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Sammanfattning
Med denna uppsats ville jag se hur planeringen sett ut under 50 år, med utgångspunkt i
tidskriften PLAN. Genom en tematisk genomgång av PLAN fick jag fram hur planeringen sett
ut under åren 1958-2007. Genom den tematiska genomgången av planeringshistorien fick jag
fram hur denna sett ut från sent 1800-tal fram till sent 1990-tal. Jag önskade att se hur väl
PLAN följde den gängse historiebeskrivningen och valde därför att gå igenom ett antal artiklar
i tidskriften samt textböcker kring planeringshistoria. Genomgången visade att PLAN kartlade
vissa av de teman planeringshistorien kartlade, men inte alla. PLAN valde att kartlägga de
teman vilka de ansåg var relevanta för verksamma inom samhällsplaneringen. 
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1. Inledning

1947 skapades föreningen för samhällsplanering (FFS) och tidskriften PLAN. Tidskriften är
idag, 61 år senare, fortfarande verksam och läses av många fackmän. Tidskriften ger läsaren
ett nationellt och ett internationellt perspektiv på samhällsplaneringen. Den kartlägger nya
lagar, debatter och andra viktiga milstolpar för samhällsplaneringen. Det är i PLAN läsaren
kunnat följa debatter kring bland annat nya lagar och lagförslag. PLAN har gått från att ha
varit en tidskrift endast för fackmän med ett byråkratiskt språk till en tidskrift vilken alla kan
läsa och förstå. Tidskriften finns till för att ge verksamma inom samhällsplaneringen ett forum
där de kan lära mer om aktuella planeringsförändringar samt få sina egna artiklar publicerade. 

1.1 Syfte

Syftet med studien är att kartlägga hur tidskriften PLAN sett på planering i Sverige under de
aktuella åren. Jag avser att ställa informationen i PLAN mot den syn på utveckling vilken
återfinns i relevanta textböcker och planeringsforskning. 

1.2 Frågeställningar

Hur väl följer PLAN den gängse historiebeskrivningen av planering?
Hur har man inom den svenska planeringssfären sett på planeringen under åren 1958-2007?
Stämde planerarnas teorier samt scenarier och prognoser överens med verkligenheten?
Under åren har det förkommit debatter för och emot till exempel miljonprogrammet och andra
företeelser. I dag ses dessa företeelser som mindre lyckade; hur har detta gestaltats i PLAN?

1.3 Avgränsning

Jag har valt att göra ett antal avgränsningar för att uppsatsarbetet ska bli överskådligt. När det
gäller den allmänna planeringshistorian har jag valt att begränsa mig till i huvudsak de tre
böcker skrivna av Hall och Ward samt ESDP – programmet. Att planeringshistorien behandlar
åren från sent 1800-tal till sent 1990-tal har att göra med att planeringen först tog fart under
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det sena 1800-talet samt att de aktuella böckerna berör historien fram till sent 1990-tal.
Gällande PLAN valde jag åren 1958-2007 av anledningen att de fanns att tillgå på Växjö
Universitet. Att jag vidare valde att inte läsa alla artiklar eller nummer beror på att det finns
sex nummer per år och att det helt enkelt inte hanns med. 
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2. Metod

2.1 Innehållsanalys

Uppsatsen är baserad på en innehållsanalys. En innehållsanalys är en systematisk genomgång
av innehållet i ett dokument. Analysen är vanligtvis baserad på texter och dokument vilka är
allmänt tillgängliga, ofta texter ur massmedia (Grønmo, 2006, s.194). 

Processen kring en innehållsanalys följer ett antal bestämda steg:
1. Kategorisering, texten delas in i kategorier eller teman.
2. Ifyllning, kategorierna fylls med innehåll.
3. Räkna ihop hur många gånger ett tema återfinns i texten.
4. Jämföra hur olika teman med varandra samt leta efter skillnader.
5. Leta efter förklaring till skillnaderna (Jacobsen, 2007, s.139).

Fokus i en innehållanalys ligger på frekvenser av ord i texter eller dokument. Dessa frekvenser
delas sedan in i kategorier eller teman (Alvesson, 2003, s.59). Det viktiga är att kategorierna
är skapade så att de kan relateras till de utvalda texterna. Varje variabel ska passa in i en
bestämd kategori. För att gå vidare i processen används en mätenhet. 

Det finns fyra olika former av mätenheter:
1. Laddning, används vanligen vid registrering av attityder. Kategorier för positiv, negativ
eller neutral hållning kan användas.
2. Intensitet, används främst för att värdera styrkan i laddning. En möjlighet är att kombinera
laddning och intensitet och därmed få fram vilken form av attityd som förekommer samt
attitydens styrka. 
3. Frekvens, handlar om att räkna hur många gånger en specifik variabel återfinns i ett
dokument eller en text. 
4. Textvolym, används för att mäta hur mycket text varje variabel omnämns med. Det kan
handla om mängden text i en artikel eller antalet sekunder i ett radioprogram (Grønmo, 2006,
s.194-197). 

Anledningen till att jag väljer att använda mig av en innehållsanalys för denna uppsats är att
det är den metod vilken passar bäst. Mitt material, framförallt antal tidningar, kräver en metod
som denna. Metoden medför att jag på ett snabbt och enkelt sätt kan få fram teman och kunna
kategorisera dessa. Jag väljer att i denna uppsats följa processen för en innehållsanalys samt
att fokusera på den mätenhet vilken handlar om frekvenser. Istället för att räkna hur många
gånger en variabel återfinns väljer jag att göra en grov genomgång av hur ofta olika teman
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återfinns i texten. Eftersom jag inte läser alla artiklar är min frekvensanalys inte fullständig,
jag anser dock att den räcker för uppsatsens omfattning. 
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2.2 Uppsatsprocessen

Uppsatsprocessen började med val av ämne. Ganska snabbt bestämde jag mig för att göra en
innehållsanalys av hur samhällsplaneringen sett ut de senaste 50 åren. Att utgå just från
tidskriften PLAN föll sig naturligt eftersom nästan alla tidningar åren 1958-2005 fanns att
tillgå på Växjö Universitet. En pensionerad planerare skänkte dessa till universitetet och då
vore det fel att inte göra något av dem. Jag valde att i detta läge gå igenom planeringshistoria
och gjorde ett urval. Tre böcker valdes, vilka beskriver planeringshistoria i världen, Norden
samt Sverige under 1800- och 1900-talen. För att få ett perspektiv och samtidigt inte överösa
sig med arbete valde jag att beskriva planeringshistoria från sent 1800-tal fram till idag med
fokus på efterkrigstiden. 

Processen fortsatte med en genomgång av litteraturen och skapandet av en tidslinje. Tidslinjen
skapades för att jag skulle få en överblick av olika planeringsteman samt planerare.
Informationen vilken tidslinjen gav användes sedan för att på ett bättre och enklare sätt kunna
gå igenom tidskriften PLAN. Den första genomgången av PLAN handlade om en grov
tematisk genomgång med syfte att hitta olika teman i tidskriften. Dessa teman kategoriserades
och lades in i tidslinjen. Kategorierna valde jag utifrån de teman jag fann i tidskriften. De
artiklar vilka till exempel handlade om bostäder, bostadsplanering och liknande ämnen
hamnade i en kategori. Att kategorierna lades in i tidslinjen var för att på ett bra och enkelt
sätt se hur PLAN beskrivit planeringen och hur noga de följt den gängse bild litteraturen
beskrivit. Tidslinjen ger en snabb och enkel bild över teman vilka var viktiga vid olika
tidpunkter.

För att ge läsaren en bra bild över de teman PLAN tagit upp under åren skrev jag ut en
tematisk genomgång över de olika decennierna. Dessa sammanställdes i en tabell (se tabell
1,sid. 21) för att ge läsaren en lättöverskådlig bild över PLAN:s teman. Utifrån den tematiska
genomgången valdes ett antal artiklar ut. Genom att gå in mer djupt på vissa artiklar kunde jag
få en bättre bild av vad PLAN skrivit om. Dessa artiklar återfinns i uppsatsen. Urvalet av
artiklarna är helt och hållet baserat på min tematiska genomgång av PLAN. Jag valde att inte
skriva om alla artiklar jag först valt ut av den enkla anledningen att jag ansåg att jag inte fick
ut vad de handlade om eller vad författaren ville få ut. Äldre tidningar, främst från 1950- samt
1960-talen, skrevs med ett byråkratiskt språk vilket gjorde att artiklarna var svårlästa. Språket
förändrades under åren från att under 50- och 60-talen vara byråkratiskt och svårläst för
lekmän till att under senare år skrivas med ett vardagligt språk. 

Nästa steg i processen var att föra en analytisk diskussion över vad artiklarna gett samt att
besvara mina frågeställningar. Det var i denna del av uppsatsen jag valde att koppla samman
teorierna samt artiklar ur PLAN. För att ge läsaren en översiktlig bild av hur stor plats olika
teman fått i PLAN under åren 1958-2007 valde jag att göra ett diagram. Grunden till
diagrammet fick jag genom att göra en frekvensanalys av mina teman, uppdelat per årtionde. 
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Diagram 1 (sid 37) visar hur stor plats de olika temana fått i PLAN under de aktuella åren.
Diagrammet låg sedan till grund för min analys. Vidare valde jag att knyta ihop säcken med
att kartlägga de slutsatser vilka går att utläsa av diskussionen. 

2.3 Källkritik

De källor vilka jag använt i uppsatsen är böcker vilka beskriver planeringshistoria från sent
1800-tal fram till sent 1990-tal samt tidskriften PLAN mellan åren 1958-2007. Den bild
vilken de tre böckerna visar är inte är helt objektiv, detta är jag fullt medveten om. Att få fram
en helt objektiv bild är omöjligt eftersom alla författare själva gör ett urval när de skriver en
bok. Litteraturen kommer att stå för den objektiva delen i uppsatsen och tidskriften PLAN
kommer att stå för den normativa delen. Jag är medveten om att litteraturen inte täcker
planeringshistoria från 1990 fram till idag, framförallt i Sverige. Anledningen är att
planeringshistoria, eller historia i allmänhet, endast kan skrivas efter ett antal år. Eftersom det
fortlöpt för få år har inga nya böcker skrivits än. Att jag använder tre olika böcker gör att jag
får ett antal olika tankar kring samma händelser. En genomgång av böckerna visar att de
kommer fram till samma saker. 

Vidare bör läsaren ha i bakhuvudet att PLAN som tidning inte är helt opartisk. Författarna till
artiklarna i PLAN kan själva välja att endast uttrycka sina egna tankar samt idéer i artikeln;
författarna väljer själva vilka personer och vems idéer som får komma fram i artikeln. Jag
anser att PLAN är bra som källa, dels för att det är den enda facktidningen inom ämnet, dels
för att samma problem uppkommer med alla tidskrifter. 
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3. Teori

Planering har förekommit i alla tider. Uppsatsen kommer att fokusera på planering från slutet
av 1800-talet fram till idag, framförallt efterkrigstiden. Anledningen till detta är dels att
perioden är överskådlig samt att det var vid 1800-talets slut planeringen tog fart på allvar. All
planeringshistoria kommer att redovisas utifrån vad som hänt i världen, Europa, Norden samt
i Sverige, i den ordningen. 

3.1 Planeringshistoria från sent 1800-tal till sent 1990-tal

1800-tal:

1800-talet präglas av industrialisering samt snabb urbanisering. Eftersom många flyttade in till
städerna uppstod det sanitära problem. Städerna hann inte med den snabba urbaniseringen och
stadsplaneringen ställdes därför inför nya uppgifter. Krav ställdes på nya större och
hälsosamma städer (Hall(A), 1991, s.22-23). Europa kom genom detta ett steg närmare den
urbana planeringen (Ward, 2002, s.21-21). Under samma period privatiserades marken och
många valde därför att investera i mark (Hall(A), 1991, s.22-23). 

I USA slog tanken kring City Beautiful igenom under den senare delen av 1800-talet. Städerna
i USA var under denna period mindre utvecklade än de i Europa. Amerikanerna kände att de
behövde göra något för att locka till sig emigranter. Rörelsen City Beautiful skapades kring år
1890. Denna skapade ett nytt koncept för stadsplaner där stort fokus lades på det estetiska.
City Beautiful slog dock aldrig igenom, främst för att den inte kunde möta städernas
funktionella behov (Ward, 2002, s.35-37). 

I Europa var ett antal planerare betydelsefulla. I Paris var det Hausmann, även kallad den
första moderna planeraren. Han gjorde upp en plan över Paris bestående av spikraka gator
vilka möttes i parker och cirkulationsplatser. Paris blev genom Hausmanns plan en modell för
hur en världsstad ska utformas (Ward, 2002, s.12-15). Under samma period verkade Cerdà i
Barcelona. Även han skapade en plan vilken fick stor uppmärksamhet. Han skapade en form
av rutnät med avhuggna kanter samt diagonala huvudleder, vilka skar igenom rutnätet. Cerdà
trodde på en liten urbanisering och planerade utifrån detta. Han valde att satsa på många
grönområden istället för bostäder (Ward, 16-19). I Storbritannien var det Howard och kanske
den mest kända planeringsidén, trädgårdsstaden, vilken dominerade. Trädgårdsstaden
handlade om att de boende skulle äga all mark kollektivt samt vara självförsörjande.
Invånarna skulle bo i låga hus med trädgårdar och runt om städerna skulle det finnas åkrar.
Howard ville skapa små städer vilka fokuserade på det sociala. Han ville även att städerna
skulle fungera som en form av förening, där invånarna samarbetade (Ward, 2002, s.33-34).
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I Sverige fanns det inte, under denna period, några nämnvärt viktiga planerare. Den största
förändringen i Sverige under det sena 1800-talet var skapandet av en byggnadsstadga, 1874,
vilken sade att alla städer i Sverige skulle skapa en stadsplan. 
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Planen skulle innehålla en karta vilken beskrev hur den aktuella staden skulle delas in i
kvarter, gator och parker (Ward, 2002, s.22, Strömberg, 1991, s.116 och Hall(B), 1991,
s.179). 

1900-1930:

Början av 1900-talet präglades av urbanisering och planeringen ställdes åter inför nya
uppgifter. För att skapa plats för den ökande urbana befolkningen skapades nya städer samt
förorter. Redan nedgångna områden sanerades (Hall(A), 1991, s.23). Första världskriget
lämnade spår i planeringen. De länder vilka var neutrala under kriget påverkades mindre än de
vilka deltog i kriget, av självklara skäl. För Tyskland innebar kriget att de tappade sin ledande
position inom stadsplaneringen. Världen ville inte lyssna på Tyskland längre (Ward, 2002,
s.82-83). 

Under 1920-talet lämnade framförallt Gropius och Le Corbusier störst avtryck inom
planeringen. Den kanske mest kände av dem, Le Corbusier, trodde på att bygga städer med
alla dess funktioner, såsom bostad, arbete och parker, separerade. Le Corbusier utmärkte sig
genom tanken om de höga husen. Genom att bygga högt skulle en ökad befolkningstäthet
uppnås samt ett förkortat avstånd mellan bostad och arbete (Rådberg, 1991, s.169-170). Den
senare mellankrigstiden bjöd på mer lycka för Tyskland. Under åren 1924-1929 kom tyska
planerare på flertalet extraordinära idéer. Idéerna utgick från trädgårdsstaden, men även helt
nya idéer såsom satellitstäderna. Satellitstäderna var en form av förorter med närliggande
gröna centra. Världen fick genom detta upp ögonen för Tyskland igen (Ward, 2002, s.82-83). 

Under 1930-talet slog den stora depressionen ner över världen och påverkade framförallt de
ekonomiska aspekterna av planeringen. Planeringsmässigt influerades de flesta idéerna av
trädgårdsstaden (Ward, 2002, s.102-103). I USA var den demokratiska planeringen stor. Den
stod i kontrast till bland annat Hitler och fokuserade på demokrati, även inom planeringen.
Media och filmbranschen målade upp en förskönad bild av städerna i USA och av dess
planering. Planeringen i sig bestod inte av några nya idéer men media lyckades ändå måla upp
en bild vilken gjorde att resten av världen beundrade de amerikanska städerna (Ward, 2002,
s.111-115). I Storbritannien verkade modernismen. Den brittiska modernismen började nå
samma standard som den internationella modernismen. För att komma bort från de problem
vilka kommit upp i förorterna började en ny form av förort byggas, satellitstäder. De nya
förorterna var influerade av Howards trädgårdsstäder. Satellitstäderna var skilda från städerna
genom ett grönt bälte (Ward, 2002, s.106-107, 109). Tysklands planering var i mitten av
1930-talet kraftigt influerad av Hitler och Nazismen. Hitler ville ha stora magnifika städer
vilka skulle verka för en Tysk dominans och överlägsenhet. Denna planering blev erkänd
internationellt (Ward, 2002, s.88, 90-91). 

Le Corbusier och Gropius idéer låg till grund för funktionalismens snabba genombrott i
Sverige. Funktionalismen handlade om att bygga funktionella bostäder där funktion gick före
estetik (Rådberg, 1991, s.169-170). I samband med funktionalismens genombrott ökade



Växjö Universitet, Institutionen för samhällsvetenskap  2008-06-23
C-uppsats 15 poäng
Bielak

14

urbaniseringen i Sverige. För att skapa en struktur i de nya städerna skapades stadsplaner samt
generalplaner. 
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Dessa planer kom till för att på ett överskådligt sätt kunna reglera byggandet i städerna
(Rådberg, 1991, s.178-179). Under 1930-talet ansågs det att allt kunde planeras. Planering
sågs som ett verktyg för att skapa den moderna välfärdsstaten. Verktyget planering användes
även för att bygga mer hygieniska städer där de sociala frågorna tog stor plats (Rådberg, 1991,
s.168). 

1940-tal:

1944 skapades en av de mest betydelsefulla planerna, Greater London Plan. För Storbritannien
var det den viktigaste internationella planen under 1940-talet. Planen handlade om
stadsutvecklingen för London. Ett grönt bälte skulle omsvepa innerstaden samt förhindra
förortsexpansionen. Utanför det gröna bältet skulle självförsörjande satellitstäder byggas.
Greater London Plan har använts för att finna inspiration av många planerare genom åren
(Ward, 2002, s.170-172). 

För USA betydde andra världskriget bland annat en ny form av byggande. Idén kom från
början från Tyskland. USA fick upp ögonen för byggformen under 30-talet och började bygga
massproducerade modernistiska byggnader efter andra världskriget (Ward, 2002, s.162).
Tyskland påverkades stort av det andra världskriget. Landet delades upp i Väst- och
Östtyskland vilket påverkade planeringen. Såväl Väst- som Östtyskland fortsatte med att
bygga den representativa staden* (Denna symbol (*) betyder att en förklaring till ordet
återfinns i en ordlista, bilaga 1), även om Västtyskland snabbt började dominera över
Östtyskland. Tyskland ville efter det andra världskriget åter igen komma ut på den
internationella planeringsmarknaden. Genom stor ansträngning av Storbritannien lyckades
Tyskland med detta (Ward, 2002, s.161-164). Att Storbritannien var det land vilket kunde
hjälpa Tyskland, med att få tillbaka en plats inom planeringssfären, berodde till stor del på att
Storbritannien efter andra världskriget hade en stark roll på den internationella
planeringsmarknaden. Många andra länder använde sig av Storbritanniens planering för
återuppbyggnaden av städerna efter andra världskriget (Ward, 2002, s.168-170, 172).

1947 kom Danmark med en viktig skiss, Femfingerplanen. Skissen handlade om tankar kring
en framtida utveckling i Köpenhamn, främst gällande kontroll av bebyggelsen.
Femfingerplanen bestod av, som namnet antyder, fem fingrar. Bebyggelsen skulle
koncentreras till fingrarna och omges av grönska (Ward, 2002, s.206). Skissen har, precis som
Greater London Plan, influerat många under åren. För Sveriges del betydde 1940-talet flertalet
olika saker. Planeringen visar en motsägelsefull bild där flera olika tendenser ställdes mot
varandra (Rådberg, 1991, s.182). Planerarna sågs, av allmänheten, som väktare av
allmänintresset (Folkesdotter, 1991, s.140).

Sverige var neutralt även under det andra världskriget och började därför fungera likt en
modell för övriga länder under efterkrigstiden. Många länder gick till den svenska
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stadsbyggnadsmodellen för att hitta inspiration till återuppbyggandet av sina städer (Ward,
2002, s.201-203). 
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Sverige var neutralt under andra världskriget och blev isolerat ifrån omvärlden, vilket i sin tur
ledde till att planeringen inte påverkades av internationella influenser. Trots att den svenska
planeringen blev populär internationellt fanns inte samma popularitet inom landet. Kritik
riktades mot funktionalismen och dess planering, framförallt mot de höga husen (Rådberg,
1991, s.181). Efter andra världskriget ändrade de svenska planerarna fokus, från funktionalism
till grannskapsenheten, ett av de viktigaste inslagen i svensk planering under 1940-talet. Idén
härstammar ifrån Greater London Plan och handlar om att bygga självständigt fungerande
förstäder med alla funktioner och en allsidig befolkning. Överlag spelade
befolkningsunderlaget en stor roll inom den svenska planeringen. Det handlade bland annat
om befolkningsunderlag för att skapa förorter samt att etablera detaljhandlar. Detaljhandeln
skapade ett nytt ökat krav på befolkningskoncentrationer, vilket i sin tur ledde till en ökning
av flerfamiljhus (Rådberg, 1991, s.182-185). Byggformen i Sverige under denna period bestod
till stor del av punkthus samt stjärnblock. Punkthus var en form av fristående höghus vilka
kunde byggas på ojämn terräng. Sjärnblocken var tre – fyravåningshus bestående av tre vingar
och ett centralt trapphus vilket gav maximalt med ljus (Ward, 2002, s.201-203). 

1947 ses som ett viktigt årtal för den svenska planeringen. Det var året då bygglagen (BL)
kom. Tidigare hade de privata markägarna större frihet gällande förändringar av marken, trots
de existerande lagarna. BL menade att det krävdes en statlig och kommunal styrning. Lagen
medförde att det krävdes kommunal planering för uppförandet av all ny bebyggelse i
tätortsområden (Strömberg, 1991, s.114-116). 

1950-tal:

Generellt ändrades synsättet på stadsplanering under 1950-talet. Synen på stadsplanering
expanderas från en plats där invånaren bor och arbetar till en plats för boende, arbete och
fritid. För Paris betydde 1950-talet framförallt en snabb befolkningsökning. Ökningen
medförde behovet av nya billiga bostäder. Dessa bostäder byggdes och samlades i stora
områden, så kallade grand ensembles. Byggformen var influerad av den brittiska
grannskapsenheten (Ward, 2002, s.183-184, 189). Dessa områden kan ses som föregångaren
till de svenska miljonprogrammen vilka skapades under 1960 – talet. 

För Sverige betydde 1950-talet kort och gott en ökad översiktlig planering samt flertalet
kommunsammanslagningar. Den översiktliga fysiska planeringen gick från att endast omfatta
de större städerna till att omfatta Sveriges alla städer. BL hade en stor roll i att den
översiktliga fysiska planeringen ökade. I samband med att allt fler planeringsuppdrag flyttades
från statlig till kommunal nivå skedde kommunsammanslagningar (Folkesdotter, 1991,
s.137-139).

1960-tal:

En viktig person under 1960-talet var amerikanskan Jane Jacobs. Hon kritiserade städerna i
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USA, framförallt stadsplanerna. Jacobs menade på att man som planerare måste se till
helheten och inte fokusera på en del av staden. 
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Hon trodde på en blomstrande mångfald i staden. Hennes idéer krävde ett stort
befolkningsunderlag för att skapa en rörelse av människor dygnet runt. Jane Jacobs idéer har
inspirerat många och fått stor betydelse (Ward, 2002, s.258-259). Storbritannien tappade, för
första gången sedan andra världskriget, sin starka roll inom planeringssfären under 1960-talet.
Britterna fokuserade under 1960-talet mycket på att sanera och rusta upp slumområden. 

Det största samlade bostadsbyggnadsprojektet i Sveriges historia, miljonprogrammet, startade
1960. Projektet var bland de största inom de industrialiserade länderna. Tanken bakom var att
bygga bort den bostadsbrist vilken fanns i Sverige. En tidigare bostadsbyggnadsutredning
hade kommit fram till att hustyp samt hushöjd inte var viktig för de boende.
Miljonprogrammet bestod därför till stor del av höghus inspirerade av funktionalismens idéer.
En annan anledning var att klara av stora befolkningskoncentrationer (Rådberg, 1991,
s.188-192). Planerarrollen i Sverige, i allmänhetens ögon, gick från 1940-talets positiva
väktare till en mer kritisk syn. Kritiken handlade till viss del om att allmänheten ansåg att en
enskild person inte var kapabel att representera en så stor intressegrupp. Allmänheten ville ha
mer att säga till om. I övrigt fortsatte 1950-talets kommunsammanslagningar även under
1960-talet (Folkesdotter, 1991, s.140). 

Under slutet av 1960-talet fick frågan om markägande stor uppmärksamhet. Kommunerna
kunde inte, trots planmonopol, styra bebyggelseutvecklingen. Anledningen var just
markägandet. Frågan om vem som innehar rätten att äga mark blev viktig inom planeringen.
Kommunerna ansåg att de, genom ett ökat markägande, skulle få mer makt (Strömberg, 1991,
s.114-115). 

1970-tal:

1977 kom Peter Hall med förslaget om icke-plan. Med icke-plan eller non-plan som det
egentligen heter menas ett område vilket inte är reglerade av några planer alls. Hall menade att
urbana områden skulle vara planmässigt oreglerade. Idén kom ursprungligen från asiatiska
städer där den hade medfört spektakulära förändringar. Idén genomfördes dock aldrig i
Storbritannien (Ward, 2002, 310-311).

Under det sena 1970-talet och tidiga 1980-talet skedde det stora förändringar i planeringen i
Storbritannien. 1979 blev Magret Thatcher premiärminister i Storbritannien. Hon skapade
Thatcherismen, vilken brukar förklaras som ett typiskt dynamiskt projekt där moderniserad
marknadsekonomi spelar en stor roll. Stadsplaneringen i Storbritannien var starkt associerad
med statlig styrning och påverkades därför starkt av Thatcherismen. Planerarna blev tillsagda
att uppmuntra storskalig privat utveckling. Den främsta anledningen till detta var ett försök till
att lösa det sociala och ekonomiska förfallet i Storbritannien i slutet av 1970-talet. Detta
synsätt var väldigt annorlunda gentemot 50- och 60-talens planering (Ward, 2002, s.308-310).
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1970-talet brukar, i Sverige, benämnas som ”Gröna vågen”. En stor del av befolkningen
valde att flytta från storstäder till mindre samhällen och glesbygd. 
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Vissa tror att denna flyttning berodde på att allt fler ville bo i småhus och att dessa inte fanns i
storstäderna (Tonell, 1991, s.195). 1970-1971 skedde något på bostadsmarknaden, kallat den
stora kraschen. Denna krasch stoppade byggandet inom miljonprogrammet. 20 000
nyproducerade lägenheter stod tomma (Rådberg, 1991, s.191-192). Den kommunala
planeringen i Sverige ställdes inför nya uppgifter i början av 1970-talet. 1972 kom den fysiska
riksplaneringen. Det handlade bland annat om bestämmelser kring bygglov, vilket nu krävdes
för all ny bebyggelse. Jordbruksmark var de enda områden där bygglov nu inte krävdes.
Bestämmelsen gav kommunerna mer makt, framförallt genom att de nu till viss del fick
bestämma vilken form av bebyggelse och var denna skulle uppföras. De kunde inte då, och
kan inte heller idag, tvinga markägare att bygga (Hall(B), 1991, s.199-200). Under samma
period förlorade planerarna trovärdighet i allmänhetens ögon. De kritiserades för rivningen av
gamla stadskärnor och uppkomst av nya förorter (Rådberg, 1991, s.192). 

1980-tal:

New – urbanism – rörelsen startade 1980 i USA. Rörelsen fokuserar på stadsplanering samt
urban design ur ett neotraditionellt perspektiv (Bond & Thompson – Fawcett, 2007, s. 454,
Ford, 1999, s.247). Förespråkarna för New Urbanism kritiserade de moderna förorterna (Ford,
1999, s.247). De ville skapa nya förorter där fokus flyttades från ett bilberoende till
grannsämjan. Tanken var att skapa mysiga och söta samhällen, vilka skapar en gemenskap
mellan grannarna (Ford, 1999, s.249). Inom New Urbanism planerades det för människorna
istället för att, vilket var vanligt under 1980-talet, planera för ett ökat bilsamhälle (Larsen,
2002, s.803). Många har kritiserat New Urbanism under åren. Kritiken handlar bland annat
om att New Urbanism inte är till för alla. Vissa menar på att rörelsen missgynnar personer av
annan klass, ras eller social status (Bond & Thompson – Fawcett, 2007, s.454). New
Urbanism kritiseras även för att producera områden vilka är anpassade till en specifik grupp
av människor (Ford, 1999, s.252). Rörelsen misslyckades helt enkelt med att skapa områden
där personer av olika åldrar, inkomst och familjesituation kan och vill bo (Deitrick & Ellis,
2004, s.439). 

New Urbanism kritiserar de moderna förorterna för att vara bilbaserade och för dess
anonymitet. Kritikerna menar att rörelsens egna förorter är exakt likadana som de förorter de
kritiserar. Människor idag är bilberoende, de använder bilen till och med till små ärenden, och
skulle inte vilja bo i ett område där biltrafik bortprioriteras (Ford, 1999, s.247, 249, 252).
Ytterligare kritik för New Urbanism handlar om att idén endast fungerar i förorter. En
planeringsteori bör fungera på hela städer, vilket New Urbanism inte gör. New Urbanism
klarar inte av att skapa städer med en genuin urban karaktär (Deitrick & Ellis, 2004, s.426). 

Under 1980-talet sågs både USA och Frankrike som viktiga länder inom planeringen. I USA
började man med att göra reklam för städerna. Det handlade till exempel om I         NY –
kampanjen. Planeringen under denna period handlade även till stor del om bilberoende
affärsverksamhet belägen utanför städerna. I Frankrike handlade det om att exportera
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planeringsidéer. Den främsta anledningen till detta var att franska idéer höll en hög standard
internationellt (Ward, 2002, s.312-313, 347-348, 340-341). 
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Förorterna fick ett uppsving under 1980-talet. USA hakade på trenden att satsa på förorter
under perioden. I USA kallades dessa för Egde cities. Förorterna låg nära städerna och blev en
del av staden, trots att det krävdes bil för att ta sig dit. Varje Edge city hade ett stort
affärsområde med intilliggande parkering (Ward, 2002, s.347). 

I Sverige byggdes under 1980-talet hus för låginkomsttagare. Dessa hus placerades i förorter,
främst av ekonomiska skäl (Hall(B), 1991, s.206). Byggandet i övrigt handlade om att komma
bort från miljonprogrammets massproducerade och monotona hus för nya sociala hus. Det
estetiska tog över efter det funktionella (Ward, 2002, s.362-363). Generellt handlade
planeringen i Sverige under 1980-talet om ombyggnad samt förtätning (Tonell, 1991, s.197). 

1990-tal:

För USA var hela 1900-talet ett bra århundrade. Ekonomin gick bra och resten av världen såg
upp till planeringen i USA. Planeringsmässigt handlade det till stor del om att göra staden
attraktiv och att sälja den utåt. Det kunde handla om att bygga en ny idrottsarena för att locka
till sig ett nytt lag. I mitten av 1990-talet myntades termen smart growth i USA. Termen
skulle på ett positivt sätt översätta det globala konceptet av en hållbar utveckling till ett
enklare och mer lättförståligt språk. Tanken var att inte bara fackfolk skulle förstå det globala
konceptet (Ward, 2002, s.343, 345, 351-352). 

Under det sena 1990-talet förändrades planeringen i Frankrike. Makten gällande planering
decentraliserades, från en statlig styrning till en regional och lokal styrning. Under samma
period blev miljöfrågor allt viktigare och integrerades i allt fler planeringsfrågor. Den
offentliga sektorn fortsatte att vara störst men bjöd gärna in privata investerare i diverse
projekt. Den offentliga sektorn hade dock alltid huvudansvaret (Ward, 2002, s.332-333). 

Under det tidiga 1990-talet gällde förhandlingsplanering i Sverige. Kommunen var en av
många aktörer. Andra aktörer eller agerande intressegrupper, vilket de även kallas, var till
exempel finansiärer och byggföretag. De senare gick ofta samman och erbjöd paketlösningar.
Planeringsprojekten handlade till stor del om sanering av äldre, centralt belägen bebyggelse
samt affärsområden (Strömberg, 1991, s.112-113). 

I maj 1999 kom europeiska kommissionen med en publikation innehållandes riktlinjer för en
europeisk hållbar utveckling. Riktlinjerna kallas för European Spatial Development
Perspective (ESDP). Målet med ESDP är att främja en hållbar utveckling i Europa (European
Commission, 1999, förord). Jag väljer att kortfattat redogöra för de riktlinjer vilka gäller för
den hållbara stadsutvecklingen. 

Inom ESDP önskar man att de europeiska medlemsländerna ska främja utvecklingen av
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Trans-European Networks (TEN). TEN berör områdena energi, transport samt teleteknik.
Tanken är att samordna dessa nätverk mellan länderna. 



Växjö Universitet, Institutionen för samhällsvetenskap  2008-06-23
C-uppsats 15 poäng
Bielak

25

TEN fokuserar bland annat på att skapa hållbara transportsystem, vilket är ett viktigt medel
för att skapa en välfungerande och hållbar stadsutveckling. En hållbar stadsutveckling medför,
enligt ESDP, ytterligare bra aspekter för städerna, bland annat makten att påverka lokala
företag samt invånarna. Makten består i att genom en hållbar stadsutveckling kunna styra
företag samt invånare att använda sig av miljövänliga transportmedel såsom kollektivtrafik,
cykla eller att gå istället för att köra bil överallt. Tanken är att om staden satsar på bra
möjligheter för att välja och utveckla miljövänliga transportmedel, kommer invånarna att välja
dessa (European Commission, 1999, sid.14). Miljö har en stor plats inom ESDP:s tänk för en
hållbar utveckling. De anser att det är viktigt att integrera krav på miljöskydd i de riktlinjer
vilka städerna ska anpassa sig efter. Speciellt fokus ska ligga på att genom miljöskyddet
främja en hållbar utveckling. Det handlar främst om att miljöanpassa avfallshantering,
bullernivåer samt infrastrukturen (European Commission, 1999, sid.17).

Vidare återfinns en lista innehållandes fem punkter vilka måste uppfyllas för att nå en hållbar
stadsutveckling. Städerna måste:

Kontrollera den fysiska utvidgningen av staden

Skapa en mix bland verksamheter och sociala grupper. Detta gäller främst större
städer.

Tillämpa åtgärder för resursbesparingar på det på urbana ekosystemet. 

Öka tillgängligheten för transporter vilka är såväl effektiva som miljövänliga.

Bevara och utveckla såväl miljöarvet som det kulturella arvet. 

Vidare menar ESDP att städerna ska använda sig av det tänk vilket uppkom på FN:s konferens
(Habitat II). FN menar på att städerna ska agera lokalt och tänka globalt. Ett antal globala
riktlinjer skapades på konferensen och tanken är att dessa ska användas av medlemsländerna
på nationell och lokal nivå. Andra idéer ESDP välkomnar är de vilka berör den kompakta
staden. Kort handlar denna idé om att bygga täta städer där service, bostäder samt arbete
ligger nära varandra, och där invånarna kan gå eller cykla samt eventuellt ta kollektivtrafiken
dit de ska (European Commission, 1999, sid.22).
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2000-tal:

Eftersom den planeringslitteratur jag funnit är skriven under tidigt nittiotal eller tidigt 2000-tal
kan en genomgång av planeringen under det tidiga 2000-talet inte ges. Anledningen är helt
enkelt att 1990-tal och 2000-tal ligger för nära vår tid och denna historia ännu inte hunnits
skrivas. Uppsatsen kommer att lösa detta problem genom studien av PLAN vilket sträcker sig
fram till år 2007. 

Vidare i uppsatsen kommer jag att välja ut delar av planeringshistorian. Endast delar av denna
kommer att återfinnas i analys och slutdiskussion. Eftersom de årgångar av PLAN jag gått
igenom sträcker sig mellan åren 1958-2007 väljer jag att endast använda den del av
ovanstående planeringshistoria som berör samma tid i analys och slutdiskussion. Anledningen
till att planeringshistoria från sent 1800-tal till sent 1990-tal återfinns i uppsatsen är för att
läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om den planering vilken ligger till grund för dagens
planering. 
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4. PLAN under 50 år

Jag väljer att inte läsa alla artiklar i PLAN under åren 1958-2007. Det är sex nummer varje år
och därför hinns det inte med. En grov tematisk genomgång av alla tidningar har genomförts.
Utifrån dessa har ett antal artiklar valts ut, dessa kommer att redogöras för nedan. Först följer
en grov genomgång av olika teman publicerade i PLAN under åren 1958-2007.

4.1 Trenderna i PLAN

1950-tal:

Med 1950 – talet i PLAN menas i denna uppsats åren 1958-1959. Dessa år handlar främst om
regioners roll inom planeringen, om olika regionplaner samt ifall planeringsmakten ska ligga
på regional nivå eller kommunal nivå. Andra viktiga frågor under denna period är
landskapsplanering, byggandet av städer samt bostäder. Boendeplaneringen handlade om
estetik, sanering samt om olika husformer. Med sanering menar PLAN upprustning av äldre
bostäder. En genomgång av diverse aktuella planer återfinns även det i PLAN under
1950-talet. 

1960-tal:

Under dessa tio år ligger fokus på bostäder. Miljonprogrammet startade 1960 och detta
genomsyrar de flesta tidningar, framförallt under det sena 1960-talet. Det handlar om staden,
tätorter, landsbygd, samt husformer. Frågan ställs om det verkligen går att bygga bort
bostadsbristen. Markfrågan får stor plats i PLAN under årtiondet. Det handlar om såväl statlig
som kommunal markpolitik. Andra viktiga frågor är vägplaneringen och väghållningen, vilka
går hand i hand med bostadsplaneringen. Sverige börjar under denna period bli ett bilsamhälle
och detta märks även i PLAN med artiklar om bland annat parkeringar, vägar, buller samt
utveckling av handeln. Under denna period blir även miljöfrågan viktig, mycket av anledning
av den ökade bilismen. Det handlar framförallt om att planera för såväl bilister som för
miljön. 

PLAN för en diskussion om samhällsplaneringens vara eller icke vara. Frågor ställs om
samhället behöver planeras. En annan diskussion berör planerarna som yrkesroll. Det handlar
dels om att definiera yrkesrollen planerare, dels om frågan ifall det ska skapas en specifik
utbildning för samhällsplanerare. Debatten kring statlig, regional eller kommunal nivå på
planeringen får stort fokus i PLAN. Vilka ska ha det övergripande ansvaret? Kommunerna
genomgår en reform med en ny kommunindelning som följd, vilket innebär att Sverige får
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färre och större kommuner. En redogörelse av de aktuella planerna i Sverige återfinns i PLAN
under 1960-talet.  
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1970-tal:

Detta årtionde handlar till stor del om boendemiljö, bebyggelse, markfrågor, tillgänglighet
samt förnyelse av städer och bostäder. Det handlar om hur miljonprogrammets
bostadsområden kan förnyas, samt om den bostadssegregation vilken finns. Frågan ställs om
det går att bygga bort denna. Det har uppkommit diverse sociala problem i bostadsområden
runt om i Sverige och diskussioner förs om hur dessa kan arbetas bort. Diskussioner förs även
kring möjligheterna av en ny byggnadslagstiftning och ifall det är rätt väg att gå för att få bort
en del av problemen. PLAN granskar boendet samt bostadspolitiken under 1970-talet. De
väljer även att skapa scenarier för boendet under 1980-talet och hur planeringen bör se ut
under det nästkommande årtiondet. 

En annan viktig fråga under 1970-talet är hur stort inflytande invånarna ska få ha. Är en ökad
medborgarmedverkan väsentlig? Andra menar på att närdemokrati behövs i Sverige. I samma
veva förs diskussioner kring om planerarmakten ska ligga på nationell, regional eller lokal
nivå. Några stora förändringar inom dessa områden genomförs dock inte under 1970-talet.
Bilen och trafikplaneringen får stort utrymme i PLAN under 1970-talet. Det handlar om
tillgänglighet, nya vägar, buller, pendling och om länka ihop vägarna med samhällena. Allt
fler börjar pendla till jobbet vilket medför att tillgänglighet och bra kommunikationer får ökat
fokus. Samtidigt ökar bilanvändandet och ingen vill bo nära bullerzoner. Det handlar även om
att planera utifrån ett miljöperspektiv där välfärden bevaras och ökas. 

1980-tal:

Upprustning av gammal bebyggelse samt av städerna var en del av den bostadspolitik vilken
genomfördes under 1980-talet. Bostadspolitiken handlade även om att försöka bygga bort den
bostadssegregation vilken uppstått, samt att anpassa bostadsmarknaden till den stora
utflyttningen från städerna. PLAN lade stort fokus på markpolitiken. Kommunerna ansåg att
de fick makt genom att äga mark och detta fick därför stor plats i markpolitiken under
1980-talet. 

Debatter kring ifall planering behövs och om man i Sverige ska införa en planminister
förekom i PLAN under perioden 1980-1989. Vissa ansåg att planering visst behövs medan
andra sa att planeringen var onödig. Andra menade på att planering skulle ske i en lagom
mängd. Var planeringen i kris? Debatten fortsatte kring om det behövdes en samordning
mellan plannivåer eller om planerare bör planera utan planer. I samband med dessa debatter
förekom det även flera debatter kring lagarna Plan- och Bygglagen (PBL) och Natur- och
Resurslagen (NRL). Behövs PBL eller är det bara ett hinder i planeringssverige? Hur kommer
PBL att fungera i åttiotalets samhälle? Dessa var några av de frågor vilka var med i
planeringsdebatten i PLAN och i Sverige under 1980-talet. PLAN kartlägger den regionala
utvecklingen samt regionpolitiken. Fokus lades bland annat på de problem vilka fanns i
regionala utvecklingen. Det handlade bland annat om att skapa en regional balans i Sverige.
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Även den kommunala planeringen kartlades i PLAN under perioden. Det handlade bland
annat om möjligheterna att förändra kommunerna. 
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Kommunerna skulle samarbeta för att kunna utvecklas tillsammans. Den kommunala
infrastrukturen skulle även denna förändras. Kommunerna skulle ta ett steg in i framtidens
planering. I denna framtida planering har miljötänkandet en egen plats. En annan viktig del av
denna framtida planering är samhällsplanering och datorer. Ny teknik tillkom under 1980-talet
vilket möjliggjorde en ökad användning av datorer inom planeringen. En geografisk databas
skapades vilken förändrade sättet att arbeta med bland annat kartor. 

1990-tal:

Debatten kring samhällsplaneringens vara eller icke vara fortsatte i PLAN under 1990-talet.
Krävs det samhällsplanering i Sverige, vad är egentligen planerarnas roll och behövs en
planminister, var några av de frågor vilka ställdes i PLAN. Det handlade även om vilken form
av planering Sverige skulle använda sig av. Planera småskaligt eller storskaligt. Ge
medborgarna en ökad makt eller lägga makten på lokal, regional eller nationell nivå. Eller
helt enkelt planera för marknaden och för Europeiska Gemenskapen (EG).

Den moderna staden började ta form under 1990-talet. Den handlade bland annat om att
utveckla välfärden samt att skapa framtidens boende, ett boende med en högre
boendestandard. Utveckling av såväl städer som förorter skedde eftersom allt fler valde att
flytta tillbaka till städerna. Folk ville ta del av det sociala boende städerna och förorterna hade
att erbjuda. Allt fler stormarknader uppkom i det nya bilsamhället. I takt med detta byggdes
även infrastukturen ut, med utgångspunkt i det estetiska. 

Flera visioner om framtiden presenterades i PLAN under 1990-talet, bland annat ”Sverige -
2009”. Andra visioner handlade om ett ökat it-användande inom planeringen. 1997 skapades
Agenda 21, en idé om hur världens länder skulle arbeta för en hållbar miljö. Just
miljötänkandet fick stort fokus i PLAN under 1990-talet. Sverige skapade en ny miljöbalk och
kommunerna uppmanades att jobba för ett miljövänligt Sverige. I planeringen infördes även
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vilka förklarar hur miljön påverkas av en viss
utveckling. 

2000-tal:

Med 2000-talet menas här åren 2000-2007. Miljötänkandet fortsatte att en ta stor del i PLAN
under 2000-talet. Det handlade om en samverkan mellan kommunerna för en hållbar
utveckling och om strandskyddet. Strandskyddet finns till för att styra bebyggelsen närmst
vattnet och det fick en ökad fokus i samband med den ökade miljödebatten. Skulle även
vattnet planeras? Infrastrukturen stötte på kraftig kritik i samband med det ökade
miljötänkandet. Bilarna medförde höga bullernivåer och dålig lukt, vilket inte passade in i det
nya miljösamhället. 

På bostadsfronten skapades en bostadskris och frågan var hur denna skulle byggas bort. Var
lösningen att bygga högt eller att satsa på förorterna. Stadsbyggandet behövde förnyas och
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städer samt förorter rustas upp. Detta för att få bort bostadsbristen samt att möjliggöra en
tillväxt av välfärden. 
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Andra ansåg att bostadskrisen tillkommit på grund av känsla av otrygghet i städerna. Många
problem skedde i städerna och en ökad satsning på trygghet i städerna skulle därför få bort
krisen på bostadsmarknaden. I övrigt belyste PLAN under dessa sju år flera olika ämnen,
bland annat medborgarsamverkan, behov av en planerarutbildning, var handeln skulle
lokaliseras och om en e-demokrati var något för kommunerna. PLAN valde även att belysa
debatten kring planeringslagarna och deras vara eller icke vara. Behövde Sverige både PBL
och MB eller skulle det räcka med en av dessa. Även en översyn och granskning av PBL
återfinns i PLAN från 2000-talet. Slutligen lades fokus på den nya rörelsen och
planeringsteorin New Urbanism. 

I tabell 1 illustreras de viktigaste trender i PLAN under åren 1958-2007. Med de viktigaste
trenderna menar jag här de teman vilka är vanligast i tidskriften. Med nyckelord menar jag här
ord vilka beskriver de teman vilka PLAN kartlagt. 

1950-tal Regioners roll inom planeringen;
boendeplanering

1960-tal Bostäder, miljonprogrammet; statlig, regional
eller kommunal nivå på planeringen;
kommunindelning

1970-tal Bostadsområden kan förnyas;
medborgarmedverkan; statlig, regional eller
kommunal nivå på planeringen

1980-tal Upprustning av gammal bebyggelse; PBL,
NRL; regional utveckling; ny teknik,
miljötänkandet

1990-tal Statlig, regional eller kommunal nivå på
planeringen; välfärd; it och teknik; Sverige
2009; Agenda 21; ny miljöbalk

2000-tal Miljö; hållbar utveckling; bostadskris; PBL;
MB

Tabell 1: Visar nyckelorden för trenderna i PLAN under 50 år.
Källa: Tabellen är skapad av Natalia Bielak. All fakta är hämtad ur tidskriften PLAN (1958-2007).

4.2 Urval av artiklar i PLAN
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Jag väljer att redogöra för artiklarna i den ordning de publicerats i PLAN. Urvalet av
artiklarna är baserat på de trender vilka finns i föregående kapitel och därför återfinns det inte
artiklar från alla tidningar. Antalet artiklar från varje decennium skiljer sig också, av samma
anledning.



Växjö Universitet, Institutionen för samhällsvetenskap  2008-06-23
C-uppsats 15 poäng
Bielak

35

4.2.1 Artiklar under 1950-talet

Shàrengrad skriver i sin artikel  att frågan om vad vackert eller fult är inte har något enkelt
svar. Han anser att en miljö kan vara vacker för vissa samtidigt som den är ful för andra, det
handlar om dess charm. En stadsbebyggelse kan med andra ord vara vacker trots att husen i
sig kanske inte är vackra vart och ett. Shàrengrad menar att fokus inte endast bör se åt de
enskilda detaljerna utan till helheten för att finna det vackra, eller det fula. Det är arkitektens
uppgift att skapa vackra stadsmiljöer. Shàrengrad anser att arkitekten aldrig får acceptera det
vilket inte har någon charm (Shàrengrad, 1958:1, sid.3-11). Frågan om det vackra och fula i
stadsbilden fortsatte under 1958. Artikeln ”Är höghuset modevara eller nödvändighetsartikel”
skriver författaren om just höghusens vara eller icke vara. Det enkla svaret blir både och.
Mode har varit viktigt inom planeringen i alla år och höghusen är inget undantag, eller är det
så enkelt? Jonsson menar vidare i sin artikel att frågan måste prövas från fall till fall. Han
menar på att det är fel att från början helt fördöma höghusen, eller för den delen prisa dem.
Gemene man bör istället se till hur höghusen passar in i omgivningen. Det finns exempel där
husen passar perfekt och exempel på motsatsen. Jonsson tror dock att efterfrågan på småhus
samt enfamiljshus kommer att öka och byggandet av höghus bör anpassas efter det (Jonsson,
1958:2, sid.45-52). 

PLAN redogör för planväsendets organisation i artikeln ”Utredning om planväsendets
organisation”, där författaren tittar närmre på möjligheterna för en omorganisation av
byggnadsstyrelsen. Grunden ligger i ett betänkande generaldirektören Ödéen lämnat. Han
anser att byggnadsstyrelsen bör drivas som ett affärsdrivande verk med uppgiften att bygga
samt underhålla statens byggnader. Vidare vill författaren se en översyn av den statliga
översiktsplaneringen. Författaren menar på att en samordning krävs. Vid denna tidpunkt är det
ett antal olika statliga organ vilka genomför en rad nära planeringsuppgifter, utan en större
samverkan. Författaren anser att ett fristående centralt planeringsorgan skulle lösa de
organisations- och samordningsproblem vilka återfanns under 50-talet. Det viktigaste är dock
att finna en samordning vilken fungerar för alla parter (Ledare, 1958:3, sid.65-66). Just
bostadsmiljön är ett återkommande tema i PLAN under 50-talet. I artikeln ”Från
stadsplaneskiss till bostadsområde […]” undersöker författaren stadsbyggande ur ett estetiskt
perspektiv. Åström anser att när det handlar om att finna det estetiskt fina i stadsbyggande
måste helheten betraktas. Det handlar bland annat om relationen till omgivningen samt
byggandets utformning vilken fastställer stadsbildens kvalitet. Vidare vill Åström finna
konkreta orsaker till vad han kallar stadsbildens förfall. Han menar att redan på skisstadiet kan
betraktaren se hur stadsbilden kommer att se ut, men att fokus inte läggs på konstnärligheten
utan kostnaden är viktigare. Ofta är fallet att det estetiska innehåll skisserna innehåller tas bort
när skissen blir en stadsplan. Åström menar på att om mer kritik framförs kan det påverka
berörda personer att arbeta för att estetiken anpassas till vår ekonomiska och sociala standard
(Åström, 1958:4, sid. 105-113). 

PLAN under 50-talet handlade även om regioners roll i planeringen samt på vilken nivå
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planeringen skulle läggas. I artikeln ”Regionplanering – ett instrument för kommunalt
samarbete” diskuteras hur regionplanens form kan användas på kommunal nivå. 
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Författaren anser att regionplaner kan användas för samarbete över kommungränserna. Vidare
menar han att planeringsorganet kan fungera likt ett diskussionsforum mellan kommunerna
samt mellan regioner och kommuner. Allt detta går endast att genomföra om samarbetet
mellan berörda parter förbättras. För att allt detta ska bli verklighet krävs det även att
kommunerna vågar satsa och att fokus ligger på väsentliga och centrala problem (Ledare,
1958:5, sid. 129-130). Ska vi i Sverige satsa på ”Kommunal frihet och central kontroll”? En
tanke är att genom en förenklad bygglagstiftning öka kommuners och regioners frihet gällande
planfrågor. Om kommunerna ska få ökad frihet måste beteendet i vissa kommuner förändras
menar författaren. Under denna tid fanns ett antal kommuner vilka, i förhoppning att få
igenom dåliga projekt, uppvaktade det centrala verket (Ledare, 1959:1, sid. 3-4). Vidare
fortsätter PLAN att diskutera bostadsbebyggelsen i Holmbergs artikel ”Blandad
bostadsbebyggelse”. I områden med enfamiljshus läggs ofta stor vikt på om områdena är
isolerade från högre bebyggelse eller inte. Det ses som en stor fördel att separera låg
bebyggelse från hög bebyggelse. Det handlar bland annat om att undvika insyn genom
växtlighet och att belägga enfamiljshus långt bort från höghus (Holmberg, 1959:4,
sid.134-135). 

Hur byggandet ska utvecklas var en annan fråga vilken fick stort fokus i PLAN under 50-talet.
En debatt fördes kring vilken form av bebyggelse som skulle uppföras. På senare tid har
bostadskostnaderna för nya hus ökat vilket medfört en minskad efterfrågan på större
lägenheter. Många familjer var även under 50-talet trångbodda. Författaren anser att
kommunerna bör fortsätta med att bygga tvårumslägenheter fram till mitten av 60-talet, men
att hälften av alla nybyggda bostäder bör vara trerumslägenheter eller större. Han menar
vidare att fler större lägenheter kommer medföra en ökad efterfrågan på småhus. Författaren
menar att den ökade efterfrågan kommer att leda till att fler billiga hus byggs (Ledare, 1959:6,
sid.185-186). 

4.2.2 Artiklar under 1960-talet

Under senare 1950-talet samt tidigt 1960-talet blev upprustning av vägar allt vikigare.
Vändpunkten kom med Riksvägsplanen 1958, framförallt genom det ökade ekonomiska stödet
till upprustning av vägarna. Enligt en proposition av Kungl. Maj: t* bör varje stad sköta sitt
eget trafiknät. Vidare önskar man med propositionen att kostnader för väghållning ska
likställas mellan tätorter och landsbygd (Ledare, 1960:2, sid.43-44). En annan viktig fråga
under 1960-talet var om en ny kommunreform krävdes eller inte. I artikeln ”Ny
kommunreform” kartläggs möjligheterna för en ny kommunreform. Den förra skedde 1952
men redan i början av 1960-talet startade en utredning gällande en ny reform. En anledning till
detta är den regionala befolkningsutvecklingen, en annan är att befolkningen, tack vare
bilismen, blivit mer rörlig. Kommunerna har på senare tid fått ökade ekonomiska krav och
därför torde en kommunreform vara nödvändig (Ledare, 1960:4, sid.123-124). 

Under 1960-talet skedde överlag en standardhöjning i Sverige. Denna standardhöjning borde
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då även beröra stadsplaneringen anser författaren bakom artikeln ”Har vi råd att sänka
stadsplaneras kvalitet”.
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Författaren menar på att befolkningen efterlyser högre kvalitet på stadsplaner. Det efterfrågas
mer genomtänkta planer där frågor gällande miljö, friluftsliv och trafik får större utrymme.
Detta återfinns inte i verkligheten, där kvaliteten sjunker stadigt. Anledningen är att
beställarna av planerna väljer att inte prioritera kvalitet på planerna, utan tid anses vara
viktigare. Just tidsbristen stjäl en stor del av kvaliteten i stadsplanerna, enligt författaren
(Ledare, 1960:5, sid.163-164). Oom frågar sig i sin artikel vad de som bor centralt ska göra av
sin bil. Redan i början av 1960-talet fanns det stora parkeringsproblem, hur kommer det då bli
i framtiden? Parkeringsproblemet har sin grund i de efterkrigsombyggnader många städer
genomgått. Tanken har hela tiden varit att bilarna ska någon annan stans. Detta är inte hållbart
längre menar Oom. Han menar vidare att åtgärder för att möta den ökade efterfrågan av
centrala parkeringsplatser måste genomföras inom en snar framtid. Idealet ansågs vara att
varje tomt får det antal parkeringsplatser vilket de boende samt arbetarna behövde.
Parkeringshus som lösning ansågs inte vara realistiskt, trots att stor tomtmark hade sparats
(Oom, 1960:5, sid. 174-180). En av många debatter i PLAN under 1960-talet handlade om
markfrågan. Det handlade främst om hur man från statlig och kommunal sida kan ingripa mot
osunda markspekulationer. Tanken i artikeln ”Tomtkostnader och bostadspolitik” är att
kommunerna genom inköp och försäljning kunde påverka markpriserna i sin kommun. För att
detta ska fungera krävs en långsiktig samhällsplanering. En annan aspekt av markpolitiken
kan tänkas vara att sätta en övre gräns på tomtpriserna (Ledare, 1960:6, sid.209-210). 

Samhällsplanering har utvecklats sedan efterkrigstiden. Den har blivit en samordnande
verksamhet för alla olika former av planering. Frågan författaren ställer sig är om denna
verksamhet fått tillräckligt utrymme i kanslihuset. Han finner att detta inte är fallet. En lösning
kan vara att skapa ett byggnadsdepartement i vilket byggnadsstyrelsen, bostadsstyrelsen och
möjligtvis även arbetsmarknadsstyrelsen skulle verka under. (Ledare, 1961:5, sid.171-172).
Sidenbladh menar i sin artikel att stadsplaneringen måste ändra inriktning. 60-talets
stadsplanering måste utgå från vad konsumenterna efterfrågar. Det gäller att lyssna på
kommunala tjänstemän när planer skapas. Det är trots allt dessa tjänstemän vilka ska företräda
konsumenterna. Några konkreta förslag på hur detta ska genomföras återfinns inte i artikeln
(Sidenbladh, 1961:5, sid.188-192). Under 1960-talet var det bostadsbrist. I artikeln
”Bostadsproduktion och bostadsbrist” kartlägger författaren hur bostadsproduktion kan bygga
bort bostadsbristen. Ett förslag var att under ett år (1962-1963) bygga 75 000 nya lägenheter
för att motverka bostadsbristen. Debatten handlar om just detta, hur stor produktion som
krävs. Författaren anser att debatten skulle bli klarare om debattens fokus flyttades från hur
stor rikets produktionsnivå skulle vara och istället fokuserade på att identifiera
produktionsvolymen i bristorterna. Bristorter är de orter där bostadsbristen är stor. Författaren
anser att staten borde ersätta målsättningen med 75 000-80 000 lägenheter per år med att
bygga 60 000 lägenheter per år under åren 1963-1968 i bristorterna. Han menar att en friare
bostadsmarknad med en ökad produktion i bristorterna är vägen att gå för att motverkas
bostadsbristen i Sverige (Ledare, 1962:1, sid.3-4). Ekdahl finner en annan lösning på
bostadsproblemet. Han menar på att det inte räcker enbart med en ökning av bostadsbeståndet
utan fokus bör även ligga på det befintliga beståndet. Det handlar om upprustning och
ombyggnation av det befintliga bostadsbeståndet (Ekdahl, 1962:1, sid 8-11). 
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Vidare väljer jag att redogöra för en debatt kring ämnet om stadsplanen är ett hinder för
miljögestaltning eller inte. Debatten förs mellan fyra personer; Curman, Sidenbladh, Falk samt
Sundbärg. Curman är den som startar debatten med att redogöra för generalplanens uppgifter.
Enligt lagstiftningen bör en generalplan på ett översiktligt sätt redogöra för
markanvändningen. En generalplan målar upp en idealbild vilken allt för ofta inte genomförs.
Ofta förekommer det olika förhållanden vilka omöjliggör att alla aspekter av en plan
genomförs. Ett annat problem inom stadsplaneringen är att det i stadsplaner ofta förekommer
områden där marken är uppbunden. Husritaren kan då inte genomföra alla aspekter av sin
vackert uttänkta miljö och resultatet blir en dåligt genomtänkt miljö. Genom att skapa mer
flexibla planer skulle detta problem kunna lösas. Curman redogör vidare för den nya formen
av bostadsbyggande. Det handlar om att istället för att som förr planera enstaka hus, planera
stadsområden. Samhällsplanerare ser det som självklart att först med hjälp av generalplanen
avsätta mark för bostäder för att i ett senare led planera mer ingående och projektera (Curman,
1961:6, sid.211-215). Sidenbladh väljer att svara på Curmans debattinlägg i nästkommande
nummer. Han väljer att bygga sin artikel på följande citat taget från Curmans artikel”[…] att
först fastställa stadsplanen, innan själva husprojekteringen tar vid och därmed starkt försvåra
möjligheterna till god miljögestaltning” (Curman). Sidenbladh menar att för att antagandet ska
fungera krävs att husarkitekten; är en bättre miljöskapare än andra arkitekter, fått ett uppdrag
att rita ett område samt att denne tog hänsyn till all omkringliggande bebyggelse i sin plan.
Vidare menar författaren att dessa tre aspekter måste uppfyllas för att Curmans idéer ska
kunna möjliggöras, vilket nästan aldrig är fallet. Sidenbladh menar att Curmans tankar dock är
intressanta och framförallt väsentliga. 

Författaren menar att detaljplaner inte bör vara ansvarig för alla husritningar men att denne
gärna kan rita ett antal av husen (Sidenbladh, 1962:1, sid.35-36). Curman skriver i sin replik i
samma nummer om generalplaner och om att de ofta inte är tillräckligt genomarbetade för att
kunna fungera som grund för markens uppdelning. Vidare menar han om en rättvis fördelning
av bostadsproduktionen mellan olika byggherrar ska uppnås, kan inte en samordnad
miljögestaltning uppnås samtidigt. Man får det ena eller det andra men inte båda. Curman
väljer att ifrågasätta Sidenbladhs idé om projektering av bostadsområden, gällande stadsplaner
och bostäder. Sidenbladh menade att om denna projektering skulle läggas på en och samma
projekteringsbyrå skulle projekteringen ta betydligt längre tid än om projekteringen skulle
läggas på en stadsplanearkitekt och en husarkitekt.  Curman menar på att detta inte alls är
fallet. Genom att lägga projekteringen på samma byrå skulle man få en bättre och smidigare
samordning (Curman, 1962:1, sid.36-37). Vidare ger sig Falk och Sundbärg in i debatten med
varsitt inlägg. Sidenbladh befarar att stadsbilden förstörs om flera olika arkitekters arbete inte
samordnas. Falk menar på att en person bör få ansvaret för miljögestaltningen inom ett
bostadsområde. Om denna person är stadsarkitekt eller husarkitekt spelar ingen roll, det
viktiga är att personen ges möjlighet att lyckas med uppgiften. Genom denna uppdelning
skulle onödigt dubbelarbete undvikas (Falk, 1962:3, sid.110). Sundbärg menar i sitt
debattinlägg att stadsplanen bör avskaffas. Han menar på att en väl genomarbetad generalplan
är fullt tillräcklig. Genom att endast ha en generalplan blir det enklare att se stadens helhet
(Sundbärg, 1962:3, sid.111). Curman avslutar debatten med en slutreplik. Han väljer att
förtydliga sin första tanke med artikeln. 
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Curman menade att det inte var klokt att fastställa stadsplanen innan områdets miljö till fullo
kunnat studeras. Vidare menar han på att arkitektetiketterna skulle kunna överges.
Stadsplanen bör ritas av en arkitekt och bör finnas kvar (Curman, 1962:3, sid.112-113). 

En annan fråga vilken uppmärksammades i PLAN under detta decennium var frågan om
markpolitiken samt på vilken nivå bestämmanderätten ska ligga. Bör staten, regionerna eller
kommunerna föra Sveriges markpolitik? Enligt en gammal tradition ska kommunerna äga
mark samt förmånligt avsätta den för till exempel bostadsbyggande. Mark kostar och många
kommuner har därför inte råd att köpa upp stora arealer mark. En stor anledning till detta är
det kapitalistiska marknaden vilken medfört sämre ekonomi för många kommuner. Finns
lösningen i en ny form av markpolitik? Författaren anser att kommunerna måste ta sitt ansvar
och köpa upp stora delar av marken. Anledningen är att de ska kunna garantera användbart
stadsbyggande samt säkra en ständig förnyelse av gamla områden. Författaren ställer sig även
frågande till varför kommunerna säljer mark istället för att till exempel hyra ut den. Han
menar att kommunerna borde föra ovanstående markpolitik istället (Ledare, 1962:2,
sid.43-44). 

Under 1960-talet blev Sverige allt mer ett bilsamhälle och detta uppmärksammandes i PLAN.
Rosén ifrågasätter om tillräckligt görs för att möta bilisternas behov. Det största problemet för
bilisterna vid denna tidpunkt är parkering. En form av parkering som efterfrågas är
tomtparkering. Enligt Rosén bör planeringen arbeta för fler parkeringsplatser, främst
tomtparkeringar. Men är det så enkelt? Nej. Under denna tidpunkt är platsbrist den främsta
anledningen och bristen på tomter kommer bara att öka i takt med att efterfrågan på parkering
ökar. Vad är då den kortsiktiga lösningen? Enligt Rosén handlar det om att hålla trafiken
flytande, främst genom en ökad satsning på busstrafik (Rosén, 1962:4, sid.152-157). Bristen
på parkering förekom under samma period som bristen på bostäder. I början av 1960-talet
startade ett bostadsbyggnadsprogram, miljonprogrammet. Staten valde att satsa på
nybyggnation av bostäder och resultatet blev en kraftig ökning av antalet bostäder. Denna
kraftiga ökning medförde inte bara positiva effekter. Många kommuners magasin tömdes på
färdiga stadsplaner. Detta hade kunnat undvikas med hjälp av långsiktig planering.
Bostadsmyndigheten ansåg att, för att slippa samma problem igen, skulle kommunerna skapa
femårsprogram innehållande preliminära planer över bostadsproduktionen. En ram för rikets
bostadsproduktion skulle således fastställas av Kungl. Maj:t. Att utfallet av
femårsprogrammen skulle vara korrekta är enligt författaren ett önsketänkande. Han menar att
man inte får glömma att långsiktiga planer är svårframställda, inte minst på grund av
konjunkturförändringar. Författaren menar att planeringsverksamheten bör fokusera på hur
målsättningar kan uppnås med hänsyn till viss konjunkturpolitisk rörelsefrihet (Ledare,
1963:2, sid.43-44). Under det tidiga 60-talet ställde sig många frågande till om bostadsbristen
går att bygga bort. Författaren ser tillbaka på 1/3 av 1960-talets bostadsproduktion. Han ställer
sig frågande till var utvecklingen pekar, bör man fortsätta bygga i samma takt eller om en
stagnation av byggandet rätt väg att gå? Tanken var att bygga 100 000 lägenheter per år under
ett decennium. Författaren menar på att målet var för högt och inte kunde nås under ett år.
Mot denna bakgrund är det inte konstigt att flera ställer sig frågande till om bostadsbristen kan
byggas bort. Författaren avslutar sin artikel med två förslag på hur en jämvikt på
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bostadsmarknaden kan nås. Det handlar om att antingen öka hyrorna eller öka utbudet av
bostäder (Ledare, 1963:4, sid.123-126). 
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Många aktörer menar att för att få bort bostadsbristen måste fokus ligga på nybyggnation och
upprustning av bostadsområden. Ett sätt att rusta upp ett bostadsområde är att renovera
vägnätet. Genom att förnya vägnätet samt bygga parkeringar kan bostadsområden få en
ansiktslyftning. Området anpassas till 1960-talets förutsättningar med ett ökat bilanvändande
(Hultman & Enbrant, 1963:4, sid.148-149).  

Vidare förs diskussioner i PLAN om vilken form av bebyggelse fokus ska ligga på samt om
att hitta en balans i bostadsbeståndet. Holmberg menar på att anledningen till den obalans
vilken råder beror på ekonomiska faktorer. Småhus är mer ekonomiskt komplicerade att bygga
än lägenheter. Antalet småhus i Sverige sägs öka i takt med välståndsökningen. Jämförs
siffrorna för byggda småhus med byggda flerfamiljhus återfinns framförallt en ökning av
flerfamiljhus och inte, vilket sken vill ges för, en ökning av småhus. Bostadsområdena står för
svagheten i 1960-talets samhällsbyggnad. Författaren tror att framtidens städer till största del
kommer att bestå av höga flerfamiljhus. Han avslutar med att uppmana till en förverkling av
funktionalismen (Holmberg, 1963:5, sid.166-170). I takt med välståndsökningen i Sverige
ökade även antalet bilar och därigenom behovet av parkering. Léons och Wohlins kartlägger i
sin artikel behovet av parkeringsplatser i anslutning till flerfamiljhus. En generell norm för
antalet parkeringsplatser per flerfamiljhus är svår att göra. De normer vilka finns vid denna
tidpunkt är baserade på Kungl. byggnadsstyrelsens undersökningar. Normen visar att husen
bör erbjuda en parkeringsplats per lägenhet samt gästparkering. Författaren menar att man inte
enbart kan gå efter dessa normer. Antalet parkeringsplatser bör byggas ut i samma takt
bostadsområdena byggs ut. Planerarna kan etappvis bygga ut antalet parkeringsplatser i takt
med de boendes ökning av bilar (Léons & Wohlin, 1965:3, sid.105-111). 

Sverige har genomgått tre kommunreformer där antalet kommuner kraftigt minskats. Under
60-talet fördes diskussioner omkring en eventuell fjärde, bland annat av Esping och
Johansson. Tidigare kommunreformer har krävts för att effektivisera den kommunala
planeringen. Tanken bakom en fjärde kommunreform är möjligheterna att skapa en starkare
och mer utvidgad planering. Genom ytterligare en kommunreform skulle kommunernas
ekonomiska situation kraftigt förbättras (Esping & Johansson, 1966:1, sid. 5-8). Ett
återkommande tema i PLAN under 1960-talet är bostadsplaneringen, mycket till anledning av
det pågående miljonprogrammet. Den stora ökningen av antalet bostäder medförde högre
hyror samt en standardhöjning, vilket i sin tur ledde till flertalet tomma lägenheter mitt under
bostadsbristen. För att motverka detta ville bland annat bostadsverket gå över till ett mer
rationellt byggande. Med rationellt byggande menade man ett byggande i större enheter och
längre serier. Förhoppningen var att hålla nere kostnaderna och därigenom hyrorna. För att
möjliggöra det rationella byggandet bestämde staten att skapa tvåårsramar för
bostadsproduktionen. Staten kunde genom dessa ramar styra produktionen och vid behov öka
eller minska den (Johansson, 1967:6, sid. 259-263). 
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4.2.3 Artiklar under 1970-talet

Holm väljer att i sin artikel ”Insyn i bebyggelseplaneringen” diskutera hur tidigt allmänheten
ska släppas in i planeringsprocessen. Han ställer sig även frågan hur tidigt i processen,
handlingar ska bli offentliga. Holm menar på att det bör vara upp till tjänstemännen och
planerarna själva att besluta hur tidigt i en process de önskar bjuda in allmänheten och göra
handlingar offentliga. När det gäller synpunkter vilka kommer upp under planarbetet är det
viktigt att den instans som ska anta planen blir informerad, i alla lägen (Holm, 1970:3-4,
sid.100). Under 1960-talet och 1970-talet återfinns flertalet artiklar och diskussioner kring
bostäder och bostadsplanering. Fokus låg på förnyelse av de bostäder vilka byggdes under
miljonprogrammet. Hagvall & Edholm beskriver i sin artikel ”70-talets boende” vikten av det
befintliga bostadsbeståndet. De menar att för att inte hamna i en ny bostadskris krävs, i första
hand, en upprustning av det befintliga bostadsbeståndet. Det primära inom bostadsplaneringen
under 1970-talet kommer att vara, enligt författarna, modernisering av äldre bostäder. Efter
miljonprogrammet fanns det få resurser kvar och därför blev en förnyelse av de befintliga
bostäderna en riktig väg att gå (Hagvall & Edholm, 1970:6, sid.228-234). I artikeln ”Bostaden
kräver helhetssyn” framför författaren ett nytt synsätt för bostäder. Han menar att när det talas
om bostaden ska även det omkringliggande området inkluderas. Ser man till bostadens
kvalitet måste man se till helheten (bostaden, hela huset samt utemiljön). Författaren vill med
sin artikel uppmana planerare samt arkitekter att använda det nya synsättet i arbetet med
upprustning av bostadsområden landet runt (Andersson, 1970:6, sid. 235-242). Erskine väljer
att fokusera på vad bostadsområdena har utvecklats till i sin artikel. Han menar att
bostadsområden under denna tidpunkt blivit områden i vilka invånarna endast bor. Invånarna
väljer att lämna bostadsområden för att till exempel träffa vänner, arbeta, gå promenader
etcetera. Erskine vill att det byggs boställen istället för bostadsområden. Boställen skulle,
enligt författaren, innehålla bostäder och vandringleder och arbetsplatser. Dessa nya områden
skulle medverka till att invånarna valde att förlägga fler av dagens aktiviteter i närområdet av
bostaden (Erskine, 1970:6, sid. 248-253). 

Bakgrunden till nästa artikel är ett beslut taget av Kungl. Maj:t 1963. Beslutet berör
trafikpolitiken och handlar i grova drag om att alla kommuner ska skapa ett trafiknät till
minsta möjliga kostnad, vilket samtidigt tillfredsställer invånarna. Kommunerna skulle även
bedriva en sådan trafikpolitik där krav kring trafiksäkerhet ständigt kunde tillgodoses. En
viktig aspekt, vilken aldrig specificerades 1963, var vem som skulle stå för vilka kostnader
och kommunerna drog egna slutsatser. De fick stå för trafiken i tätorter och staten skulle
betala för glesbygdstrafik samt regiontrafik. Enligt diverse riksdagsmotioner verkar även
statliga tjänstemän dela åsikten. Det har även varit kommunernas uppgift att genom
skattemedel hjälpa kommunala trafikföretag. Länge har detta inte varit något problem men
under det tidiga 1970-talet har underskotten ökat kraftigt. Detta är ett problem, menar
författaren, vilket staten måste åtgärda, möjligtvis genom ytterligare beslut. Författaren väljer
att avsluta sin artikel med uppmaningen att kollektivtrafiken måste prioriteras. Detta måste
ske vid denna tidpunkt och kan inte vänta på ännu fler statliga utredningar. Staten ska ta sitt
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ansvar och hjälpa kommunerna att driva även mindre lönsamma linjer, av anledningen att de
behövs för att länka ihop glesbygd med tätort (Ågren, 1971:2, sid.81-86). 
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Ytterligare en person har under det tidiga 1970-talet uppmärksammat behovet av förnyelse av
befintliga bostadsområden. Erland Svensson väljer att utgå från saneringsutredningen vilken
antogs 1968. Efterkrigstidens bostadspolitik handlade om nybyggnationer för att bygga bort
bostadsbristen. På 70-talet ställdes bostadspolitiken inför helt nya uppgifter. Från att endast
byggt nytt kom nu stora krav på förnyelse, sanering samt upprustning av befintliga
bostadsområden. Enligt saneringsutredningen skulle det befintliga bostadsbeståndet saneras
med fokus på ljud och luft. Tanken var även att skapa moderna bostäder för samhällets alla
invånare, oavsett ekonomisk situation. Det viktiga för kommunerna var att börja med de
äldsta, mest nedgångna lägenheterna. Saneringsutredningen önskade även skapa en låneram
där kommuner och bostadsföretag kunde låna av staten till sanering av bostäder. Det bör
påpekas att saneringsutredningen inte var enig i sina förslag (Svensson, 1971:5-6, sid.
228-235). Samhället ändras ständigt och därför måste planeringen anpassas hela tiden.
Odhnoff väljer att i sin artikel fokusera på boendeservicen. Samhällsplaneringen har under
senare tid fått ökade krav på sig för att bygga bostäder där diverse service tillgodoses. Det
handlar om alla kollektiva tjänster vilka hjälper oss i det vardagliga livet. Invånarna har
förhoppningar om en stor variation av service i närmiljön. Dessvärre sätter ekonomiska medel
stopp för detta, det finns inte ekonomi nog. Boendemiljön speglar människors utveckling och
bör därför, enligt författaren, ständigt förbättras (Odhnoff, 1972:6, sid. 252-255). 

Sverige började redan under 1960-talet bli ett bilsamhälle. Under 1970-talet fortsatte den här
utvecklingen och pendling blev en del av flera människors vardag. Är långdistanspendling rätt
alternativ till flyttning samt arbetslöshet frågar sig författaren till ledaren i PLAN nr 3 år 1974.
I de allra flesta fallen är pendling av positiv betydelse för individen. Det medför att individens
arbetsmarknad utvidgas och nya möjligheter uppdagas. Författaren ställde sig dock frågande
till om det går att bygga upp ett samhälle kring en befolkning, vilken åker runt i landet för att
arbeta. Han menar vidare att den ökade pendlingen gav upphov till ökade välfärdsklyftor. Den
främsta anledningen är att pendlingen till stor del sker via bil. De vilka inte äger en bil saknar
möjligheterna till långdistanspendling. Författaren menar att en samverkan mellan
kommunerna möjligtvis kan bromsa utvecklingen med ökad långdistanspendling (Ledare,
1974:3, sid.98-100). Forskning kring välfärd samt välfärdsmätningar ökade kraftigt under
1960 – samt 1970-talen. Välfärdsmätningar är inget nytt. Tidigare sågs ekonomisk tillväxt
som ett mått på välfärd. Denna syn på välfärd förändrades under 1970-talet. Välfärd handlade
under denna tidpunkt snarare om individen och den lokala miljön. Författaren menar att
välfärd inte endast kan handla om individen och individens miljö utan även bör handla om
kollektivet och kollektivets inverkan på individen. Människors liv har förändrats den senaste
tiden. Familjen är fortfarande den viktigaste basen i de flesta människors liv. Familjer
krymper i samma takt som allt fler väljer att bo i tätorter. I tätorterna träffas människor
ständigt men de sociala relationerna uteblir, anonymiteten ökar. 70-talets bostadsområden
ökade anonymiteten. Samhället underlättade för individers välfärd samtidigt som den
försvårade kollektiva sociala relationer. Planeringens uppgift var, enligt författaren, att finna
sätt för en ökning av den kollektiva välfärden (Björnberg & Hjärne, 1975:1, sid. 14-19). 
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Stora delar av efterkrigstiden har handlat om kommunreformer. Efter dessa reformer valde
staten att satsa på mellannivån inom planeringen – regioner och länsstyrelser. Inom senaste
årens välfärdspolitik har kommunerna fått en allt större och viktigare ställning. När nu
regionerna skulle komma med i planeringen behövdes samordning. Kommunerna måste
samordnas med staten för att regionplaneringen skulle fungera. Allt detta borde gjorts för att
kunna utveckla välfärdssamhället (Atmer, 1975:1, sid. 40-43). I PLAN har medborgarna alltid
haft en egen plats. Det har skrivits mycket om medborgarna och medborgarinflytande. Tom
Miller har uppmärksammat detta och undersökt hur stor chans medborgarna egentligen har i
att påverka den fysiska planeringen. Han anser att 1970-talets maktförhållanden inom
planeringen missgynnade medborgarnas möjligheter för verkligt inflytande. Ett sätt att, enligt
författaren, öka medborgarnas möjligheter var att göra beslutsprocessen för planer mer
lättöverskådlig och därigenom öka medborgarnas intresse för planering samt att släppa in
medborgarna i planeringen i ett tidigt skede (Miller, 1975:3, sid. 122-128, 130-132). 

Mellan 1960-talen och 1970-talen återfinns stora förändringar i planeringen. Under det sena
1970-talet valde PLAN att skapa scenarier* över planering samt bostadsbyggande inför det
nästkommande årtiondet. Björn Bosæus redogjorde för hur planeringen sett ut tidigare, samt
hur den kunde tänkas se ut under nästkommande årtionde. Tidigare låg tyngdpunkten i
kommunerna på översiktlig planering, under 1970-talet försköts denna till ett allt vidare
begrepp, innehållandes fokus på fler nivåer av planering. Ett problem författaren fann i
1970-talets kommunala planering var bristen på fungerande samordning mellan kommunerna.
Bosæus ansåg att detta säkerligen kom att fortsätta även under 1980-talet. Vidare ansåg han
att Sverige kom att bevittna en övergång från ett samhälle vilket endast planerade med hjälp
av planer, till ett samhälle vilket använde sig av program och planer. Han ansåg även att
kommunerna borde få lagstiftat att de måste skapa egna framtidsscenarier (Bosæus, 1977:5,
sid. 318-325). Arne Källsbo väljer att fokusera på framtidens bostadsbyggande i sin artikel.
Han fann att segregationen var det största problemet i 1970-talets Sverige. Utvecklingen
måste brytas, framförallt från centralt håll. Lösningen, enligt Källsbo, var att till viss del styra
bostadsbyggandet. Förhoppningen var att en blandad bebyggelse med flerfamiljhus och
småhus kunde verka för en minskning av segregationen under det nästkommande årtiondet
(Källsbo, 1977:5, sid. 326-328). En aspekt vilken, enligt Tage Wiklund, behövde förnyas var
trafikplaneringen. Han ansåg att de trafikproblem vilka återfanns i 1970-talets samhälle hade
kunnat undvikas med annorlunda trafikplanering. Wiklund ansåg att fler kompetensområden
borde vara en del av trafikplaneringen. Den nya trafikplaneringen borde fokusera på den
utveckling bilsamhället gick igenom med ökad pendling samt ökade krav på tillgänglighet
(Wiklund, 1978:4, sid. 253-257). 

4.2.4 Artiklar under 1980-talet

Följande årtionde i PLAN handlade till viss del om planeringens vara eller icke vara.
Författaren till denna första artikel ansåg att planering behövs. Han ansåg att planering vid
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denna tidpunkt var viktigare än någonsin. Den var även svårare än den varit. Det var enkelt att
planera när ekonomin var på topp och resurserna var oändliga. 
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I 1980-talets samhälle och i den närmsta framtiden verkade det som att vi kom att gå mot en
utveckling där resurserna är knappa och anspråken många. Detta måste planeringen anpassas
till. Författaren ansåg att planeringen kom att bedrivas i hushållningens tecken* och därför
måste planerarnas kompetens stärkas (Ledare, 1980:1, sid.1-2). 1980-talet handlade även till
stor del om förslaget till en plan- och bygglag (PBL). Följande artikel visar på vad PBL
kommer att innebära. En ändring vilken ansågs positiv av flertalet var statens minskade
styrningsmöjligheter över den kommunala planeringen. Genom PBL förstärktes rollen för
staten och kommunerna. Vidare ville man genom den nya lagen skapa ett samarbete mellan
regioner samt staten gällande vägar, kollektivtrafiken nämndes inte. Vidare delar PBL in
plansystemet i tre nivåer; marköversikt, områdesplan samt detaljplan. Områdesplanen var
obligatorisk för kommunerna att upprätta. Inom PBL ansåg man även att medborgarnas
inflytande skulle förbättras. Ovanstående kartläggning är endast ett urval av de förändringar
vilka kom med en eventuell plan- och bygglag (Maunsbach & Palme, 1980:2, sid.92-96).
PLAN valde att under 1980-talet försöka finna en lösning till miljonprogramområdenas
förfall. Mats Jacobson ansåg att det gick att bryta den onda cirkel vilken återfanns i många av
miljonprogrammets områden. Under det tidiga 1980-talet stod det skrivet att bostäder byggda
i miljonprogrammet väljs bort av den stora massan. Husen hade en hög boendestandard men
det räckte inte, flertalet ville inte bo i de monotona områden där miljonprogrammets hus var
belägna. Enligt författaren kunde en upprustning av den omkringliggande miljön hjälpa till
med att bryta den onda cirkeln. I många av dessa områden såg det ut som att tiden stannat,
områdena höll inte den standard resten av välfärdslandet Sveriges bostäder gjorde. Genom
enkla förändringar av fasader och bostadsmiljöer kunde invånare lockas till att bosätta sig i
dessa områden (Jacobson, 1980:5-6, sid. 315-324). 

Lennart Holm, med många andra, hoppades stort på att den nya plan- och bygglagen skulle ta
tillvara erfarenheterna från tidigare planering och förnya synen på planering. Han hoppades att
den nya lagen skulle medverka till att öka det politiska intresset för planering. Enligt den
remiss vilken under denna tidpunkt var ute kommer inte detta bli fallet. Författaren valde att
inte läsa in för mycket i detta då planen inte var helt utvecklad vid tidpunkten. Ett problem
Holm väljer att avsluta sin artikel med är en reflektion kring tilltron på 1980-talets planering.
Han menade att denna var i kris. Anledningen, enligt författaren, är att allmänheten endast såg
till de senaste årens dåliga planering. Någon lösning på detta presenterades inte, möjligtvis
ansåg författaren att detta är en uppgift för PBL (Holm, 1981:2, sid.57-60). I 1980-talets
samhälle handlade en stor del av bostadsplaneringen om förtätning och decentralisering.
Vilket är egentligen den bästa lösningen? Hans Linnerstad ansåg att förtätning var lösningen
till att skapa den bästa staden, framförallt ur ett energiperspektiv. Den absolut bästa staden var
den där allt låg inom gångavstånd. Eftersom detta inte var möjligt menade författaren att
förtätning på rätt sätt och till en viss gräns är rätt väg att gå. En annan möjlig väg var en
decentralisering av arbetsplatserna. Författaren menade vidare att inom den fysiska
planeringen måste det tas hänsyn till energiåtgång. Det blev allt viktigare att skapa energisnåla
städer, inte minst ur miljösynpunkt. Författaren ansåg att inom den fysiska planeringen borde
fokus vara att förtäta städer måttlig samt decentralisera större företag (Linderstad, 1982:1-2,
sid. 55-60). 
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Under de senaste 50 åren har Sverige förändrats mycket. Landet har gått från ett land med den
sämsta boendestandarden i Europa, till ett land med den bästa boendestandarden. Olof
Eriksson menade att vi inte borde nöja oss med det. Dåtidens bostadspolitik måste förnyas.
Det handlade om att miljöanpassa bostadsbyggandet. Författaren ansåg att bostadsbyggandet
ständigt måste förnyas för att anpassas till det förändrade samhället (Eriksson, 1982:4,
185-190). Bostadsstandaren har bara blivit bättre men det räcker inte för allmänheten,
planeringen har nått en kris. Under denna tidpunkt är Sverige på väg in i en lågkonjunktur.
Frågan Arne Källsbo ställer är: Hur ska planeringen anpassas till denna lågkonjunktur?
Tidigare har Sverige haft en ständig tillväxt och planeringen är därför anpassad efter det. Inom
samhällsplaneringen märks denna kris av genom de prognoser* och scenarier vilka slagit helt
fel. Allmänheten har förlorat förtroendet för planerarna och den planering de bedriver.
Lösningen är, enligt författaren, att använda sig av tidigare erfarenheter för att anpassa
planeringen till 80-talets samhälle. Den nya planeringen måste framförallt bli mer effektiv
(Källsbo, 1983:1, sid. 5-6). 

Markägarnas frihet har under flera lagreformer förändrats. Redan i samband med 1947 års
byggnadslag skärptes reglerna kring markägares möjligheter att helt styra exploateringen.
Byggreformerna 1971 samt 1972 ställde krav på bebyggelse i glesbygd. Tidigare var endast
tätort planreglerad, efter byggreformerna var all mark planreglerad. Många trodde att detta
skulle leda till ett byggstopp men motsatsen hände. Att områdena nu var planlagda utgjorde
inget hinder. Med PBL stärktes kraven ytterligare med kravet att alla kommuner ska upprätta
en översiktsplan. Denna plan ska vara vägledande för all markanvändning i hela kommunen.
Markanvändningen från 1980-talet och framåt ska med andra utgå från översiktplanen. För
bästa reslutat menar författaren att kommunerna bör samordna översiktplanen med andra
planer (Blücher, 1983:3-4, sid. 130-135). Ännu en utveckling vilken planlades i PLAN under
detta årtionde var planering med hjälp av ny teknik. Ny teknik och datorer kom, under denna
period, in i de flestas liv. Fokus har flyttats från om datorer ska användas inom planeringen till
hur de ska användas. Det finns inte längre någon återvändo, datorerna är här för att stanna.
Många tror att datatekniken kommer att leda till positiva förändringar, att den kommer att
förenkla planeringen. Planeringsunderlaget, såsom kartor, kommer med stor sannolikhet
förbättras i framtiden. Författaren tror att planeringsprocessen kan komma att förbättras med
hjälp av den nya tekniken (Österberg, 1983:5, sid. 231-239). 

Efter miljonprogrammet har byggandet avstannat, fokus har istället varit att rusta upp äldre
bebyggelse. Halvvägs in i 1980-talet är byggandet möjligtvis redo att börja igen. Lars
Liljegren anser att Sverige ännu inte är färdigbyggt. De senaste årens avstanning i
nybyggnationer har medfört en stor arbetslöshet i byggsektorn. Enligt långtidsutredningen
”Bygga för framtiden” kommer denna arbetslöshet att minska under 1980-talets senare hälft.
Författaren anser att man inom byggnadssektorn bör testa nya vägar och fortsätta bygga
eftersom Sverige inte är färdigbyggt (Liljegren, 1985:5, sid. 201-207). Alla håller inte med
Liljegren om att nybyggnationen bör komma igång igen. Maria Hultgren, Torbjörn Johansson
och Lars Sandell väljer att fokusera på förnyelsen av bostäder i sin artikel. De väljer att
kritisera 80-talets stadsförnyelsearbete. Förnyelsen har fokuserat på en brist i taget, istället för
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att förnya områden ur en helhetssynpunkt. Ingen kraft har lagts ner på att undersöka hur
området som helhet hade kunnat förnyas. 



Växjö Universitet, Institutionen för samhällsvetenskap  2008-06-23
C-uppsats 15 poäng
Bielak

52

Författarna anser att förnyelseprocessen bör fokusera på faktorer vilka gör en stadsdel eller ett
område bättre. De anser att kommunerna bör upprätta en arbetsgrupp vilken ska arbeta med att
upprätta en metod för förnyelse av bostadsområden. Denna bör verka under kommunstyrelsen
och lämna förslag för hur kommunen ska arbeta. Författarna anser att förnyelsearbetet vid
denna tidpunkt är bristfälligt och borde bedrivas som en kontinuerlig process i kommunerna.
Denna process borde innefatta upprustning av äldre bebyggelse och produktion av ny
bebyggelse (Hultgren, Johansson & Sandell, 1986:4, sid. 165-169). 

År 1987 fick Sverige en ny lag, PBL. Blev PBL ett hot eller en möjlighet för landets
kommuner? Debatten kring PBL innan dess införande var emellanåt lite förvirrande. Många
aktörer med olika tankar skulle komma samman kring en ny lag. Det kommer att ta tid för
kommunerna att anpassa sin planering till PBLs regelverk, men enligt författaren bör det inte
medföra några större problem. Författaren anser att om kommunerna använder PBL rätt kan
det mycket väl ses som en möjlighet (Nygren, 1987:3-4, sid.120-123). PBL innebar krav på att
kommunerna skulle göra miljökonsekvensbeskrivningar vid bland annat vägprojekt. Det
handlar om att finna vilka miljöeffekter vägprojekten kommer att ge och att öka möjligheten
för att bygga vägar vilka ger minsta möjliga miljöpåverkan (Friberg, 1988:2, sid. 76-78). 

4.2.5 Artiklar under 1990-talet

Den regionala planeringen har varit ett återkommande tema i PLAN under alla de år jag
studerat. I artikeln ”Nya former för regional planering” diskuteras hur den regionala
planeringen ska anpassas i 90-talets samhälle. Den senaste kommunreformen (1971-1974)
handlade till stor del om att stärka kommunerna i deras arbete med långsiktig planering och
utbyggnad av den obligatoriska skolan. Utvecklingen i dessa kommuner har de senaste åren
medfört nya förutsättningar. I 90-talets kommuner ligger mycket fokus på
förhandlingsplanering. Planeringsinitiativet har med andra ord flyttats från kommunen till
privata aktörer. Många kommuner har även valt att inte samverka med regionerna för den
långsiktiga planeringen, de anser klara sig själva. Författaren anser att målet bör vara att finna
en ny ansvarsfördelning mellan offentliga organ och kommunerna, att arbeta för en samverkan
mellan kommuner och regioner (Ledare, 1990:6, sid. 299-300). 

Vad är då detta nya begrepp – förhandlingsplanering? Enligt författaren bör man, när man ser
till begreppet förhandlingsplanering, ta hänsyn till de senaste årens utveckling med bland
annat miljonprogrammet. Förhandlingsplanering är inget nytt begrepp men det har under
senare år ändrat karaktär. 1990-talets förhandlingsplanering fokuserar på att det ofta sker på
privata aktörers initiativ samt att kommunerna erbjuder aktörerna paketlösningar.
Förespråkarna för förhandlingsplanering anser att deras planeringsform är bättre än
traditionell planering för att den är mer flexibel. De menar även på att
förhandlingsplaneringen leder till en ökad kreativitet inom projekt (Engström, 1991:1, sid.
5-11). 
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I samband med införandet av PBL 1987 kom även Naturresurslagen (NRL). Den senare har
knappt nämnts i PLAN före 1991. Kjell Jansson anser att NRL ska tillämpas i kommunerna.
NRL är paraplylagen vilken knyter samman lagar kring mark- och vattenanvändning. 
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Tanken kring NRL är att kommunerna ska använda den i arbetet med den översiktliga
planeringen. Författaren anser att kommunerna ska ta sitt ansvar och öka sitt miljötänkande,
med hjälp av NRL (Jansson, 1991:3, sid. 117-121). I det tidiga 1990-talet ansåg bland annat
John Lovén att bostadspolitiken borde förändras. En god bostad har alltid setts som en viktig
del av välfärden. Enligt författaren är det senaste årens svaga ekonomi skälet till att en
förnyelse av bostadspolitiken behövs. Det viktiga är, enligt författaren, att kommunerna
samverkar. Bostadsplaneringen bör bedrivas genom dialoger mellan intressenter (Lovén,
1992: 3-4, sid. 139-144). Sex år efter att PBL stiftades kommer flera krav på en förnyelse av
lagen. Avgränsande lagstiftning har förändrats och PBL borde därför anpassas till detta. I
övrigt har delar av den planering PBL förespråkar inte blivit det den hade kunnat bli.
Författaren anser att PBL bör förändras för att fungera på alla kommuner. Kommunernas
storlek och förutsättningar gör att de får olika planeringsförutsättningar, PBL borde anpassas
till detta anser författarna (Ledare, 1993:2, sid. 64-65). Det är inte bara lagstiftningen vilken
förändrats utan även synen på samhällsplanering. Tidigare var synen på planering väldigt
enkel. Kommunens och statens roller var klara. Rollernas struktur har under åren blivit vagare.
Frågan har nu blivit hur stor del av planeringen marknaden ska få styra. Vid denna tidpunkt
står landet inför utmaningen att utveckla planeringen åt något håll (Ledare, 1994:1, sid. 4-5). 

Att skapa framtidsscenarier har alltid varit populärt. 1994 skapades, kanske ett av de mest
kända, Sverige – 2009. Boverket skapade scenariot för att visa på en möjlig utveckling av
samhällsutvecklingen i Sverige. Tonvikt i dokumentet låg på samverkan mellan orter samt
mellan tätort och landsbygd. Tanken var även att dokumentet skulle kunna användas i en
framtida östersjövision. Med Sverige – 2009 ville Boverket visa på en möjlig utveckling där
Sveriges orter binds samman (Engström, 1994:3, sid. 137-142). Sveriges orter är väldigt olika,
vilket märks av, inte minst i teknikutvecklingen. IT och datateknik har blivit en stor del av
planeringen och nästa fråga blir hur kostnaderna ska kunna bli jämna landet över. Tillgången
till Internet och kostnaden för den samma är bäst i storstäder och dess närliggande område.
Orter belägna på landsbygden stöter därför på större problem och ökade kostnader inom den
tekniska utvecklingen. För att motverka detta måste Sverige bygga ut nätet. Det är av stor vikt
att utbyggnaden sker i hela landet, och inte enbart i södra Sverige där merparten av
utbygganden skett (Westermark, 1995:1, sid. 30-34). Vidare väljer PLAN att följa debatten
kring regionalplaneringens vara eller icke vara. Regionerna har under en lång period varit
viktiga inom planeringen. Under senare år har kommunernas självstyre blivit en allt viktigare
fråga. Behövs verkligen regionplaneringen eller kan ansvaret helt flyttas till kommunal nivå
eller har kommunerna redan vid denna tidpunkt för mycket makt? Författaren anser att fokus
bör ligga på att förbättra samordningen mellan stat – region – kommun och arbeta därifrån
(Wikström, 1995:3, sid. 133-138). 

Att arbeta för en bättre miljö har varit en viktig del i planeringen under många år. 1992
skapades Agenda 21 med uppmaningen att alla världens länder skulle upprätta miljöprogram
inför år 2100. Många länder tog uppmaningen på stort allvar och starten för ett unikt
miljöarbete var igång (Ledare, 1996:6, sid. 284-285). För att miljöarbetet verkligen ska göra
någon skillnad är det viktigt att börja på lokal nivå, att tillämpa Agenda 21 i kommunerna.
Agenda 21 har, enligt författaren, inneburit en form av direktdemokrati i kommunerna. De har
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stora möjligheter att påverka, att helt enkelt göra skillnad (Ohlsson, 1996:6, sid. 286-290).
Under alla tider har samhällena och människorna förändrats. 
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Planeringen bör följa samma utveckling anser Jan-Evert Nilsson. Dagens samhälle består av
flertalet olika människor vilka önskar leva olika liv. Planering ska vara flexibel nog att kunna
planera för alla dess människor. Ska planeringen även vinna politisk legitimitet är det
viktigare att den är flexibel. Samhällsplaneringen har blivit ett sätt att forma spelregler för
medborgarna mer än för olika projekt (Nilsson, 1997:6, sid. 260-270). Planeringen
förändrades radikalt med införandet av PBL. I slutet av 1990 är det dags för nästa stora
ramlag, miljöbalken (MB). Den nya lagen är en ramlag vilken ersätter 15 äldre lagar. MB
kommer inte medföra lika stora förändringar som PBL men den kommer med sannolikhet
påverka planeringen. Den största förändringen vilken tillkommer med MB är uppmaningen
om att man bör arbeta sektorsövergripande för att nå en hållbar utveckling (Eriksson &
Fladvad, 1998:5, sid. 210-213). 

4.2.6 Artiklar under 2000-talet

Att arbeta för en hållbar utveckling och en bättre miljö har blivit allt viktigare. Regeringen
förde under det tidiga 2000-talet en kampanj där de uppmanade fortsatt arbete för att nå en
hållbar utveckling. Många kommuner vill följa de nationella miljökvalitetsmålen men finner
stora svårigheter i att de står i konflikt till varandra. Den kanske största konflikten handlar om
städerna och frågan om man bör bygga tätare eller inte. Samtidigt väljer bland annat Boverket
att blunda för problemet. Kommunerna får helt enkelt försöka finna ett riktigt sätt att utveckla
städerna och samtidigt arbeta för en hållbar utveckling (Ledare, 2000: 3, sid. 71-72). 

New Urbanism - rörelsen har funnits sedan 1996. Först på 2000-talet började diskussioner i
PLAN om hur New Urbanism hade fungerat i Sverige. Kort handlar New Urbanism om att
återuppväcka den amerikanska småstaden. Det handlar om att underlätta för de gående,
bilister kommer i andra hand, samt att främja möten grannar emellan. Mats Hultman anser att
Sverige har en del att lära av New Urbanism, främst gällande arkitekturen. En annan fördel
författaren finner i New Urbanism är deras sätt att integrera estetiska, miljömässiga samt
sociala mål i stadsbyggandet (Hultman, 2002:4, sid. 8-9). Oavsett om planerare anser att New
Urbanism är en riktig väg att gå i utvecklingen av samhällsplaneringen eller inte, är de flesta
överens om att utvecklingen måste fortgå. En viktig uppgift planerarna står för vid denna
tidpunkt är att göra staden till en social arena. Planerarnas uppgift är att skapa en stad vilken
främjar möten mellan invånarna. Det handlar om att öks möjligheter för möten mellan
invånare från olika bostadsområden. En social stad när möten främjas blir i många fall en
trygg stad. En trygg stad skapar trygghet och stabilitet för dess invånare (Gustafsson,
Ingridsdotier & Karlsson, 2003:1, sid. 36-39). 

PBL behöver förnyas och anpassas till dagens samhälle anser flertalet. Staten valde att tillsätta
en kommitté med uppgiften att undersöka vilka, om några, förändringar krävs. Kommittén
anser att kommuners handlingsutrymme bör klargöras samt att det ska bli enklare att ta fram
planer. De anser att kommunikationen mellan den lokala och den regionala nivån måste
utvecklas. Överlag handlar de nya förslagen om att öka kvaliteten samt att effektivisera PBL
(Ericsson & Bagge, 2005:3-4, sid. 30-33). Mikael Nilsson från Svenska
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Naturskyddsföreningen anser att PBL-kommitténs förslag får underkänt. Förslaget saknar
grundläggande delar vilka effektivt kan arbeta mot en hållbar utveckling. 
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Den nya lagen, om den skapas utifrån kommitténs önskemål, misslyckas med att arbeta för att
nå de 15 miljömål riksdagen antagit. Kommunerna får genom förslaget även i fortsättningen
välja om de vill arbeta utifrån miljömålen eller inte. Vidare anser författaren att miljöfrågor
kräver ett regionalt perspektiv men att detta antagligen inte kommer att ske eftersom Sveriges
kommuner är starka och självständiga (Karlsson, 2006:1-2 sid. 52-53). 

Sveriges regioner är förhållandevis små sett i ett europeiskt perspektiv. Betyder detta att
Sverige bör genomgå en regionförstoring? De regioner vilka bäst kan mäta sig med europeiska
regioner är storstadsregionerna. Ser man till ett ekonomiskt perspektiv är det
storstadsregionerna i Sverige som är de största vinnarna. Storstadsregionerna har en
ekonomiskt mer gynnsam åldersstruktur än andra regioner. Utbudet på arbetsmarknaden är
även större i storstadsregionerna. En annan viktig aspekt är närmarknaden och dess storlek.
Denna har en huvudsaklig roll för tillväxt och välfärd. Ska Sverige arbeta för en
regionförstoring? Enligt Ulf Strömquist är en regionförstoring inte rätt väg att gå för Sverige.
Istället bör en utveckling mot funktionella regioner med stora närmarknader gynnas
(Strömquist, 2006:1-2, sid. 21-24) Oavsett om Sverige genomgår en regionförstoring eller inte
spelar regionerna en stor roll i samhällsplaneringen. 

Boverket har tagit initiativet till skapandet av en planeringsportal på Internet. Tanken med
portalen är att verksamma inom samhällsplaneringen och samhällsbyggnaden ska kunna söka
efter, titta på samt hämta relevant geografisk information. När informationen blir mer
tillgänglig finns det mer tid för dialog inom ramen för planeringsprocessen anser
initiativtagarna. Många projekt inom samhällsplanering samt samhällbyggnad sker genom
regional samverkan. Av den anledningen är det viktigt att informationen är likvärdig landet
över, en aspekt en framtida planeringsportal kan förse Sveriges planerarkår med (Svensson,
2006:5, sid. 36-39). 
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5. Analys

PLAN har under de genomgångna åren berört flertalet ämnen. Genom att göra en
frekvensanalys har jag fått fram hur stor plats respektive ämne tagit i tidskriften.

Diagram 1: Visar ämnen vilka diskuteras i PLAN, här angivet i procent, uppdelat per decennium. Kategorierna är
grovt indelade för att ge läsaren en snabb bild över vilka ämnen som var viktiga i PLAN under åren 1958-2008.
Källa: Diagrammet är skapat av Natalia Bielak. All fakta är hämtad från en frekvensanalys gjord av Natalia
Bielak baserad på tidskriften PLAN (1958-2007).

Diagram 1visar att bostadsplaneringen varit viktig under samtliga femtio år jag gått igenom.
Bostadsplaneringen handlar om nybyggnationer och förnyelse av äldre bebyggelse. Att ha en
hög standard på bostäder har under dessa år varit viktigt för att bevara och utveckla välfärden.
Vidare förekommer artiklar kring regioner samt den regionala planeringen. I PLAN har det
förts flertalet diskussioner kring vilken roll regionerna egentligen ska ha inom den svenska
planeringen. Ska de förstoras och bli likvärdiga med europeiska regioner eller ska de få en
plats i skymundan, bakom kommunerna? Artiklarna visar på fördelar samt nackdelar med
regioner och regional planering. Intresset för mark- och vägplanering var störst under 1960-
och 1970-talen. Det var under samma period som Sverige blev ett bilsamhälle och
nybyggnationerna var som störst. Diagrammet visar vidare att PLAN kartlagt de nya viktiga
lagarna inom planering och miljö. Vidare visar diagrammet att miljötänkandet startade under
samma period som bilismen fick en större plats inom planeringen. Störst plats tog miljön i
PLAN under 2000-talet. I diagrammet går att utläsa att diskussioner kring vilken nivå makten
inom planeringen bör ligga på. 

Ska staten, regionerna eller kommunerna bära huvudansvaret för planeringen? Under
1980-talet blev ny teknik tillgänglig för planeringen och PLAN väljer att föra diskussioner
kring hur datorer samt teknik kommer att påverka planeringen och planerarnas arbete. Dessa
frågor fick störst plats i tidskriften under 1980-talet samt 2000-talet. 
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När datorerna först kom in i planeringen fördes många diskussioner kring om datorerna skulle
förenkla eller försvåra planeringsverksamheten. Under 2000-talet handlade diskussionerna
mer kring hur datorerna kan komma att effektivisera planeringen. 

Jag väljer vidare att se vilka teman som varit viktiga inom planeringshistorian samt inom
artiklarna vilka återfinns i PLAN. Jag önskar finna samband samt se hur noga PLAN följt den
gängse bilden av planeringshistorian. 1950-talet handlade till stor del om bostäder samt
bostadsplanering i planeringshistorian och i PLAN. Frankrike började byggandet med sina
Grand Ensembles, föregångarna till Sveriges miljonprogram. PLAN redogjorde för de, för
tidpunkten, nya tankarna kring bostadsbyggande. Det handlade om estetik, sanering samt vilka
husformer vilka skulle användas. Vidare genomgick de svenska kommunerna en
kommunreform för att stärka kommunernas roll. PLAN valde att lägga visst fokus på utifall
staten, regionerna eller kommunerna skulle få makten över planeringen. Störst fokus låg på
regionernas roll i planeringen. Vidare under 1960-talet fortsatte fokus att ligga på
bostadsplanering. Under perioden arbetade Storbritannien med upprustning av äldre
bebyggelse medan Sverige satsade på nybebyggelse genom miljonprogrammet. Även PLAN
förde diskussioner kring miljonprogrammet och om det var rätt lösning för att få bort
bostadsbristen. Artiklarna kring miljonprogrammet kom igång först i mitten av 1960-talet och
berörde därför endast kort vad miljonprogrammet innebar. Kritiken mot miljonprogrammet
kom först under 1970-talet och främst i samband med den stora kraschen 1971-1972. Dock
handlade inte all kritik om att flera bostäder stod tomma utan snarare om bostädernas
utseende. Miljonprogrammet byggdes utifrån funktionalismens tankar där funktionalism går
före estetik. Ännu en kommunsammanslagning ägde rum under 1960-talet för att minska
antalet kommuner och stärka deras roll. Denna kommunindelning nämndes i PLAN.
Diskussionen om att makten inom planeringen egentligen borde ligga på kommunal nivå
fortsatte även under detta årtionde. Markägande blev en maktsymbol och kommunerna
började arbeta för att äga mer mark. PLAN valde att informera om denna nya utveckling och
föra debatter kring kommunernas markägande. Välfärden och därigenom bilanvändandet
ökade, något PLAN uppmärksammade. 

1970-talet betydde tankar kring non-plan samt Thatcherismen där fokus låg på en statlig
styrning. I Sverige låg fokus även detta årtionde på bostadsplanering. 1970-talet kännetecknas
av ”Gröna Vågen” vilken innebar en stor utflyttning från städerna samt av den stora kraschen
där 20 000 lägenheter i miljonprogrammet stod tomma. PLAN valde att fokusera på bostäder
även detta årtionde. Det fördes diskussioner om boendemiljön, tillgänglighet samt om
boendeområdenas sociala problem i tidskriften under 1970-talet. Den nya bygglagen belystes i
planeringshistorien och i PLAN. Bygglagen innebar bland annat att all ny bebyggelse skulle
bygglovsprövas. Den gav även kommunerna mer makt, framförallt i bestämmandet om var
bebyggelsen skulle uppföras. PLAN valde att föra diskussioner kring ifall det var rätt att
kommunerna fick mer makt eller huruvida makten skulle centraliseras eller om medborgarna
skulle ges makten. Vidare fortsatte PLAN med en kartläggning över bilismens inverkan på
samhället och planeringen. Fokus låg på tillgänglighet, buller, pendlingsmöjligheter samt
miljöpåverkan. Denna välfärdsökning berördes inte av den planeringshistoria jag tagit del av.
New Urbanism och reklam för städer är några av de företeelser vilka berörs i
planeringshistorian under 1980-talet. 



Växjö Universitet, Institutionen för samhällsvetenskap  2008-06-23
C-uppsats 15 poäng
Bielak

62

New Urbanismrörelsen berördes inte i PLAN under detta årtionde, Sverige fick helt enkelt
inte upp ögonen för den nya planeringsformen. Idén att göra staden attraktiv genom att göra
reklam kring den var även det en företeelse vilken PLAN inte fick upp ögonen för.
Internationellt var det framförallt USA vilka gjorde reklam för städerna. Förorterna blev en
viktig del i stadsbyggandet såväl internationellt som i Sverige. USA byggde sina edge cities
och Sverige började byggandet av förorter för låginkomsttagarna. I övrigt låg fokus, i
planeringshistorian och i PLAN, på upprustning av bostäder framförallt för att komma bort
från miljonprogrammets funktionalistiska byggform för en mer estetiskt vacker byggform.
Vidare tillkom såväl PBL som NRL och PLAN valde att kartlägga flertalet debatter kring
dessa. Alla nya planer fick utstå såväl positiv som negativ kritik, även PBL och NRL. Den
tekniska utvecklingen medförde flertalet förändringar för planeringen under 1980-talet. Under
1990-talet spelade USA en stor roll internationellt. Flertalet andra länder såg upp till USA och
dess planering. För Sverige handlade det om den nya planeringsformen förhandlingsplanering.
PLAN valde att kort beröra förhandlingsplaneringen men diskussionen handlade om vilken
planeringsform Sverige skulle välja samt hur stor del av samhället som egentligen borde
planeras. I samband med att ESDP kom ut med sin publikation ökade intresset internationellt,
och i Sverige, för miljön. Miljötänkandet integrerades i planeringen. En del i det nya
miljötänkandet var att skapa scenarier för hur framtiden skulle kunna se ut. Sverige 2009 och
Agenda 21 var två av dessa, vilka skapades för att hjälpa Sverige och resten av världen med
att arbeta för en hållbar utveckling. En jämförelse mellan planeringshistorian och PLAN kan
inte göras för 2000-talet då det inte finns någon planeringshistoria för dessa år. Kort kan
nämnas att PLAN berörde New Urbanism, e-demokrati, en bostadskris och förnyelser kring
PBL och MB. 
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6. Slutdiskussion

Jag ville med denna uppsats få svar på ett antal frågor.  En av dessa frågor var  att kartlägga
hur PLAN följt den gängse historiebeskrivningen. Analyskapitlet visade att PLAN till viss del
berört de ämnen vilka planeringshistorian berört under samma period. Det absolut viktigaste
och största ämnet under de år jag gått igenom är bostadsplanering. En viktig aspekt av
bostadsplaneringen har varit att hela tiden ha en hög standard på bostäderna. Det finns, enligt
mig, tre anledningar till att bostadsplanering fått ta stor plats i tidskriften. De är att bostäder
ses som ett mått på välfärd och är något personer alltid behöver samt miljonprogrammet.
Miljonprogrammet var ett försök att bygga bort bostadsbristen i Sverige. Mycket bostäder
byggdes men försvann bostadsbristen? Den stora kraschen visade, enligt mig, att Sveriges
befolkning inte ville bo i monotona funktionalistiska områden. Tanken med att bygga mycket
och snabbt var god, men resultatet blev inte lika gott. Miljonprogrammet gav kommunerna
mer arbete eftersom de var tvungna att spendera 1970-talet samt 1980-talet till att upprusta
dessa områden. En uppgift för PLAN under åren 1958-2007 har varit att genom regionerna
samordna kommunerna. En annan uppgift har varit att lyfta fram regionernas roll samt att
stärka denna roll. Planeringshistorian har inte berört regionpolitiken alls i samma utsträckning.
Ytterligare ett viktigt ämne i PLAN har varit markägandet. 

Slutsatser att dra utifrån denna diskussion är att man ganska tidigt ansåg att äga mark betydde
mark. Kommunerna kritiserades även för att äga för lite mark. Genom att äga mark kunde
ägaren till viss del styra bebyggelsen. En annan intressant slutsats är att New Urbanism
rörelsen först uppmärksammandes i PLAN 20 år efter att rörelsen startat. En anledning kan
vara att skribenterna i PLAN inte ansåg att rörelsens idéer hade något att ge Sverige. Sverige
är betydligt mer glesbefolkat än USA (där rörelsen har sitt säte) och därför försvåras vissa
delar av New Urbanisms idéer. Att Sverige är glesbefolkat kan även det vara en anledning till
varför Jane Jacobs och hennes idéer om staden inte uppmärksammats nämnvärt i PLAN.
Hennes idéer är baserade på en viss befolkningstäthet vilken inte återfinns i Sverige. En sista
positiv slutsats jag kan dra utifrån min innehållsanalys över PLAN under åren 1958-2007 är
att miljön fått ta stor plats i tidskriften. Under senare år har det framförallt handlat om ESDP
och Agenda 21. Verksamma inom samhällsplaneringen i Sverige har funnit att miljön måste
integreras i planeringen för att främja en hållbar utveckling. 

Ytterligare en fråga jag hade med uppsatsen var att kartlägga för de scenarier vilka redogörs
för i PLAN verkställs eller inte. I PLAN återfinns inga uppföljningar av dessa scenarier och
det blir därför svårt, för mig, att följa upp dessa scenarier. Av den anledningen har jag inte
kunnat svara på den delen av frågeställningen. Det närmsta jag kommer ett svar är de artiklar
där författarna säger att föregående scenarier slagit helt fel. De säger dock inte specifikt vilka
scenarier som slagit fel. 

Jag önskade även att följa intressanta debatter mellan flera aktörer. Jag hittade dock endast en
debatt vilken jag ansåg vara relevant under de femtio år jag gick igenom. Förhoppningar fanns
att det skulle finnas debatter kring till exempel miljonprogrammet, detta blev dock inte fallet.
Det förekom debattartiklar kring till exempel miljonprogrammet men de innehöll endast en
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aktör. Den debatt jag kunde följa handlade om stadsplanens vara eller icke vara. Jag anser att
jag inte kan dra några direkta slutsatser utifrån denna enda debatt.
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8. Bilagor

8.1 Bilaga 1 Ordlista

Den representativa staden: Går tillbaka till när Hitler byggde städer. Det var viktigt att
städerna var storslagna för att visa på nazismens storslagenhet (Ward, 2002, s.161-164).

Hushållningens tecken: Att planera i hushållningens tecken betyder att ta till vara på de
resurser vilka finns tillgängliga (Ledare, 1980:1, sid.1-2).

Kungl. Maj:t: Begreppet går tillbaka till den tid då kungen formellt var stadsöverhuvud.
Kungl. Maj:t var ett samlingsnamn på de stadsorgan vilka fattade beslut i kungens namn
(www.thomsonforlag.se). 

Prognoser: En prognos används inom planeringen för att ta reda på framtida behov av till
exempel service (Nyström, 2003, sid. 61). 

Scenario, scenarier: Används i samband med prognoser för att förtydliga vissa framtida
utvecklingsmöjligheter (Nyström, 2003, sid. 62).  


