
planering, åtminstone i detta avseende, kan liknas vid den rationella planeringen. Den 
strategiska planeringen säger visserligen också att det finns intressen, då konkurrerande 
sådana, vilket också kommunerna verkar vara medvetna om, eftersom de måste prioritera 
mellan dessa. När en tjänsteman beskriver Jönköping kommuns översiktsplanering lyfts den 
dock fram som en traditionell mark- och vattenanvändningsplanering: 
 

”Jag ser det som en mark- och vattenanvändningsplanering. Andra kommuner kan ju 
ha gjort en strategisk plan istället, men jag tycker att den ska vara en kartbaserad 
plan som talar om vart man vill med olika områden … och så handlar det om att be-
skriva de allmänna intressena. Det är egentligen i en översiktsplan man gör det sen 
så gör man ju inte det i så många andra sammanhang … jag tycker översikts-
planering handlar om långsiktighet, redovisningar av de allmänna intressena och om 
mark- och vattenanvändningen.” (ip.11)  
 

När kommunerna beskriver sin översiktsplanering kommer de ofta direkt in på de planer som 
kan kopplas till en sådan planering. Det blir därför svårt att närma sig översiktsplaneringens 
fokus och syfte utan att nämna själva planformen även om den kommer att behandlas mer 
separat i ett senare avsnitt. I Helsingborg kommun nämner dock en tjänsteman att översikts-
planeringen dels handlar om det som faller inom ramen för PBL, vilket beskrivs som ett 
väldigt kort avsnitt, och dels om andra strategiska dokument såsom de olika sektors-
programmen. I grunden sägs det likväl vara den långsiktiga fysiska planeringen som huvud-
sakligen inryms i kommunens översiktsplanering med fokus på frågor kring den fysiska 
planeringen och på ”det som tar mycket plats” i den fysiska miljön (ip.8). Detta kan jämföras 
med Jönköping kommuns beskrivning som också fokuserar översiktsplaneringen till den 
fysiska miljön och till den faktiska mark- och vattenanvändningen (ip.11). Helsingborgs 
kommunövergripande översiktsplan beskrivs dock som väldigt strategisk: 
 

”Vi har ju en kommunövergripande översiktsplan som är väldigt strategisk på en 
väldigt övergripande nivå … med en ganska generell kartbild som är målad med den 
breda penseln.” (ip.8) 
 

Om vi likväl lämnar översiktsplanen, för stunden, och istället fokuserar mer på planeringen 
och på de frågor som kommunerna försöker hantera i det översiktliga planarbetet så verkar det 
finnas flera likheter här. Samtliga kommuner skildrar exempelvis – mer eller mindre – hur 
trafikfrågor utgör en problematik som måste hanteras – också inom översiktsplaneringen – när 
befolkningen växer och det planeras för nya bostäder (ip.2; ip.5; ip.7: ip.8; ip.10; ip.11). 
Klimat- och miljöfrågor lyfts också av flera tjänstemän som särskilt viktiga att hantera i just 
den långsiktiga planeringen (ip.4; ip.6; ip.11). Eftersom det i den rationella planeringsteorin 
handlar om att identifiera ett problem som behöver tas itu med eller riktas fokus mot går det 
möjligen att koppla kommunernas ovanstående problembeskrivningar till denna teori. När 
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Jönköping kommun tog fram sin översiktsplan handlade det mycket om att lösa en viss trafik-
situation, särskilt i centrum, som sågs som besvärlig. Enligt tjänstemannen utgick just 
översiktsplanearbetet från olika konsekvensanalyser kring buller och luftföroreningar (utifrån 
miljökvalitetsnormerna) samt trängsel. Dessa analyser ledde sedan fram till att en viss be-
byggelseutveckling föreslogs i den översiktsplan som sedan antogs (ip.11) vilket visar på att 
systemanalyser för trafik- och miljöfrågor har fortsatt inflytande över hur städer utformas. 
Den långsiktiga och heltäckande översiktsplaneringen präglas alltså, i detta fall, fortfarande av 
en slags teknisk analys som kan kopplas till den rationella planeringsteorin. Att planera 
utifrån en helhetsbild verkar vidare vara viktig för att just lösa olika problem:  
 

”Helhetsbilden … att se om vi har fått med allting … löser vi skolorna, grön-
strukturen, dagvattnet och bostäderna … går det att få ihop detta tillsammans … har 
man en gemensam helhetsbild … så här ser pusslet ut … då blir det ju lättare i nästa 
steg…” (ip.8) 

 
Den strategiska planeringsteorin, och till viss del även den kommunikativa teorin, handlar lik-
väl också om att lösa olika problem. Den strategiska planeringen ser dock att problem och 
framförallt osäkerheter är kvalitativa snarare än den rationella planeringens vetenskapliga 
och tekniska tro på att de är kvantitativa och därigenom lättare mätbara. Problem identifierade 
utifrån buller- och luftmätningar borde ändå kunna ses utifrån den rationella planeringens tro. 
Den kommunikativa planeringsteorin kretsar också mer kring de problem som de ser i själva 
planeringsprocessen. Då den kommunikativa planeringsteorin främst är ”framtidspekande” 
och inte ”framtidsdefinierande” kan den ändå uteslutas från kommunernas syn på översikts-
planeringens fokus och syfte. Inte minst kan den uteslutas eftersom det hävdas att översikts-
planeringen uttryckligen ska tala om vad man vill med olika områden i karta (ip.11), men 
kanske också eftersom flera tjänstemän beskriver översikts-planen som den utpekade politiska 
viljeinriktningen (ip.2; ip.5; ip.8; ip.11) som bland annat ska nås genom diverse ställnings-
taganden, strategier och åtgärder (ip.5; ip.6; ip.9; ip.11). Just förtätning, ofta kopplat till 
centrala områden eller till kollektivtrafiknära lägen, nämns här av samtliga kommuner som 
antingen en strategi eller inriktning när det gäller bostadsbebyggelsen (ibid.). Två tjänstemän 
sätter därtill kommunens kraftigt växande befolkningsutveckling samt den framtida bostads-
bebyggelsen i relation till biltrafikens problem:  

 
”Vi måste få ner bilresandet … det är en parallell process som måste klaffa … 
annars så går det inte om man ska vara helt ärlig…” (ip.7) ”Ja … vi vill bygga på 
parkeringsplatser, bygga ut cykelbanor och skapa förutsättningar för en hållbar 
framtid.” (ip.6) 

 
Det verkar alltså finnas en strävan mot en ekologiskt hållbar utveckling. Eftersom den 
rationella planeringsteorins så kallade objekt (problem) även kan handla om en uppmålad 
bild eller vision för en ”bättre värld” är denna planeringsteori således fortsatt intressant här. 
Visserligen lyfts framtida visioner och mål som viktiga även inom den strategiska planerings-
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teorin. Ett ökat intresse och oro för miljöfrågor spelade just en stor roll för den strategiska 
planeringens utveckling. En genomgång av kommunernas uppfattningar samt beskrivningar 
av planeringsprocessen behövs följaktligen för att få en bättre uppfattning kring vilken teori 
det lutar mest mot. 

Översiktsplaneprocessen 
Halmstads kommuntäckande översiktsplan antogs 2014, men den blev inte gällande förrän 
2015, då den hade överklagats till högre instanser av en privatperson. Bakgrunden till 
översiktsplanen var att den äldre – vilket kom fram under aktualiseringsprövningen åren 
2009/2010 – sågs som svår att arbeta utifrån. Särskilt tjänstemän som jobbade med detalj-
planer, bygglov och liknande tyckte att det var svårt att förstå planens ställningstaganden 
(ip.9). Tjänstemannen beskriver dock vidare hur kommunstyrelsen var väldigt involverade i 
framtagandet av den senaste översiktsplanen:  
 

”Kommunstyrelsen var liksom med hela vägen … mycket avstämningar och work-
shops med dem… och att de tog en del beslut under framtagandet och sånt… så jag 
tror att de känner att det också är deras plan ... när de fick vara med och sätta sin 
prägel på den … det är då lättare för politiken att hålla sig till ÖP:en sen också.” 
(ip.9) 

 
Att politiken på så sätt var med kontinuerligt under framtagandet av översiktsplanen kan ju 
ses som ett svar på den kritik som den rationella planeringen till mycket har fått gällande just 
planerarnas dominans i planeringen. Eftersom politiken var med i utformandet av översikts-
planen och inte bara i antagandet kan den formella rationaliteten sägas ha tagit en mer 
kommunikativ form av rationalitet i likhet med det som den kommunikativa planeringsteorin 
efterfrågar. Den kommunikativa planeringsteorin frågar förvisso även efter ett brett del-
tagande också från allmänheten – med inslag av mer deltagande och deliberativa demokrati-
former. Att det här, liksom i alla de andra fallen, inte handlar om någon direktdemokrati kan 
dock slås fast redan nu, med tanke på att den svenska lagstiftningen (PBL) är utformad utifrån 
den representativa demokratimodellen på lokal nivå – genom det kommunala planmonopolet. 
Det är då de folkvalda kommunpolitikerna som tar beslut om en plan ska antas eller inte. Krav 
på samråd i PBL kan ändå ses som ett försök till att närma sig den mer deltagande demokrati-
formen. Enligt tjänstemannen hade de i processen dessutom en bred medborgardialog utöver 
det obligatoriska samrådet: 
 

”Vi hade en bred medborgardialog … vi tog fram en programhandling som var både 
tjänstemännens och politikernas där vi satte upp mål och visioner … vad kommunen 
står för och vart kommunen vill … och det hade vi som utgångspunkt vid dialogerna 
när vi gick in mer geografiskt … och frågade: hur kan vi applicera det här i din ort, 
där du bor, vad tycker du är viktigt?” (ip.9) 
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Tjänstemannen förklarar att dialogen med medborgare skedde i ett programskede innan sam-
rådet, bland annat under flera olika dialogmöten i staden, i de samlade orterna och i vissa 
stråk. Det fanns inte något förslag, utöver det nämnda programmet vilket i princip, trots det 
sagda i citatet, skildras som ett ”blankt papper”. Frågan är dock hur blankt det var mot 
bakgrund av programhandlingens uppsatta mål och visioner. Uppslutningen beskrivs i vilket 
fall som stort (med cirka 500-600 besökare). Besöksgruppen bestod också av ”lite yngre 
människor än vanligt”. Kommunen hade även haft med sig ”barnvakter” som ett försök till att 
få fler be-sökare (ip.9). Det kan därmed konstateras att kommunen gjorde mer än vad 
planlagstiftningen ställer krav på när det kommer till att samråda med allmänheten. En sådan 
vilja – att inkludera fler människor i processen – leder också tankarna till den kommunikativa 
planeringsteorin. I den rationella planeringen kan förvisso allmänheten låtas delta, men då 
handlar det mestadels om att legitimera planen (systemet). I den rationella teorin ska som 
sagt den formella och substantiella rationaliteten skiljas åt. I den nyligen beskrivna processen 
blandas dock dessa två former även om beslutsfattandet till sist alltså ligger hos politikerna. 
Det går vidare att fråga sig varför kommunen valde att utöka dialogen. Enligt tjänstemannen 
handlade det bland annat om att medborgarna satt på lokala kunskaper som de själva inte satt 
på (ip.9). Det handlade därför inte enbart om att legitimera planeringen. I den kommunikativa 
planeringsteorin, men också i den strategiska, finns det just tankar på att fler aktörer i själva 
planeringsprocessen berikar planeringens kunskapsunderlag, vilket alltså möjligen var fallet i 
Halmstad kommun. Vilka lokala kunskaper som var viktiga framkommer dock inte men, 
enligt citatet från ovan, handlade det om vad medborgarna tyckte var viktigt där de bodde. 
Vidare berättar tjänstemannen att synen på medborgardialog har förändrats: 
 

”Och man ser medborgarna på ett annat sätt … innan var det väldigt mycket: nu är 
det samråd så nu måste man skicka ut den … medan nu har man medborgardialog… 
och man ser mer på mervärdena i att föra en dialog föra att underlätta det som 
komma skall … det handlar inte om att vi serverar hur kommunen vill göra.” (ip.9) 

 
Eftersom mervärdena således även handlar om att ”underlätta det som komma skall” (den 
efterföljande planeringen) går det möjligen också att göra tolkningen att det kanske likväl 
handlar om att förstärka möjligheterna till legitimering – genom att göra planeringsprocessen 
mer responsiv för allmänheten. Inslag av den rationella planeringsteorins planeringsprocess 
inom ramen för den representativa demokratin kan därmed fortfarande utläsas. 
 
Jönköping kommun antog en kommuntäckande översiktsplan som snart är ett år gammal, men 
den är överklagad (också här av en privatperson) och har därför inte trätt i laga kraft ännu. I 
likhet med Halmstad kommun var politiken – genom ett arbetsutskott till kommunstyrelsen – 
med och följde översiktsplanearbetet genom en arbetsgrupp. Tjänstemannen beskriver dock 
hur den politiska delaktigheten kunde ha varit bättre. Under planens framtagande blev det 
nämligen politiskt skifte och de ”nya” politikerna visste inte riktigt vad de hade för uppdrag 
men de var likväl med under samrådet och utställningen (ip.11). Den rationella planeringens 
åtskillnad mellan formell och substantiell rationalitet var då möjligen tydligare i detta fall 



	  
	  
	  
	  

52	  

eftersom tjänstemännen och politikerna var mer åtskilda i processen än vad som var fallet i 
Halmstad kommun. Inga utökade (tidigare) samråd utöver det traditionella samrådet gjordes 
heller: 
 

”… den här gången hade vi inte några för-samråd om vi kan kalla det så … utan nu 
körde vi utifrån det traditionella samrådet … men vi hade ett antal samrådsmöten 
och lite politikermöten … och sen så var det ju de här mailen som vi skickade ut till 
väldigt många föreningar… och det var ju där vi fick väldigt mycket svar.” (ip.11) 

 
De mail som åsyftas i citatet handlade om att det skickades ut mail till flera hundra (800) 
föreningar i kommunen varav en stor andel (400-500) yttrade sig. Den samrådsversion som 
skickades ut till dessa föreningar och som även ställdes ut för allmänhet var vidare helt digital 
och interaktiv. Enligt tjänstemannen upplevdes den som lätt att ta till sig av de människor som 
yttrade sig. Kommunen fick också in mycket mer svar i jämförelse med tidigare år och 
samrådsutställningar (ip.11). Det intressanta här är alltså att ett större intresse uppstod – och 
därmed möjliggjordes en bredare medborgardialog – genom att samrådsversionen just var 
digital och interaktiv. Varför det uppstod mer intresse går dock att diskutera. Varuti det 
interaktiva låg i framgick inte riktigt av intervjun annat än att det den bestod av mycket kartor 
och att man kunde zooma in och ut i kartbilden (ip.11). En interaktiv funktion borde ju 
förutsätta någon form av dialog, men det är möjligt att enbart den digitala tekniken och 
därigenom en mer lättillgänglig och användarvänlig version, i jämförelse med tidigare tryckta 
samrådsförslag, var anledningen till att fler yttranden kom in. I jämförelse med Halmstad 
kommun, som även hade medborgardialoger i programskedet med ett ”blankt papper” som 
utgångspunkt, fanns det likväl ett mer utvecklat förslag i Jönköping kommun vid den första 
kontakten med allmänheten. Frågan är då hur tidigt en dialog med medborgarna ska ske i 
processen men också vad syftet med själva dialogerna är?  
 
Tjänstemannen beskriver vidare hur det blev ett ”jättejobb” med att sammanställa och 
sammanfatta alla yttranden samt att det tog mycket tid att bemöta svaren. Medhjälp av svaren 
kunde de dock förbättra vissa saker utifrån vissa sakfrågor samtidigt som de fick bekräftelse 
på att de kunde jobba på med vissa delar och förbättra där det behövdes (ip.11). Den 
kommunikativa planeringsteorins tanke på att ett bredare aktörsdeltagande berikar 
planeringens kunskapsunderlag finns alltså delvis även här, men också teorins idé om att allas 
åsikter och röster räknas och därför måste låtas komma till tals i planeringen. I vilken 
utsträckning medborgarnas åsikter sedermera inarbetades i den slutliga planen går det dock 
inte att dra några slutsatser kring här. I stort handlade medborgardialogen nog om att 
legitimera planeringsprocessen genom en öppen och transparent planeringsprocess då 
medborgardialogen främst skedde i det obligatoriska samrådet. Eftersom det dessutom – 
mestadels – var ett tjänstemannarbete (själva samrådsförslaget och det slutliga förslaget) kan 
följaktligen den ovan beskrivna planeringsprocessen mer liknas vid den planeringsprocess 
som den rationella planeringsteorin förespråkar. Politiken kom som sagt i huvudsak in i 
översiktsplaneprocessens mer formella sammanträden (samråd, utställning och antagande). 
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Planeringsprocessen hade dock också kommunikativa inslag. Inte minst kan den digitala och 
interaktiva samrådshandlingen sägas ha gynnat ett bredare medborgardeltagande i och med att 
den just lyckades locka till sig fler utlåtanden i jämförelse med tidigare översiktsplanearbeten. 
Syftet med medborgardeltagandet kan likväl diskuteras vidare. Var finns dialogen? 
 
Helsingborg kommun har precis tagit fram en ny fördjupning eller en så kallad ändring av sin 
översiktsplan för centralorten – Stadsplan 2017 – som i skrivande stund är på utställning. I 
likhet med Halmstad kommun och till vis del med Jönköping kommun (som alltså tappade lite 
i det politiska deltagandet efter maktskiftet) beskrivs det politiska deltagandet som väldigt 
aktivt under hela översiktsplaneprocessen (ip.8). Politiken förefaller till och med ha varit ännu 
mer inblandad och engagerad i framtagandet: 
 

”… våra politiker är oerhört engagerade i Stadsplanen… och vi har ju en politisk 
styrgrupp som består av kommunalrådsberedningen och stadsbyggnadsnämndens 
presidier som har följt arbetet och fattat beslut … och ger rekommendationer till de 
formella besluten sen i nämnden… så de är ju oerhört engagerade i Helsingborgs 
utveckling … som Stadsplanen en viktig del av.” (ip.8) 

 
Det rationella beslutsfattandet har följaktligen tagit en mer kommunikativ form i och med att 
politikerna i hög grad har varit med i den formella rationaliteten (medlen) i framtagandet och 
inte bara i den substantiella rationaliteten (målen) i formulerandet av planuppdraget. Deras 
förslag till Stadsplan 2017 är intressant nog också digital och interaktiv med syftet att göra 
den mer lättillgänglig än de mer traditionella tryckta rapporterna och därigenom försöka nå en 
bredare allmänhet. Genom att räkna antalet träffar på samrådsversionen såg de ett mycket 
större intresse mot tidigare år när det enbart lämnades ut tryckta dokument. Under samråds-
tiden var kommunen även ute på olika platser runt om i staden (på biblioteket, simhallar, 
köpcentrum och kulturhus). De hade även så kallade ”öppnahus” på kvällstid. Ett antal 
”workshops” hölls därtill med näringslivet, exploatörer och kollegor inom kommunen. Under 
samrådet fick de in ungefär 350 yttranden från privatpersoner vilket kan jämföras med när den 
kommunövergripande översiktsplanen (från 2010) var ute på samråd då det endast kom in tre 
yttranden från privatpersoner (ip.8). Visserligen är detta en skillnad i antal yttranden mellan 
en fördjupning och en kommuntäckande översiktsplan. Allmänhetens intresse för den kom-
muntäckande översiktsplanen var dock mycket större i både Halmstad och Jönköping 
kommuner än i framtagandet av Helsingborgs översiktsplan från 2010. Kan allmänhetens 
intresse för den översiktliga planeringen därmed sägas ha tilltagit – och då tämligen kraftigt – 
under bara de senaste åren eller är det ett tilltagande intresse för medborgardialoger från 
kommunernas sida som har bidragit till att det numera kommer in fler synpunkter från 
allmänheten? Har planeringspraktiken rent av präglats av planeringsteorier såsom den kom-
munikativa planeringsteorin med sina starka incitament för att innesluta den formella 
rationaliteten inom en mer diskursiv och politisk arena? 
 
Helsingborg kommun hade dessutom, liksom Halmstad kommun, även medborgardialoger ut-
över det obligatoriska samrådet i planeringsprocessen. Våren 2016 provades det digitala verk-
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tyget där invånarna även kunde tycka till om vardagslivet i Helsingborg, berätta om platser i 
staden som de tyckte om eller som de tyckte kunde utvecklas. Kommunen var också tidigt ute 
på en rad olika aktiviteter och kurser (ip.8). De fick tidigt in mycket synpunkter som de tog 
med sig vidare när de senare ritade markanvändningskartan:  
 

”Vi fick in ungefär 1200 synpunkter… som ju var ... underlag är kanske att säga för 
mycket … men de var till hjälp när vi höll på och rita markanvändningskartan för 
Stadsplanen för då hade vi synpunkterna och kunde titta på vad människor tyckte om 
olika områden … och hur vi då skulle göra våra avvägningar … så på sätt och vis ett 
underlag … alltså det har ju byggt på vårt kunskapsunderlag … den kunskap som vi 
själva har … hur mycket använder man det här grönområdet? … vad tycker man om 
höga hus här? … det har ju blivit extra röster på något sätt när vi har suttit och 
brottats med våra avgängningar.” (ip.8) 

 
Det kan sammantaget sägas att det finns ganska höga ambitioner från kommunens sida när det 
handlar om att bredda medborgardeltagandet. Eftersom kommunen samtidigt ser medborgar-
dialogen som kunskapsberikande finns det rätt tydliga drag av den kommunikativa planerings-
teorin. Möjligen går det också därför att tala om ett medborgarinflytande och inte bara om ett 
medborgardeltagande i och med att medborgarnas åsikter ses som ”extra röster” när av-
vägningar väl görs.  
 
Växjö kommun har fått i uppdrag från politiken att ta fram en ny kommuntäckande översikts-
plan. Det finns dock ännu ingen översiktsplaneprocess att analysera. De medverkande tjänste-
männen förde likväl, vid intervjusamtalet, kortare diskussioner kring hur processen skulle 
kunna se ut samtidigt som det drogs lärdomar från tidigare översiktsplanearbeten. Det fram-
gick bland annat att politiken vill ha en utökad medborgardialog i en framtida planerings-
process:  
 

”Politiken vill ha en utökad dialog … det finns ett uppdrag som heter vision 2050 
som inriktas på att det ska vara en förstärkt medborgardialog … men hur har vi 
egentligen inte bestämt.” (ip.2) 

 
Tjänstemannen beskriver vidare hur kommunen ska ett måltidsarbete för en ny översiktsplan 
där visionsarbetet ska finnas med som en del. Tanken är också att allmänheten ska komma in 
tidigt:  
 

”För att vara delaktig … så måste man ju ha varit med tidigt … och tidigt är ju 
målbilden. Om man lägger mycket fokus där tror jag att man har mycket att vinna i 
hela kedjan … men också om det är internt inom kommunen så att det blir vår 
gemensamma målbild.” (ip.2) 

 
Utifrån citatet framgår det alltså att medborgarna ska komma med tidigt i planeringsprocessen 
för att känna sig delaktiga och för att det ska bli ett faktiskt medborgarinflytande. Det sägs 
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dock även vara viktigt att målbilden – som utgör ett tidigt skede i översiktsplaneprocessen – 
förankras internt inom kommunen (hos både politiker och tjänstemän). Den kommunikativa 
planeringsteorins idé om att människor bör skapa mening tillsammans genom konsensus 
finns alltså i denna beskrivning. Tjänstemännen började dock intressant nog tveka på hur detta 
skulle kunna gå till rent praktiskt. De hade först en tanke på att de skulle gå ut till allmänheten 
med lite olika målbilder och scenarier, men insåg sen att medborgarna då blir styrda: 
 

”… vi tänker också … att vi kanske kommer ut med olika målbilder eller scenarier 
som vi presenterar och diskuterar kring… men jag förstår nu när jag träffar alla 
kon-sulter… att det är fel väg… utan man ska gå helt underifrån … att man inte ska 
lägga någonting på bordet … och jag har väldigt svårt för det: att inte lägga 
någonting på bordet… liksom… beteendevetare och de som driver de frågorna tycker 
ju att man ska gå ut och lyssna av vad medborgarna vill förutsättningslös … men jag 
har alltid känt att man då inte får några bra diskussioner…” (ip.2) 

 
En annan tjänsteman gjorde vidare en koppling till ett tidigare målarbete för staden när det 
gjordes en fördjupning av översiktsplanen:  
 

”Det blir ju svårt… samtidigt så styr man dem om man har scenarier… men det är ju 
väldigt svårt att diskutera kring det här översiktliga och strategiska … man märker 
ju hur det nästan alltid kommer ner i detaljer … och att det är svårt att greppa … för 
när ni gjorde fördjupningen för staden hade vi ju fyra målbilder för hur staden skulle 
utvecklas och så…” (ip.4)  

 
En tredje tjänsteman beskriver emellertid att målbilderna kanske framhävde ett förslag före de 
andra:  
 

”Jag tycker att det var lite färgat när vi tog fram målbilden för staden … att det var 
just den täta staden som vi ville åt…” (ip.5) 

 
Tjänstemännen beskriver ändå att de hade försökt lägga fram alla målbilder som positiva och 
att politiken hade varit med i diskussioner i målbildsarbetet och därefter valt inriktning (ip.2; 
ip.3). Det går likväl här att tala om en styrning av utvecklingen. Om detta sätts i relation till 
tidigare resonemang kring översiktsplaneringens roll och syfte – där det kunde ses en strävan 
mot en ekologiskt hållbar utveckling hos kommunerna – går det möjligen att konstatera vissa 
tendenser till en vitalisering av den rationalistiska planeringen. Den rationella planerings-
teorins idéer om ett önskat måltillstånd som ska nås utifrån utpekade alternativ kan exempel-
vis kopplas till kommunernas viljeinriktning kring stadsförtätning. Trafikbekymmer står 
samtidigt mycket i fokus. Kommunerna konstaterar som sagt att bilismen måste minska (ip.2; 
ip.5; ip.6; ip.7; ip.8; ip.10; ip.11). Även om medborgare just bjuds in till tidiga och breda 
dialoger – och därmed också sägs bidra till att berika planeringens kunskapsunderlag – går det 
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följaktligen att fråga sig om inte dialogen med allmänheten främst handlar om att legitimera 
en viss planering med vissa planeringsideal?  
 

”Det är klart att om det kommer underifrån så får det större genomslag … än om vi 
säger att det ska vara bilfritt i centrum.” (ip.2) ”Ja, men det är ju svårt … eller 
omöjligt … att få den där samsynen bland alla.” (ip.4) 

Planeringsaktörer 
Det framgick tidigare hur svårt det var att analysera översiktsplaneringens fokus och syfte 
utan att komma in på översiktsplanen eller andra översiktliga planeringsinstrument. De visade 
sig dock vara lika svårt att analysera översiktsplaneprocessen utan att beskriva planerings-
aktörerna. Det går inte heller riktigt att veta huruvida en bredare dialog med allmänheten 
handlar om att legitimera en viss planering genom att de blott tillåts delta eller om det handlar 
om ett egentligt inflytande där deras idéer och åsikter lyfts in i planerna. Det kanske finns en 
strävan mot en ekologiskt hållbar utveckling också från medborgarnas sida? En analys av 
kommunernas syner på planeringsaktörer ger eventuellt mer klarhet i detta. 
 
När tjänstemän på Växjö kommun diskuterade en framtida medborgardialog i sin kommande 
översiktsplaneprocess lyfte de alltså in tidigare erfarenheter där det just hade varit svårt att 
diskutera översiktliga och strategiska innehåll med enskilda medborgare. De kom istället ofta 
in på mindre detaljer. Tjänstemännen känner samtidigt att det inte blir några bra diskussioner 
om de mer förutsättningslöst går ut och lyssnar av vad medborgarna vill (ip.2; ip.4). Med 
andra ord menar de att dialogen måste riktas. Växjö kommun är emellertid inte ensamma om 
denna uppfattning. Samtliga kommuner upplever att allmänheten har svårt att förstå sig på 
översiktsplanering. Medborgarna sägs därtill inte vara särskilt intresserade och om de skulle 
vara det handlar det i huvudsak om mindre sakfrågor och detaljer:  
 

”… det är ju komplexa frågor liksom … och det är inte alla som är intresserade 
heller… när det kommer till den här skalan… man är mest intresserad när det helt 
plötsligt händer något på granntomten … och så detaljerad är ju inte ÖP:en … att 
det faktiskt visas vad som kommer att hända på granntomten… När vi talar om 
förtätning … så talar vi om det i generella termer och inte i geografiskt utpekade 
lucktomter… Det är ändå en svår skala att ta till sig.” (ip.9) 
 
”Hos kommunmedlemmarna har den nog ingen större betydelse. Möjligen om det 
handlar om något kritiskt som till exempel en ny väg eller en vindkraftsetablering 
som påverkar där de bor och som de måste klaga på, men för just allmänheten är 
den svår att förstå… Sen så är det alltid så med översiktliga frågor att både politiker 
och allmänhet ska förstå sig på att det just är översiktligt och har en översiktlig 
inriktning… Ofta vill man ju prata om mindre saker som egentligen inte har med 
översiktsplanen att göra.” (ip.11) 
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”Om man tänker medborgare … där finns det alla varianter … från att man aldrig 
har hört talas om en översiktsplan till att man citerar översiktsplaner för två tre 
versioner sedan som man får förklara: ja, men det är inte aktuellt längre, vi har 
slängt den i papperskorgen, för nu har vi nya beslut.” (ip.7) 

 
Det framkommer alltså en bild av att allmänhet generellt sett har svårt att förstå sig på en 
långsiktig planering och hellre pratar om mindre sakfrågor och detaljer som ligger närmare i 
tiden. Har de inkomna synpunkterna – från alla medborgardialoger – då verkligen varit till 
hjälp för den långsiktiga och heltäckande planering som samtliga kommuner just tillskriver 
översiktsplaneringens fokus och syfte? Det har bland annat nämnts att deras åsikter har varit 
till hjälp vid olika avvägningar och så vidare, men eftersom översiktsplanen också tycks 
sträva mot en långsiktig utveckling – i dessa fall ofta mot en ekologiskt hållbar utveckling – 
går det att diskutera vems vilja detta är. Frågan är om medborgarna har varit med också i 
framtagandet av de riktlinjer eller strategier (satsningar på gång- cykelbanor, förtätningar och 
bilfria centrum etc.) som har valts för att nå målsättningarna? Mot bakgrund av ovanstående 
citat verkar det dock inte varit fallet. Ur en teoretisk synpunkt handlar frågan här; huruvida 
allmänheten har inkluderats i den formella (i medlen) respektive i den substantiella (i målen) 
rationaliteten? Den komplexitet som sägs finnas i översiktsplaneringen utvecklas vidare av en 
tjänsteman som resonerar vilket ansvar som kan läggas på medborgarna: 
 

”Det beror på vilket ansvar som man lägger på våra medborgare… hur insatt ska 
man vara i hur en kommun fungerar och så vidare… översiktsplanen har ju väldigt 
många målgrupper… den ska fungera för handläggare inom kommunen både inom 
fysisk planering men också när skolan ska planera nya enheter, den ska hålla 
juridiska prövningar, den ska vara vägledande för en rad olika typer av beslut, det 
är en slags överenskommelse med staten och dessutom ska den upplysa våra 
kommuninvånare… Alltså det är oerhört mycket krav man ställer på ett och samma 
dokument … och att förvänta sig att en kommuns invånare ska vara insatta i alla de 
strategiska dokumenten… det är inte rimligt.” (ip.8) 

 
Citatet belyser dels att det inte är rimligt att en medborgare kan förväntas vara insatt i alla de 
krav som ställs på en översiktsplan, dels att det är en rad olika aktörer som berörs av över-
siktsplanen och som därför ska inkluderas i översiktsplaneringen, alltså många fler aktörer ut-
över medborgarna. I exempelvis den överenskommelse som nämns mellan stat och kommuner 
spelar just länsstyrelsen en viktig roll när det kommer till frågor kring riksintressen. Eftersom 
översiktsplanen inte bara är ett dokument för kommunens fysiska planering bör tjänstemän 
också från andra förvaltningar inkluderas. En annan tjänsteman problematiserar också med-
borgarinflytandet utifrån ett demokratiskt perspektiv: 
 

”… alltså det är viktigt att man skapar möjlighet för medborgarna att delta och 
verka i planeringen … men sen måste man som professionell … vad är vi nu: 90 000 
invånare … och har man då så kallat medborgarinflytande kommer kanske 90 av 
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dessa 90 000 … och det är då ofta de som har ett specialintresse som de ska bevaka 
… och som tjänsteman har man ju som skyldighet att värna om hela befolkningens 
intressen … så att bara ha en promille eller några få procent som har varit med och 
tyckt så har man haft medborgarinflytande? … det egentliga medborgarinflytandet 
går ju via politiken … det är de som är medborgarnas representanter… så det gäller 
att hitta rätt avvägning där … om det nu ska komma underifrån … hur får man 90 
000 att vara med?” (ip.3) 

 
Det som lyfts i citatet är mycket tänkvärt utifrån de olika demokratimodeller som planerings-
teorierna efterfrågar. Politiken sägs alltså vara det egentliga medborgarinflytandet vilket är en 
hållning som tydligt går att jämföra med den representativa demokratiformen vilken den 
rationella planeringsteorin förespråkar. De andra kommunerna trycker emellertid också på att 
översiktsplanen är ett politiskt dokument med politiska ställningstagandet (ip.8; ip.9; ip.11). 
Översiktsplanen utgör sammantaget den politiska inriktningen för den fysiska planeringen. 
Det slutliga beslutsfattandet ligger alltid hos politiken. Folkvalda politikerna ska då vara de 
planeringsaktörer som fattar besluten, inte medborgarna, men inte heller tjänstemännen. I 
dessa fall var det politiska deltagandet stort (med styrgrupper, kontinuerliga uppföljningar och 
olika workshops) under framtagandet av de olika översiktsplanerna och inte bara vid de 
formella besluten. Den rationella planeringsteorins så kallade ”expertplanering” hölls däri-
genom tillbaka i dessa fall.  
 
Vad det gäller medborgarna så var deras också deras deltagande större (bredare) i förhållande 
till tidigare översiktsplanearbeten. Eftersom flera av kommunerna just har samrått med 
allmänheten i en högre utsträckning än vad lagstiftningen kräver och fått in fler synpunkter än 
”vanligt” fanns det en ganska stor vilja från kommunernas sida att bredda medborgar-
deltagandet och vissa talar om få in fler ”röster” i planeringen. Flera inslag av den 
kommunikativa planeringsteorin har redan kunnat kopplas till detta. Frågan är dock om en 
röst bara är fakta som kommunen inte kände till eller om en röst också är en åsikt likt en vilje-
inriktning? Den kommunikativa planeringsteorins strävan efter konsensus har bland annat 
identifierats hos kommunerna när det handlar om en framtida målbild. De ser dock detta som 
en svår uppgift eller rent av som en omöjlighet. Eftersom utgångspunkten i den kom-
munikativa planeringsteorin är att allas röster och åsikter räknas och därför ska vägas in i 
planeringen behöver dock hela kommunens befolkning finnas med i planeringen. Även om 
antalet deltagare och inkomna synpunkter har ökat – i vissa fall kraftigt – så är det långt kvar 
till ett så kallat totalt deltagande. Samtliga kommuner har som sagt en befolkning kring 100 
000 tusen invånare. Att då ha ett medborgardeltagande där enbart några få procent av 
befolkningen deltar – då ofta människor med bestämda ”specialintressen” (de så kallade 
”proffstyckarna” som en tjänsteman påpekade) – går således att diskutera vidare ur en 
demokratisk synvinkel. Om nu översiktsplaneringen därtill är komplext och svårfattlig för 
allmänheten; går det att fråga sig om utökade medborgardialoger, och särskilt informella 
samråd med utvalda föreningar, är en mer demokratisk planering än om det enbart hade varit 
ett formellt samråd? Det går alltså att problematisera ifall ett utökat medborgarinflytande 
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verkligen leder till en ökad demokratisering av planeringsprocessen – i synnerhet om allmän-
heten mestadels utgörs av grupper eller individer med ett särskilt intresse för mindre sak-
frågor. 
 

”Sen är det ju faktiskt lagstiftningen PBL … som pekar på allmänna intressen… 
alltså det totala bästa … ” (ip.3) 

 
Lagstiftningen i sig är alltså präglad av den rationella planeringsteorins intresse för ett unikt 
och förutbestämt allmänintresse. Att både planeringspraktikens planer och processer därmed 
mer kan liknas vid den rationella planeringsteorin än vid den kommunikativa planerings-
teorin är således inte särskilt underligt. Däremot kan det ses tendenser till att planeringen blir 
allt mer kommunikativ när de utökade samråden kan ses som ett letande efter en mer diskursiv 
arena. Om detta letande handlar om att enbart legitimera en planeringsprocess eller samla in 
kunskap i formen av fakta som saknas hos kommunen går det dock att fråga sig om det liknar 
den kommunikativa planeringen i den modellens teoretiska förståelse. Om de utökade 
dialogerna däremot grundar sig i en vilja för att demokratisera planeringsprocessen – med 
synen på att alla kunskaper och åsikter erkänns som lika – är det i linje med den 
kommunikativa modellens idéer. I vissa fall nämns också ökade mellankommunala 
samarbeten. Halmstad kommun beskriver bland annat hur de har ett större helhetsregionalt 
tänk med sina grannkommuner genom en gemensam ”ÖP-grupp” där översiktsplanerare i 
regionen träffas kontinuerligt och lyfter större frågor (ip.9). Växjö kommun samarbetar 
mycket med grannkommunen Alvesta där de ser sig som en gemensam mindre arbets-
marknadsregion i en större sådan (ip.2; ip.4). Helsingborg kommun beskriver hur de är en 
aktiv part i Region Skåne och hur de där är överens – i den så kallade ”Skånebilden” – om att 
nästa fasta förbindelse till Danmark är HH-förbindelsen (Helsingborg-Helsingör). Kommunen 
har i sin Stadsplan 2017 därtill gått vidare med de mål som Region Skåne har satt för hur 
färdmedelsfördelningen ska se ut i centralorterna Malmö, Lund och Helsingborg. Kommunen 
hade dessutom ytterligare dialoger med näringsliv och exploatörer under framtagandet av 
Stadsplanen (ip.8). Det kan således läggas märke till att det även finns inslag av den 
interaktiva samhällsstyrningsprocess som den strategiska planeringsteorin förespråkar – med 
aktörer från både ”top-down och bottom-up strukturer”. Den strategiska planeringens fokus 
på att mobilisera intresse, energi, resurser och kunskaper i en mer kommunikativ planerings-
process därmed att finna i de undersökta kommunernas översiktsplanering. Syftet handlar 
dock här inte om någon demokratisering.  

Planeringsverktyg 
De planeringsinstrument som kommunerna använder sig av i sin översiktliga planering kretsar 
i huvudsak kring den kommuntäckande översiktsplanen med tillhörande fördjupningar och 
tillägg (ip.3; ip.4; ip.7; ip.8; ip.11). Alltså; långsiktiga och heltäckande planer, varför den 
pragmatiska/instrumentella planeringsteorin fortsatt är ointressant i sammanhanget, då de ser 
en långsiktig planering som en omöjlighet och större allomfattande planer som problematiska. 
Eftersom det är den rationella planeringsteorin som tydligast förespråkar planformen som 
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planeringsverktyg är det lämpligt att utgå från denna teori. I både den kommunikativa och 
strategiska planeringen är det dessutom snarare processen än planen som står i fokus. Den 
rationella planeringen brukar utpräglat kopplas till traditionella markanvändningsplaner 
(land-use plans) därför att planeringsteorin ser planen som ett medel för att nå ett slutligt 
måltillstånd (en blåkopia för en tänkt utveckling). Jönköping kommuns nya kommuntäckande 
översiktsplan beskrivs just som en ”mark- och vattenanvändningsplan” (ip.11), medan 
Helsingborg kommuns översiktsplan istället skildras som ”väldigt strategisk” (ip.8). 
Kommunerna beskriver alltså sina översiktsplaner med olika begrepp. Frågan är dock om 
Jönköpings kommuntäckande översiktsplan verkligen är en traditionell markanvändningsplan 
– en blåkopia för en tänkt utveckling? Det kan samtidigt frågas varför Helsingborg kommuns 
översiktsplan explicit ses som strategisk? Strategiska översiktsplaner är dessutom något som 
verkar bli allt mer efterfrågat i den svenska översiktsplaneringen. Tjänstemannen från 
Boverket anser exempelvis att kommunernas översiktsplaner borde bli mer strategiska (ip.1). 
För att veta vilken planeringsteori som kan tillskrivas kommunernas översiktsplanering är det 
emellertid passande att se översiktsplanerna i förhållande till den efterföljande planeringen. 
Eftersom detta är något som uttryckligen görs i nästkommande avsnitt, när det bland annat 
förs diskussioner kring ett ”genomförande av översiktsplanen”, kan vi lika gärna lämna detta 
avsnitt för stunden.  

5.2 Glappet mellan översiktsplanering och detaljplanering  
Empirin diskuteras här vidare utifrån den problembild som målades upp i det inledande 
kapitlet där rapporten ”Hur genomför vi översiktsplanen” lyftes. Vid intervjutillfällena 
diskuterades det om kommunerna kände igen sig i rapportens problembild kring ”att det 
brister i implementerandet av översiktsplanen väl efter antagande” och om de också såg ett 
”glapp” mellan översiktsplanen och detaljplanen. Eftersom det just resoneras kring ett 
genomförande av översiktsplanen analyseras empirin utifrån begreppen conformance och 
performance som ser på ”planimplementering” utifrån två skilda förhållningssätt. Projekt-
planer och strategiska planer kan här ses som två ytterligheter.  

Olika förhållningssätt till översiktsplanens genomförande 
När tjänstemannen vid Boverket ställdes samma fråga kom det dock inte riktigt fram vari det 
skildrade ”glappet” mellan översiktsplanen och detaljplanen just ligger i. Tjänstemannen 
nämner dock, i likhet med rapporten (Boverket, 2016b: 2), att det finns vissa delar av 
översiktsplanen som inte följer med in i den efterföljande planeringen: 
 

”Detaljplanen kanske kan fånga upp en del i detaljplaneprogram och liknande … 
men de här hoppen mellan plannivåerna… hoppet mellan ÖP och DP ... och sen 
hoppet ned till bygglov … då är det inte säkert att bygglovshandläggaren har med 
sig visioner och ambitioner.” (ip.1) 
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Jönköping kommuns översiktsplan skildras alltså som en mark- och vattenanvändningsplan, 
men när tjänstemannen beskriver hur den efterföljande planeringen ska förhålla sig till den 
handlar det egentligen inte om ett direkt genomförande:  
 

”Egentligen är det ju en vägledning och viljeinriktning … jag vill inte säga när den 
är genomförd … det är liksom en inriktning som vi ska ha ett antal år framåt … vi 
kan ju inte förutse och säga att alla de här utbyggnadsområdena kommer, utan det 
beror egentligen på väldigt många faktorer. Det finns också motiveringar i 
översiktsplanen där man beskriver vad andemeningen med översiktsplanen är eller 
vad andemeningen med att vi ska ha naturvärden eller bebyggelse och 
industriverksamhet är på vissa områden. Man får ju liksom läsa och använda de 
texterna, kanske, lite bättre än vad man gör … det egentliga ansvaret ligger ju på 
den efterföljande planeringen.” (ip.11) 

 
Även om översiktsplanen skildras som en mark- och vattenanvändningsplan kan den alltså 
inte ses som en traditionell sådan utifrån den rationella planeringens så kallade blåkopior. Det 
finns ingen tänkt utveckling med ett tydligt slutligt måltillstånd utifrån termen conformance i 
citatets innehåll. Beskrivningen liknar mer performance utifrån att allt inte kan planeras i 
förväg: alla utbyggnadsområden går inte att förutse, utan det beror på flera (okända) faktorer. 
Det går därför inte heller att vara för specifik i översiktsplanen eftersom den då riskerar att 
snabbt bli ”utdaterad”. Det finns alltså en skillnad i att vara ”vägledande” och ”väg-
definierande”. Problemet som lyfts i Boverkets rapport handlar dock om att planerna inte är 
tydliga nog: 
 

”… översiktsplanens övergripande riktlinjer avseende mark- och vatten-
användningen upplevs som något för vidlyftiga för att kunna tolkas i ett tämligen 
precist plandokument som detaljplanen är.” (Boverket, 2016b: 2) 

 
Detta är också något som översiktsplanerare har upplevt från planhandläggare:  
 

”… när vi pratar med planhandläggarna så kan de tycka att det är svårt … alltså jag 
vill att de ska läsa in andemeningen med inriktningen vad det är för målsättning … 
men de vill gärna ha ett svar på: ska jag göra fyra eller fem våningar, ska jag lägga 
gränsen här eller där? Men det krävs en bedömning, en kompetent bedömning, när 
man gör nästa skede … att man då utgår från översiktsplanens grundtankar och sen 
tänker vidare och analyserar vidare … så det är inte så att man kan få ett svar direkt 
från översiktsplanen, utan man fortsätta vara planerare.” (ip.11) 

 
Den efterföljande planeringen måste alltså prestera (perform) vidare. I de andra kommunerna, 
där det alltså också fanns med detaljplanearkitekter, är tjänstemännen av samma åsikt:  
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”Jag ser att genomförandet av översiktsplanen … eller vårt mellansteg … är våra 
detaljplaner” (ip.2) 

 
”Jag har ju jobbat med översiktsplaner där man kan gå ner och titta på en liten ruta 
… här får man bygga såhär … och så är det ju inte idag, utan det är ju mer att man 
pratar om att man bygger i de här stråken, man ska ha kollektivtrafiknära, det ska 
vara förtätning i centrumnoderna, den typen av ställningstagande…” (ip.9) ”Ja, det 
är ju lite mer tänka själv … man får ju titta och sen får man tänka hur det stämmer 
överens med mitt område … som sagt det går inte bara att slå upp vad som gäller … 
utan man måste ju ha hela den strategiska delen med sig.” (ip.10) 

 
”Just det här med att genomföra översiktsplanen… det är ju genom andra instrument 
som man genomför översiktsplanen … det är ju inte översiktsplanen som genomför 
sig själv utan det är ju genom detaljplaner, bygglov och andra typer av projekt och 
byggnation… det är medhjälp av dem som man genomför översiktsplanen … och så 
måste det vara eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande … och skulle den 
vara juridiskt bindande skulle vi aldrig kunna jobba på den detaljeringsgrad som vi 
jobbar med nu…” (ip.8) ”ja det hade blivit ett utredningsarbete som är helt 
enormt…” (ip.7) ”… den hade varit inaktuell innan den ens hade gått på samråd.” 
(ip.8) ”… och sen det här med att tala om ett genomförande av översiktsplanen … 
alltså en översiktsplan syftar ju inte till att bli genomförd … den är syftad till att 
fundera på vad man kan göra … rättare sagt vi har funderat och tror att man kan 
göra detta … det är inte meningen att den ska byggas ut inom den tidshorisont som 
den har … 2035 ska vi ha byggt ut allt det här … det är inte så en översiktsplan 
fungerar … det vi vet är att 2035 kommer, men på vägen dit kommer mycket 
hända…” (ip.7) 

 
Utifrån resonemangen från ovan är det tydligt att ett genomförande av översiktsplanen, om vi 
nu kan tala om ett sådant, ligger på den efterföljande planeringen. Planeringen måste fortsätta 
göra bedömningar, det handlar bara om olika detaljeringsgrader. Varför tjänstemännen är av 
denna hållning verkar bero på tre saker. För det första: handlar det till mycket om att de olika 
planformernas innehåll skiljer sig i skala. Ifall en översiktsplan just ska vara heltäckande kan 
den inte gå ner i detaljer. Detaljerade ställningstaganden kring hur den byggda miljön ska se 
ut kan inte tas utifrån den detaljeringsgrad som kommunerna arbetar med i den översiktliga 
planeringen. För det andra: den helhetsbild som översiktsplanen syftar till att skapa, enligt 
tjänstemännen, handlar om att ligga till vägledning genom olika funderingar (på vad man kan 
göra och inte kan göra i den fysiska miljön) utifrån vissa större ställningstaganden (exempel-
vis; förtäta tätorterna istället för att bygga på jordbruksmark). Sådana resonemang kan tydligt 
jämföras med huvuddragen i performance som handlar om att ”bana väg” för bättre besluts-
fattande i framtiden. För det tredje: framtiden som hanteras i översiktsplanen är vidare på lång 
sikt, varför det inte går att detaljplanera för framtiden då den just ses som osäker, vilket är en 
ytterligare liknelse till performance. Frågan är här om inte ”glappet” just tydliggörs i tjänste-
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männens beskrivningar. De som ser ett ”glapp” verkar ha ett tydligt genomförandefokus (likt 
conformance). Översiktsplanen måste därför vara tydlig – mer detaljerad – för att kunna 
genomföras. Eftersom tjänstemännen inte riktigt ser att översiktsplanen ska eller kan 
genomföras (likt performance) verkar inte heller ett ”glapp” ses som särskilt problematiskt. 
Alternativt så ser de inte ett ”glapp”, men det fanns som sagt detaljplanearkitekter med vid 
samtalen. Finns det då ens ett ”glapp”? Tjänstemännen verkar snarare vara mer bekymrade för 
översiktsplaner som är för detaljerade vilket är intressant med tanke på de planpolitiska 
diskussioner som nu förs kring en utvecklad och starkare översiktsplanering. Vad som menas 
med en starkare översiktsplanering kan dock diskuteras, men ifall det handlar om tydligare 
översiktsplaner eller till och med om bindande sådana är detta intressant. Tydlighet verkar 
närmare bestämt stå mot aktualitet.  
 
Långsiktighet är alltså något som kan tillskrivas översiktsplaneringens fokus och syfte (ip.3; 
ip.4; ip.7; ip.8; ip.11) samtidigt som översiktsplanen ses som den utpekade politiska vilje-
inriktningen (ip.2; ip.5; ip.8; ip.11) som ska nås genom diverse ställningstaganden, strategier 
och åtgärder (ip.5; ip.6; ip.9; ip.11). Översiktsplanen utgör således både en vägledning och en 
viljeinriktning för den fysiska planeringen, men framtiden definieras aldrig i detalj. I tjänste-
männens resonemang finns det just en medvetenhet kring att framtiden är osäker. Översikts-
planen kan därför inte helt implementeras – genom att den ”byggs ut” – eftersom det finns 
alltför många osäkerheter att reda ut och som dessutom inte går att reda ut på en översiktlig 
nivå. Tjänstemännen resonerar som sagt i att det i sådana fall skulle behöva göras ett ”helt 
enormt utredningsarbete” och planen hade då ”varit inaktuell innan den ens hade gått ut på 
samråd” (ip.7; ip.8). Utgångspunkten i performance är just att tillgänglig kunskap är större vid 
senare beslut. Den efterföljande markplaneringen kan alltså inte i detalj bekräfta (conform) 
översiktsplanens intentioner – eftersom de just inte är tillräckligt detaljerade – utan den 
efterföljande planeringen måste istället prestera (perform) vidare. Sammantaget kan det 
konstateras att kommunernas översiktsplanering liknar mer den planering som skildras utifrån 
performance som angreppssätt än utifrån conformance. Tidigare har det till mycket lutat mot 
att kommunernas översiktsplanering kan liknas vid en rationell planering, men i detta avse-
ende lutar det snarare mot den strategiska planeringen. Den rationella planeringens så 
kallade” blåkopior” kan i alla fall uteslutas. 
 
En sådan utveckling – mot en mer strategisk översiktsplanering – verkar sammantaget lägga 
mer ansvar på den efterföljande planeringen. I det mellansteg som bland annat efterfrågades i 
rapporten ”Hur genomför vi översiktsplanen” mellan översiktsplanen och detaljplanen sågs 
fördjupade eller förtydligande dokument eller ställningstaganden som en saknad länk (2016b: 
8-9). Vidare lyfter tjänstemännen i Halmstad kommun lyfter hur de tidigare hade arbetat med 
fördjupningar av översiktsplanen, men att de inte längre hade några politiska uppdrag för 
sådana översiktsplaner, då politiken nu endast fokuserade på att ta fram detaljplaner (ip.9). 
 

” … det handlar nu också … om att vi nu har ett läge där det trycks på … så 
politiken ser bara att vi måste hantera de förfrågningar som kommer in … och då 
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väljer man att lägga mest energi och tid på detaljplanering … så är det ju ofta i en 
högkonjunktur.” (ip.10) 

 
Även om tjänstemännen inte menar att översiktsplanen ska ”genomföras” ser de svårigheter 
med att de inte arbetar med fördjupningar eller ändringar av den kommunomfattande över-
siktsplanen som alltså bara är några år gammal:   
 

”… det finns ju inget däremellan vilket gör det svårt … för en ÖP … i och med att 
den ska täcka hela kommunens yta så är den inte nere i detaljer i alla frågor … så 
pass mycket som man kanske skulle behöva … men det är väl just att helhetssynen i 
vissa … eller i många frågor tappas …” (ip.9) ” … det är ju vissa frågor, 
naturligtvis, som dyker upp när det gäller trafik, parkering, parkeringshus … alltså i 
innerstaden … hur ser man på utvecklingen där till exempel … och på förtätning …”	  
(ip.10) ”... ja förtätning är också en fråga som vi inte har helhetstänk på … utan då 
får man titta på varje…” (ip.9) ”… ja man skapar sig nästan en slags mental FÖP 
ibland ... men det finns inget antaget dokument … så det kan jag hålla med om är en 
brist.” (ip.10) 
 

I detta fall blir det ju tydligt att planhandläggarna måste ”planera vidare”. Om detaljplanering 
saknar ställningstagande så går det att fråga sig om den kommuntäckande översiktsplanen kan 
vara tillräckligt vägledande eller om det krävs ytterligare fördjupningar som är ännu mera 
vägledande eller till och med ”vägdefinierande”? Det blir dock problematiskt om detalj-
planerarna saknar stöd – i formen av vissa ställningstaganden – och därefter behöver gör egna 
”mentala” FÖP:ar vilka alltså inte är några politiska antagna dokument. Vilka vilje-
inriktningar styr då egentligen planeringen? Visserligen ska detaljplanen samrådas och 
slutligen antas, men politiken verkar ju mest vara intresserad av att tjänstemännen hanterar de 
förfrågningar som kommer in. I ”glappet” verkar det följaktligen finnas en hel del utrymme 
för byggherrar och exploatörer, men också för tjänstemän, att just sätta sin prägel på 
utvecklingen. Möjligen är detta ett exempel som lite kan liknas vid den inkrementella/ 
pragmatiska planeringsteorin vilken fokuserar på en kortsiktig planering mot bakgrund av att 
detaljplaneringen måste hantera de förfrågningar som kommer in och då ibland utan stöd i en 
långsiktig översiktsplanering.  
 
Detta kan jämföras med Jönköping kommun som inte har jobbat med några fördjupningar 
längre tillbaka i tiden. Strax innan den kommuntäckande översiktsplanen togs fram antogs 
emellertid (kring 2012) två fördjupningar: en ”Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare” samt ett 
”Ramprogram för södra Munksjön”. Den första låg sedan till grund för analysarbetet också i 
den kommuntäckande översiktsplanen, medan den andra mer beskrivs som ett omvandlings-
område (ip.11). Är det sådana här ramverk som efterfrågas i performance? I angreppssättet 
performance ska just planer ses som ramverk för framtida beslut och senare planläggningar. 
Räcker det således inte med en kommuntäckande översiktsplan?  
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Jönköping kommun ska dock ta fram två ytterligare fördjupningar trots att den kommun-
täckande översiktsplanen inte ens är ett år gammal:  
 

”Vi har två fördjupningar på gång nu … det finns en genomförandeplan i vår nu-
varande översiktsplan … och där säger vi att vi ska göra två fördjupningar. Vi har 
plockat fram två områden som vi kallar stadsutvecklingsområden … och nu ska vi då 
fördjupa oss i dem: hur vi kan göra disposition och vilken inriktning, hur mycket 
bostäder ska de ha och hur ska strukturen på området se ut…” (ip.11)  
 

Det är troligen en sådan genomförandeplan som de andra tjänstemännen menar när detalj-
planeringen ses som ett genomförande av översiktsplanen – att det upprättas detaljplaner i 
utpekade områden som ska eller kan exploateras. Anledningen till dessa fördjupningar är just 
att den kommuntäckande översiktsplanen inte räcker till: 
 

”Det är en brant slutning, det kan bli erosionsrisker och vi har naturvärden… vi vet 
inte hur vi ska lösa trafiken dit … men vi vet att området är väldigt intressant om vi 
skulle kunna få till en bra struktur på det, men vi har inte löst hur det ska göras … 
och där räcker ju inte översiktsplanen till, utan det blev ett följduppdrag på att vi ska 
göra en fördjupad översiktsplan för det området. Och då är det ju för att komma till 
en disposition: vi behöver förhandlingar med trafikverket, vi måste analysera geo-
tekniken mycket mer och vi ska avgränsa naturvärdena och ändå se till att området 
får en bra anslutning till övriga delar av staden … så det behövs mycket djupare 
utredningar för att vi kan säga: där ska vi bygga 4000 bostäder… Och så långt 
tycker jag att man kan komma i en översiktsplan: att man har en hypotes om att det 
här är ett bra område, men vi vet inte hur vi ska lösa det, utan det får vi ta i ett 
senare skede.” (ip.11)	  

	  
Ovanstående citat handlar alltså om att fler utredningar behövs efter översiktsplanen. Över-
siktsplaneringen handlar därmed om att planerare måste fortsätta utreda och hela tiden ta fram 
nya underlag. Utgångspunkten i performance handlar explicit om att tillgänglig kunskap är 
större vid senare beslut varför allt inte kan planeras i förväg. Det går dock att fråga varför inte 
kommunen arbetade med fördjupningar tidigare? Frågan ställdes dock aldrig under intervjun. 
Utifrån citatet verkar det dock finnas en viss komplexitet där det behöver lösas flera frågor 
med olika parter såsom Trafikverket. Handlar det kanske idag om en ökad komplexitet? 
Ligger det någonting i att det numera finns hårdare krav på hanteringen av miljö- och 
naturfrågor och ett högre bostadstryck? I jämförelse med Halmstad kommun verkar dock 
politikerna i Jönköping se en nytta i att göra fördjupningar så att just komplexa frågor kan 
utredas inför detaljplaneringen. Kan fler fördjupningar och ställningstaganden fylla gapet? 
 
När ”gapet” lyftes med Boverket skildrades dock också ett ”gap” mellan fördjupningar och 
den efterföljande planeringen och att det kanske behövdes andra instrument här:  
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”Att här emellan finns det ett område för kreativt skapande … någonting behövs … 
ett instrument för att till exempel kunna reglera klimatanpassningsåtgärder eller 
bullåtgärder eller liknande … som behöver ske utanför detaljplaneområdet… det 
som detaljplanen inte har rådighet över … det som inte ryms i detaljplanen så att 
säga … något som kan reglera lite större geografiska området … utan att vara lika 
styrt som en detaljplan…” (ip.1) 

 
Vad som exakt skulle kunna fylla ett sådant ”glapp” nämndes likväl inte under intervjun. Det 
framgick inte heller riktigt vad som egentligen var problemet, men ”glappet” verkar 
sammantaget kretsa kring avsaknaden av olika ställningstaganden kring klimat-, trafik- och 
bostadsfrågor. Handlar det om strategiska principer borde det finnas med i översiktsplanen. 
Om det däremot handlar om faktakunskaper inför ett detaljplanearbete kanske det finns en 
brist i antingen praktiken eller i lagstiftningen (om det nu inte finns rådigheter). Tjänste-
männen i Helsingborg kommun, som alltså nu precis har tagit fram en fördjupning eller 
ändring av översiktsplanen i sin Stadsplan 2017, upplever dock inte ett ”glapp” i deras 
kommunala planering:  

 
”Kapitlet om översiktsplanering är väldigt kort … det säger väldigt lite om vad de 
ska eller inte ska innehålla … så det är faktiskt upp till varje kommun att göra en 
översiktsplan utifrån de behov man har… så om man upplever att det finns ett stort 
gap…” (ip.8) ”… så kanske man ska fundera över sin tillämpning…” (ip.7) ”… ja 
faktiskt … för lagstiftningen är ju oerhört generös på översiktsplanesidan … det ska 
finnas en karta och en planbeskrivning. Det mesta i avsnittet i kapitlet i PBL handlar 
om processen och väldigt lite om vad som ska finnas med… så det är väldigt mycket 
upp till varje kommun att själv välja … för det här samhället… vilken detaljerings-
nivå behöver vi för detta… för det här temat.” (ip.8) ”Sen kan jag tänka mig att 
många mindre kommuner … har ett problem därför att de har inte resurserna att gå 
ner så långt i detalj som vi har.” (ip.7) ”Precis ... och kanske inte heller kan göra 
översiktsplaner i den takt som de borde. Det finns ju fortfarande kommuner med ÖP 
från 90-talet och då förstår jag att man har ett glapp mellan ÖP och DP” (ip.8) ”De 
går inte att använda… de var inte aktuellt för 17 år sen.” (ip.7) 

 
Tjänstemännen verkar alltså resonera utifrån att det är mycket upp till kommunerna själva att 
se till så att det inte finns ett ”glapp” mellan planeringsverktygen. De ser inte ett ”glapp” 
eftersom de genom god tillgång till resurser kan utarbeta riktlinjer varefter. De förstår dock att 
olika kommuner har olika resurser och att ett ”glapp” lättare kan uppstå i kommuner som inte 
har resurser nog att hålla sina översiktsplaner aktuella. De betonar här tidsaspekten – en 
inaktuell översiktsplan hjälper inte. Det handlar följaktligen inte bara om tydlighet utan också 
om att översiktsplanen måste vara aktuell.  
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En rullande planering 
Växjö kommun har redan arbetat med fördjupningar en längre tid. Tjänstemännen upplever 
dock alltför många fördjupningar och sektorsplaner – med olika intressen – som någonting 
problematiskt. Det blir svårt att förstå vad som verkligen gäller varför översiktsplanen 
behöver ses som en sammanhållen helhet:  
 

”Översiktsplanering ska vara någonting som vi hela tiden jobbar med – inte bara 
något som blir små delar och små punktinsatser – för att det just händer mycket i 
omvärlden … vi behöver ta fram nytt underlag … vi behöver ha den kontinuerlig…” 
(ip.2) ”Och en översiktsplan… inte tio, tjugo delar om vi har idag… utan en 
sammanhållen helhet…” (ip.3) ” Och vi som jobbar praktiskt med det i nästa steg … 
där ser vi precis det här … framförallt de underlag och program som görs i efter-
hand … vilken status de har i förhållande till ÖP… för det hoppas vi ju att ÖP ska 
hantera i nästa steg… hur den prioriterar de olika intressena mot varandra.” (ip.5) 

	  
Utifrån tjänstemännens resonemang kan det alltså konstateras ett ytterligare problem kopplat 
till ”gapet”. För att kunna hantera en föränderlig omvärld måste planeringsverktygen hela 
tiden hållas aktuella, men då det hela tiden behövs nya planer uppstår närmare bestämt ett nytt 
problem; vilka ställningstaganden gäller?  
 

”Växjö har ju gjort som många andra kommuner och liksom hållit sin översiktsplan 
aktuell genom att göra fördjupningar o.s.v…” (ip.4) ”Men alltså… planen kommer 
ändå att innehålla fördjupningar, den kommer ändå att vara detaljerad på tätorterna 
… så på så vis finns det fördjupningar… men att det ändå är en plan som hänger 
ihop…” (ip.3) ”… och inte separata som de är idag. Nu är de faktiskt väldigt 
fristående. De fördjupningar som har tagits fram hittills sätts ju ofta inte i relation 
till helheten många gånger, utan de är väldigt avgränsade” (ip.4) ”Ja, man har ofta 
zoomat in på en tätort… vad vill ni… vad ska vi göra här… istället för att se att här 
skulle vi faktiskt behöva utveckla det här för att stärka hela kommunen eller 
regionen.” (ip.2) 

 
Tjänstemännen i Helsingborg kommun lyfter hur förhållandet mellan olika planer och policys 
hänger ihop med en ”rullande planering”: 

 
”Det hänger ihop i det som vi kallar för den rullande planeringen. Att en del är PBL 
hanterat, när det är PBL som är bästa verktyget. När det gäller till exempel de här 
sektorsprogrammen som vi har för trafik, grönstruktur och klimat så har vi då inte 
avvägt det intresset emot alla andra intressena för det är ju det man gör i 
översiktsplanen … och när vi sen jobbar vidare med översiktsplanerna så har vi 
sektorsprogrammen som underlag för att kunna göra avvägningar … och på det viset 
rullar planeringen vidare… grönstrukturprogrammet har varit ett jätteviktigt 
underlag till Stadsplanen som ju är en översiktsplan enligt PBL… och nu gör vi då 
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avvägningen av grönstrukturprogrammets innehåll … och vi bekräftar stora delar, 
men inte allting exakt, då vi har avvägt det mot ett annat intresse och bestämt att det 
här väger tyngre… ” 

 
Den rullande planeringen som beskrivs av tjänstemannen i Helsingborgs kommun har likheter 
med den planering som tjänstemännen på Växjö kommun beskriver. Skillnaden är dock att 
tjänstemännen i den sistnämnda kommunen mer ser det som en plan och inte flera. Möjligen 
beror det på att de just har haft en större mängd och mångfald av olika planer. Eller så beror 
det på att de fördjupningar som har tagits fram, som de säger (ip.4), ofta inte har satts i 
relation till en större helhetsbild. Det handlar dock inte enbart om att ta fram ett dokument 
utan ”processen är kanske till och med viktigare” (ip.4). I en framtida översiktsplaneprocess 
måste bland annat uppföljningar göras:  
 

”Det vi vill åstadkomma … är att vi har en ordentlig uppföljning också… om den 
följs … om vi lever som vi lär… och om verkligheten går åt det hållet vi vill … och 
att vi får rull på det och gör det systematiskt på någonting sätt…” (ip.2) ”… för att 
planen ska vara strategisk så måste det vara en process som pågår hela tiden och 
inte bara ett dokument som man jobbar fram … för då är det inte särskilt 
strategiskt…” (ip.4) 

 
Frågan är dock om detta handlar om styrning på så sätt att uppsatta mål ska följas bättre? Eller 
handlar det om att anpassa sig efter omvärlden? Ifall det handlar om en efterfrågan på 
flexibilitet – och att ständigt utveckla och förändra planen – finns det såklart en risk i att den 
långsiktiga viljeinriktningen tappas. I den strategiska planeringsteorin diskuteras dock hur 
långsiktiga mål kan kombineras med kortsiktiga mål. Den typ av planering som efterfrågas i 
framtiden i Växjö kommun har likväl många likheter med det som tjänstemannen på Boverket 
beskriver en önskvärd översiktsplanering:  
 

”Den rullande processen handlar om: hur man ska följa upp den löpande så att man 
har system för uppföljningen … det handlar också om hur man jobbar in nytt 
material löpande … nya ställningstagande från sektorsprogram eller liknande … så 
att man indirekt kan lyfta in dem … samråda och utställda … att man har ett 
kontinuerligt arbete ... att man hela tiden har resurser och personal som jobbar med 
frågan … för frågeställningar kommer till hela tiden … så att man får med sig alla 
förändringar som sker … och sen samtidigt jobbar på nästa omgång av planen ... så 
att man hela tiden har ett pågående arbete… får med sig alla uppdateringar, 
tilläggen, fördjupningarna … där det behövs … och sen i samband … om det är 
årligen eller när det är lämpligt … lyfter in det i KF till beslut … att man hela tiden 
har ett pågående arbete…” (ip.1) 

 
Den typ av översiktsplanering som tjänstemännen på Växjö kommun och Boverket diskuterar 
verkar vidare ha många likheter med performance som angreppssätt. Kunskap behöver som 
sagt fortlöpande fyllas på. Likaså politiska ställningstaganden. Den framtida översiktsplan 
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som målas upp liknar dessutom mer en strategisk plan än en projektplan eftersom den just ska 
fokusera på att samordna projekt och andra åtgärder (policys och planer). Processen beskrivs 
vidare som en ständigt pågående sådan som ska kompletteras med nya ställningstaganden 
baserade på nya underlag vilket liknar den cykliska och iterativa process som den strategiska 
planeringsteorin diskuterar. Frågan här är bara vilka aktörer som ska finnas med? I be-
skrivningarna verkar en ”rullande planering” i huvudsak kretsa kring planer och policys 
framtagna av de kommunala tjänstemännen. Visserligen ska allt samrådas och ställas ut. 
Politiken (KF/KS) ska också vara med kontinuerligt och ibland till och med ta årliga beslut i 
vissa frågor. Den rationella beslutsprocess som till mycket har präglat kommunernas 
planeringspraktik verkar följaktligen fortfarande gälla. Kommunerna verkar ha inspirerats av 
alla väsentliga idéer i den strategiska planeringsteorin utom av ett: nämligen governance. 
Den interaktiva samhällsstyrningsprocessen verkar inte finnas med i någon av tjänstemännens 
beskrivningar.  

5.3 En förändrad och starkare översiktsplanering 
Under intervjutillfällena diskuterades huruvida kommunernas översiktsplanering hade för-
ändrats i jämförelse med tidigare år varpå flera tjänstemän talade om en utveckling mot en 
mer strategisk och vägledande översiktsplanering – med mer ställningstaganden – vilket har 
skildras i tidigare avsnitt. Det fördes dock också diskussioner kring en framtida översikts-
planering – bland annat med utgångspunkt i utredningen ”stärkt översiktsplanering och 
förkortade planeringsprocesser för ett effektivt bostadsbyggande”. En tjänsteman lyfte dock 
något särskilt intressant här. Tjänstemannen, som också sitter/satt med i en ÖP-grupp i 
Sveriges Kommuner och Landsting, hade några veckor innan intervjusamtalet träffat 
utredarna (i den offentliga utredningen från ovan) genom ÖP-gruppen. Under diskussionen 
lyftes också frågan kring det ”glapp” – som det i denna studie har reflekterats mycket kring. 
Alla närvarande tyckte just att det saknades ett ”mellansteg” mellan översiktsplanen och den 
efterföljande planeringen samt att ”mellanledet” var dåligt. Enligt tjänstemannen hade 
utredana också i uppdrag att utreda om översiktsplanen kunde göras bindande i vissa delar 
vilket skulle kunna vara utgöra ett ”mellanled” (ip.3). Det kom dock också fram att:   
 

”ÖP:en har blivit för strategiskt … vilket vi reagerade på … vi som satt där för vi 
tycker inte att det finns någon motsättning mellan att vara strategisk och vägledande 
… men den här vägledande funktionen kanske översiktsplanerna då har missat när 
man mer har målat upp visioner och en långsiktighet … istället för… en etapp-
indelning till exempel.” (ip.3) 

 
Har till och med ”gapet” eller avsaknaden av ett ”mellansteg/mellanled” således funnits med i 
tankarna kring en ”stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser för ett 
effektivt bostadsbyggande”? Det verkar åtminstone finnas med i utredarnas huvud. 
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Motsättningar 
Även om tjänstemännens tankar om den kommunala översiktsplanering har kretsat kring en 
mer strategisk sådan så förefallet den alltså fortfarande vara präglad av en rationell besluts-
process med tjänstemän och politiker som huvudsakliga aktörer i planeringsprocessen. De 
motsättningar som finns i det teoretiska avsnittet handlar dock främst om en paradox i den 
strategiska planeringen varför den blir svår att tillämpa här. I diskussionerna kring en starkare 
översiktsplanering – utifrån den pågående utredningen – försvarade de emellertid dagens 
planeringssystem utifrån detaljplanen som den viktigaste juridiska planen:  
 

”Det är lätt att bli förblindad av att det ska gå snabbare och då har man inte förstått 
vad planering innebär och vilka rättigheter och skyldigheter som finns i en detalj-
plan…” (ip.10) 
 
”En detaljplan säger ju om ett område är lämpligt för bostäder eller om det är 
olämpligt för bostäder ... Jag tror inte att man klarar juridiken; att gå direkt från en 
politisk viljeinriktning till att göra ett bygglov … det måste bli väldigt konstigt. En 
detaljplan ger ju både rättigheter och skyldigheter. Som granne till en detaljplan 
eller i en detaljplan så vet jag ju att jag kan vara säker här på min bostad … till 
exempel på att det inte kommer någon industri som stör mig eller ibland till och med 
någon bostad. Egentligen tror inte jag att det är plansystemet som är bekymret med 
att vi inte får fram bostäder. Nu har man ju kommit fram till att byggherrarna inte 
heller klarar av sina åtaganden…” (ip.11) 
 
”… bindande inslag i ÖP:en hade varit väldigt farligt … med tanke på att man vet att 
man inte har all fakta på bordet när man gör en översiktsplan utan man fattar så 
kloka beslut man kan…” (ip.9) 
 

Kommunerna försvarar alltså den traditionella markanvändningsplaneringen som står för 
stabila och legitima planeringssystem mot nya förändringar i lagstiftningen. Utredningen 
verkar dock inte handla om en mer dynamisk planering utan snarare om bindande och 
tydligare översiktsplaner. Är det då snarare översiktsplanens flexibilitet som försvaras? Mot-
sättningen handlar här om tydlighet kontra aktualitet:  
 

”Att göra delar av översiktsplanen juridiskt bindande … jag har svårt att se vad man 
vinner på det … då kommer man att behöva vara ännu mer generell och då tappar 
man ju det som intentionen med att göra det bindande.” (ip.8)  
 
”… eller om man då tänker som flera politiker och utredare har tänkt… att man då 
slopar detaljplanen och går direkt på bygglov … problemet är då att man ska göra 
utredningarna antingen i ÖP eller i bygglov… för det är väldigt mycket som ska 
utredas… och det tror jag inte att de kommer släppa … vi måste ju se till att det 
fungerar någonstans” (ip.7)  
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”… och att göra alla bullerutredningar, mark-utredningar, dagvattenutredningar … 
att sitta och göra det för varje enskilt litet bygglov ... alternativt för att göra det för 
en hel stadsdel åt gången…” (ip.8)  
 
”… då är den inaktuell innan första bygglovet är avklarat… för då stämmer inte det 
längre. Nej, jag tycker att mellannivån finns där… det handlar om tillämpningen.” ” 
(ip.7) 
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6. Diskussion och slutsats 
En inledande kritik bör först riktas mot uppsatsen. Den empiri som har kommit från ur 
tjänstemännens utsagor har inte verifierats med hjälp av andra metoder. Empirin baseras helt 
på tjänstemännens berättelser varför planeringsprocesser och liknande inte helt kan bestyrkas. 
Eftersom endast delar av intervjutillfällen finns med – i arbetets analysdel – kan det för en 
utomstående läsare vara svårt att förstå vissa sammanhang. Citat (också i formen av 
diskussioner mellan tjänstemännen) har därför används relativt flitigt för att underlätta för 
läsningen. Det finns som sagt alltid risk för att tjänstemännens utsagor har tolkats felaktigt 
viket hade kunnat säkerhetsställas genom att skicka tillbaka transkriberingarna till samtliga 
medverkande. Detta har dock bara gjorts till de informanter som önskade detta. Eftersom 
fokusgrupper användes som insamlingsmetod kunde dock vissa missuppfattningar lättare 
redas ut och därigenom kunde felaktiga uppgifter undvikas i högre utsträckning än vid de 
enskilda intervjuerna. Det kan slutligen diskuteras hur långt nedanstående diskussioner och 
slutsatser kan dras. I introduktionen frågades det generellt efter vart den svenska planeringen 
är på väg? Det har dock enbart samtalats med fyra kommuner och en myndighet. Genom att 
empirin har analyserats med hjälp av ett tämligen robust ramverk – uppbyggt av erkända 
planeringsteorier kombinerat med andra begrepp – kan ändå vissa generaliseringar göras. I 
detta fall har studien kunnat ställas mot tidigare forskning som också försöker förklara den 
svenska planeringen. Resultat av tidigare forskning på ämnet – vilka lyftes i forsknings-
översikten – kan efter denna studie både bekräftas och justeras.  

6.1 Avslutande diskussion 
Det implementeringsproblem som lyftes i studiens inledning och som tycktes bero på ett 
glapp mellan översiktsplanen och detaljplanen verkar alltså inte utgöra ett större problem hos 
de undersökta kommunerna. Till att börja med ser de inte riktigt att översiktsplanen kan eller 
för den delen ska genomföras. Även om översiktsplanen beskrivs som kommunens vilje-
inriktning finns det en medvetenhet kring att framtiden är osäker. Översiktsplanen kan därför 
inte helt implementeras – genom att den ”byggs ut” – eftersom det finns alltför många 
osäkerheter att reda ut och som dessutom inte går att reda ut på en översiktlig nivå. Tids-
aspekter betonas alltså här. Inaktuella översiktsplaner blir inte till någon nytta i en ombytlig 
omvärld. Ett närmande mot detaljplanen – med tydligare innehåll – kan därmed inte sägas ske 
utifrån denna studie. Översiktsplanen verkar snarare gå mot att bli mer översiktlig och 
strategisk som fallet i Helsingborg kommun. Kommunen har dock resurser till att göra 
nödvändiga tillägg och fördjupningar där det behövs. Därför ses inte heller ett glapp. Nya 
riktlinjer kan hela tiden utarbetas i det som de kallar för en ”rullande planering”. Frågan är då 
vilken roll översiktsplaneringen har i samhällsbyggandet och hur den kommuntäckande 
översiktsplanen presterar (perform) om det kontinuerligt behöver göras tillägg och för-
djupningar? I mindre och mera resurssvaga kommuner kanske glappet därför är påtagligare. 
Studier av mindre kommuner hade eventuellt givit ett annat svar. 
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Samtidigt verkar det läggas ett ansvar på den efterföljande planeringen att prestera (perform) 
vidare. I Jönköping kommuns översiktsplan fanns det exempelvis en genomförandeplan. Det 
är troligen något sådant som tjänstemännen tänker sig när detaljplaneringen ska ses som ett 
genomförande av översiktsplanen – att det upprättas detaljplaner i utpekade områden som ska, 
kan eller bör exploateras. Planeringen måste fortsätta att göra bedömningar. Som en tjänste-
man sa: ”det krävs en kompetent bedömning när man gör nästa skede”. Planhandläggaren 
måste då ta utgångspunkt i översiktsplanens grundtankar och sedan analysera vidare. Det går 
alltså inte att få svar direkt från översiktsplanen. Är inte detta emellertid en självklarhet? Det 
upplevda glappet måste följaktligen handla om olika detaljeringsgrader. Huruvida glappet kan 
ses som ett problem eller inte beror på om det är ren fakta som den efterföljande planeringen 
förväntas bli servad med eller om det faktiskt handlar om strategiska principer. I Halmstad 
kommun kunde till exempel vissa generella ställningstagande saknas kring frågor om för-
tätning, trafik och parkering. Borde det inte kunna finnas övergripande planeringsprinciper för 
sådana frågor? Ett ställningstagande som till exempel säger att framtida bostadsbyggande ska 
ske i kommunens tätorter genom just förtätningar istället för att värdefull jordbruksmark tas i 
anspråk kan ju ses som ett tydligt ställningstagande. Frågan är dock hur mycket hjälp en sådan 
riktlinje är vid senare planläggningar? Om översiktsplanerna blir för övergripande i sina 
direktiv finns det således en risk för att efterföljande bedömningar också blir därefter. En 
viktig fråga för att belysa glappet handlar alltså om detaljeringsgraden på olika planer.  
 
I Växjö kommun sågs dock ett ytterligare problem som kan kopplas till glappet. För att kunna 
hantera en föränderlig omvärld måste alltså planeringsverktygen hela tiden hållas aktuella 
(den efterföljande planeringen måste servas med nya riktlinjer) men då det hela tiden behövs 
nya planer uppstår ett problem kring vilka ställningstaganden eller riktlinjer som faktiskt 
gäller? En mångfald av olika planer och program blir också ett bekymmer. Översiktsplanen 
behövde därför, enligt tjänstemännen, ses mer som en pågående process än som ett dokument. 
Den ”rullande planering” som tjänstemannen vid Boverket skildrade liknade till mycket 
tjänstemännens syn och var ännu mer processinriktad än den ”rullande planering” som be-
skrevs i Helsingborg kommun. En intressant anmärkning här är att begreppet ”rullande” alltså 
redan användes i 1960- och 1970-talets kritik mot de gamla generalplanerna som sågs som 
alltför fixerade och långsiktiga. Det föreslogs då att översiktsplanerna skulle generera ett 
föränderligt riktmärke snarare än att slå fast ett måltillstånd. Har begreppet fått en renässans? 
De rullande, flexibla och anpassningsbara delarna fick dock mothugg redan under sin samtid 
för att en sådan planering endast följde privatkapitalismens spontant drivna utveckling. Nu 
går det inte riktigt att säga huruvida en rullande planering kommer att se ut i framtiden, efter-
som en sådan planeringsprocess inte har kunnat analyseras, men i tjänstemännens skildringar 
liknar den till mycket den cykliska och iterativa process som förespråkas i den strategiska 
planeringen. Trots att kommunernas planering inte kunde konstateras som renodlat strategisk i 
den modellens teoretiska förståelse verkar det alltså finnas en strävan efter mer flexibilitet. 
Den ”strategiska planeringens paradox” – där flexibla och statiska (men likväl rättssäkra) 
planeringsinstrument skildras som motsättningar – kan således tänkas bli ett vanligare be-
kymmer i framtiden. Möjligen kan glappet i sig ses som ett första tecken – i den svenska 
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planeringspraktiken – på hur svårt det är att kombinera en strategisk planering med en mark-
användningsplanering.  
 
I de studerade kommunerna verkade det inte heller finnas ett intresse av en starkare eller 
utvecklad översiktsplan (en bindande sådan). Tjänstemännen såg som sagt inte glappet som 
ett större problem. I analysens sista avsnitt framkom det just att översiktsplanen kanske har 
blivit för strategisk. De som förespråkar en starkare och utvecklad översiktsplanering strävar 
dock efter en effektivare planeringsprocess (eftersom det går att ta ett snabbare helhetsgrepp 
på en översiktlig nivå kan planeringen snabbas på om just översiktliga planer görs mer 
styrande). Om vi återigen tittar tillbaka i tiden kritiserades dock generalplanerna för att vara 
för statiska. Särskilt fixerandet vid ett utvecklingsalternativ sågs som en stor orsak till att 
generalplanerna blev felaktigt utformade, förlegade och inte implementerade. De intervjuade 
tjänstemännen ifrågasatte också effektiviteten med att göra delar av översiktsplanen bindande 
för att kunna gå direkt på bygglov mot bakgrund av de omfattande utredningar som skulle 
behövas för att komma ner i en tillräcklig detaljeringsnivå. Hur just en förbättrad dialog 
mellan staten och kommunen kan skynda på den efterföljande planeringen kan dessutom 
diskuteras. Som tjänstemännen hävdar skapar detaljplanen både rättigheter och skyldigheter 
för enskilda medborgare. Den kommunala fysiska planeringen handlar också om att en mängd 
olika samhällsintressen vägs mot varandra och då även mot enskilda intressen (vilket görs i 
detaljplaneskedet).  
 
Slutligen kan en motsättning mellan praktik och politik ses utifrån denna studie. Kommunerna 
förefaller sträva efter en ökad flexibilitet inom översiktsplaneringen samtidigt som lagstiftarna 
snarare verkar sträva efter att göra den mer styrande. En parallell kan avslutningsvis göras till 
1947 års plansystem som präglades av två motstridiga diskurser – behovet av både styrning 
och flexibilitet. Bebyggelsen skulle styras planenligt med bindande planer samtidigt som den 
långsiktiga planeringen skulle vara anpassningsbar till den utveckling som inte kunde styras. 
Frågor kring styrning och flexibilitet är alltjämt närvarande.  

6.1 Slutsats 
Vad är det för typ av planering som efterfrågas i den svenska planeringen; är fortsatt en 
rationell planering trots att inslag av både den kommunikativa och strategiska planeringen har 
visat sig i kommunernas översiktsplanering. Detta beror till mycket på den plan- och 
bygglagstiftning (PBL) som styr den kommunala översiktsplaneringen. Den representativa 
demokratiformen är fortsatt starkt gällande där beslut fattas av kommunpolitikerna. Politikens 
närvaro vid utarbetandet av översiktsplanerna var visserligen hög varför just den formella 
rationaliteten kan sägas ha breddats. Den rationella planeringens så kallade ”expertplanering” 
har därmed minskat. Samtidigt visade det sig att systemanalyser för trafik- och miljöfrågor 
har fortsatt inflytande över hur städer utformas. Dessutom kunde det konstateras vissa 
tendenser till en vitalisering av den rationella planeringens idéer kring ett önskat måltillstånd 
(en ekologisk hållbar utveckling) som skulle uppnås med särskilda medel (stadsförtätning). 
Flera av kommunerna har dock också haft utökade medborgardialoger och därmed fått in 
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mycket fler yttringar och synpunkter mot tidigare översiktsplanearbeten. En vilja – i vissa fall 
en hög ambition – mot en mer kommunikativ planering har därför kunnat ses. En utveckling 
av den digitala tekniken (digitala och interaktiva planer) som syftade till att göra översikts-
planen mer tillgänglig för allmänheten bidrog en hel del här. Anledningen till en utökad 
medborgardialog förefaller främst fortsatt handla om att legitimera planeringsprocessen varför 
det snarare kan talas om ett utökat medborgardeltagande. När det gäller den strategiska 
planeringen är det uppenbart någonting som flera av kommunerna, men också Boverket, 
strävar efter, inte minst i en ”rullande planering”. Eftersom det dock endast har framkommit 
något enstaka exempel på en interaktiv samhällsstyrningsprocess går det inte att tala om en 
strategisk planering i den modellens strikta teoretiska förståelse.  
 
Vari glappet verkligen ligger har redan diskuterats flitigt, men det handlar till mycket om de 
olika planformernas detaljeringsgrad samt hur kommunerna ser på ett faktiskt genomförande. 
Tidsaspekten verkar också vara en viktig faktor för att ett glapp inte ska uppstå. En utveckling 
mot en mer strategisk planering – här en långsiktig, visionär och flexibel sådan – har dock 
skapat ett ökat utrymme för glappet. Kommunerna har därför sett ett behov av fler för-
djupningar och tillägg mot tidigare år. Avsaknaden av tydlighet i markplaneringen är därför 
vidare en del i glappet. Nya problem har dock visat sig när det finns för många planer och 
program vid sidan av översiktsplanen. En ännu mer strategisk eller rullande planering 
(fortlöpande och iterativ) har därför efterfrågats. Långsiktiga målsättningar riskerar likafullt 
att tappas om kommunen inte är uppmärksam.  
 
Större förändringar i kommunernas översiktsplanering kan slutligen inte konstaterats. I jäm-
förelse med den historiska bakgrunden kan ändå utökade medborgardialoger (medborgar-
deltaganden), en utvecklad digital teknik och en strävan efter en ”rullande planering” ses som 
nya inslag. En starkare översiktsplanering kan inte heller konstateras efter denna studie. De 
kommunala tjänstemännen var däremot tydliga med att de inte ville se en starkare översikts-
planering på bekostnad av den efterföljande detaljplaneringen. Planeringspraktiken och plan-
politiken tycks följaktligen dra åt olika håll. Vart den svenska planeringen är på väg återstår 
därför att se. 
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BILAGA 1: intervjuguide  
 

En ”förändrad” och ”starkare” översiktsplanering? 
 

Vi får se hur många av frågorna som vi hinner diskutera. Frågorna är ganska allmänt 
ställda eftersom det är flera kommuner som är med i undersökningen. Min förhoppning 
är att frågorna vid varje intervjutillfälle kan diskuteras djupare utifrån förtydligande, 
exemplifierande och eventuella följdfrågor. Det är era erfarenheter, tankar och syner som 
är det intressanta! 

  
- Hur skulle ni beskriva kommunens översiktsplanering? Vad inryms i det översiktliga 

planeringsarbetet (vilka arbetsuppgifter)? 
 

- Vilken roll har översiktsplanen i samhällsbyggnadsprocessen (i förhållande till efterföljande 
planering)? 

 
- Vad upplever ni att översiktsplanen har för ställning hos kommunens politiker, tjänstemän 

och medlemmar? Vad betyder planen för kommunen? 
 

- Hur ser dialogen med andra tjänstemän (professioner), politiker, medborgare och andra 
samhällsbyggare ut när en ny översiktsplan tas fram? 

 
- Boverket skriver på sin hemsida att flera kommuner har uppmärksammat en problematik 

med själva genomförandet av översiktsplanen; att det brister i implementerandet av den 
efter antagande. Rapporten ”Hur genomför vi översiktsplanen” pekar bland annat på att det 
finns ett alldeles för stort ”gap” mellan översiktsplanen och detaljplanen och att det saknas 
ett ”mellansteg” i planprocessen där planeringsinstrumenten kan mötas. Känner ni igen er i 
denna problembeskrivning? Och/eller har ni upplevt andra problem?  

 
- Regeringen har också nyligen uppdragit sig en särskild utredning som ska se över hur 

kommunernas översiktsplanering kan utvecklas och stärkas för att underlätta efterföljande 
planering. Ser ni också ett behov av en utvecklad och/eller starkare översiktsplanering? 
Varför/varför inte? En utvecklad översiktsplanering dir. 2017:6 

 
- I tidigare propositioner (SOU 2013) menade utredana att detaljplanekravet i många fall kan 

slopas, om det finns en aktuell översiktsplan som tydligt redovisar markanvändningen för 
en tätort eller stadsdel. Hur ser ni på detta? ”en effektivare plan- och bygglovsprocess” 

 
- Hur ser aktualiseringsprövningen av den kommunövergripande översiktsplanen ut? När 

tappar egentligen översiktsplanen sin aktualitet? 
 

- Om ni jämför med tidigare år och föregående översiktsplaner; har den översiktliga 
planeringen förändrats på något sätt?  

 
- Skulle ni säga att ni arbetar med en strategisk planering?  

 
- Varför behövs översiktsplanering?  
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En ”förändrad” och ”starkare” översiktsplanering? 

 
Vissa av frågorna är liknande de som jag använder när jag intervjuar olika kommuner, 
men det är framförallt Boverkets erfarenheter, tankar och syner som jag är 
Intresserad av.  

 
- Hur kommer Boverket i kontakt med kommunernas översiktliga planering? Har ni som 

myndighet några uppdrag rörande översiktsplaneringen? 
 

- Syn på kommunernas översiktsplanering? Kring innehåll, utformning och tillämpning 
etc.?  
 

- Om ni jämför med tidigare år (med olika generationer av kommunernas översiktsplaner); 
har den översiktliga planeringen förändrats på något sätt? 

 
 

 
- Vad är er syn på kommunernas aktualiseringsprövning? När tappar egentligen 

översiktsplanen sin aktualitet?  
 

- Vad skulle ni säga att en strategisk planering går ut på?  
 

- Varför behövs en översiktlig planering?	  	  
	  

 
- Ni skriver på er hemsida att flera kommuner har uppmärksammat en problematik med 

själva genomförandet av översiktsplanen; att det brister i implementerandet av den efter 
antagande. I rapporten ”Hur genomför vi översiktsplanen” står det att det finns ett alldeles 
för stort ”gap” mellan översiktsplanen och detaljplanen och att det saknas ett ”mellansteg” i 
planprocessen där planeringsinstrumenten kan mötas. Gap? Mellansteg? Vari ligger 
problemet?  

 
- En stor efterfrågan på vägledning om en ”rullande” process är stor? En rullande planering? 

 
- Boverkets förslag till ÖP-modell?  

 
 
 

- Regeringen har också nyligen uppdragit sig en särskild utredning som ska se över hur 
kommunernas översiktsplanering kan utvecklas och stärkas för att underlätta  
efterföljande planering. Ser ni också ett behov av en utvecklad och/eller starkare 
översiktsplanering? Varför/varför inte? 

 
- I tidigare propositioner (SOU 2013) menade utredana att detaljplanekravet i många  

fall kan slopas, om det finns en aktuell översiktsplan som tydligt redovisar  
markanvändningen för en tätort eller stadsdel. Hur ser ni på detta idag? 

 
 


