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Sammanfattning  

I transportplaneringssammanhang står sällan sociala skillnader i cent-
rum för vad som diskuteras och analyseras. Förvisso har social hållbar-
het under de senaste åren blivit ett viktigare svenskt planeringsbegrepp 
men i transportplaneringskretsar uppfattas det ofta som något nytt 
och främmande. Samtidigt visar tidigare forskning på stora sociala 
skillnader avseende resande och transporter. Man vet att transporter 
påverkar människor i vardagen och har olika betydelse för olika grup-
per. Det är känt att transporter har konsekvenser som tenderar att för-
delas ojämnt och som kan bidra till social exkludering. Man vet också 
att transporter påverkar hur samhällen organiseras och att det finns 
olika perspektiv på vad för samhällen som planering bör bana väg för. 
Trots detta tenderar inte sociala skillnader att ta plats som en central 
transportplaneringsfråga, vilket också har uppmärksammats i tidigare 
studier.   

Den här avhandlingen ger fördjupad kunskap om hur transport-
planering utan större beaktande av sociala skillnader bärs upp och blir 
naturlig. Sådant vetande är av vikt för att förstå hur sociala skillnader 
kan göras till en mer central planeringsfråga och är något som i liten 
utsträckning tidigare närstuderats.  

Den kunskap som läggs fram bygger på en undersökning av domi-
nerande planeringstänkande på Trafikverket. Studiens utgångspunkt 
är att hur planeringsuppgiften förstås, ges mening och avgränsas blir 
betydelsefullt för vad som uppmärksammas och betraktas som viktiga 
planeringsfrågor. Med detta som ingång, undersöks planeringstän-
kande på Trafikverket för att söka svar på vad som händer med sociala 
skillnader som planeringsfråga. Planeringstänkandet på Trafikverket 
har valts ut som studieobjekt bland annat mot bakgrund av myndig-
hetens stora inflytande över svensk transportplanering, annan sam-
hällsplanering och den rumslig utvecklingen i stort i Sverige.  
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Studien tillämpar teori utvecklad av de politiska filosoferna Ernesto 
Laclau & Chantal Mouffe och är en diskursteoretisk analys. Analysen 
har i ett första steg visat att planeringstänkandet på Trafikverket kan 
beskrivas som tre dominerande diskurser. I ett andra steg  har kartlagts 
vad för förgivettaganden om människor och samhälle som är del i 
dessa diskurser. I ett tredje steg har sedan studerats hur sociala skillna-
der kan tolkas som något planeringsrelevant i de olika diskurserna. 
Sammantaget har detta givit kunskap om det dominerande planerings-
tänkandet på Trafikverket och dess konsekvenser för sociala skillna-
ders ställning som transportplaneringsfråga.  

En övergripande slutsats är att i det dominerande planeringstän-
kandet blir sociala skillnader till en planeringsfråga av underordnad 
betydelse. Studien visar också att ökad uppmärksamhet av sociala skill-
nader kommer i konflikt med flera etablerade förgivettaganden och 
synsätt. Det gör det befogat att tala om ett djupgående tankemotstånd 
mot sociala skillnader som planeringsfråga.  

Utifrån dessa resultat görs gällande att planeringen på Trafikver-
ket radikalt behöver omprövas om sociala skillnader ska kunna göras 
till en central planeringsfråga. Ett sådant förändringsarbete berör inte 
enbart Trafikverket och kan antas vara svårt. Samtidigt har behovet av 
mer genomgripande förändringar av Trafikverkets planeringen redan 
tidigare påtalats från såväl ett miljö- och klimatperspektiv som utifrån 
kritik av att myndigheten utgår från föråldrade kunskaper om plane-
ring. Den här studien bidrar därmed med kunskap som ytterligare in-
skärper betydelsen av att göra upp med dagens transportplanering och 
att om möjligt tillskapa en transportplanering som öppnar för diskuss-
ion om viktiga planeringsfrågor ur olika perspektiv.  
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Kapitel 1 Inledning 

östen 2020 skrev Dagens Nyheter om hur infrastrukturminister  
Tomas Eneroth vill att Trafikverket i nästa nationella transport-

plan har ett genusperspektiv och fokus på bland annat socioekonomi.1 

Man kan fråga sig hur det kan vara en nyhet, att infrastrukturmi-
nistern ber ansvarig expertmyndighet att väga in sociala skillnader i 
den nationella transportplaneringen. Borde det inte vara självklart att 
Trafikverket ska analysera hur resande och transporter fungerar för 

olika grupper och i transportplaneringen beakta olika gruppers olika 
erfarenheter, villkor och perspektiv? I synnerhet mot bakgrund av att 
internationell forskning visar att transportplanering tenderar att 
gynna redan välbeställda grupper och kan leda till att sociala klyftor i 
samhället vidgas.2 Det är också känt att transportlösningar och infra-
struktur bidrar till att långsiktigt forma samhället och de villkor som 
präglar olika människors liv.3 Även ur detta perspektiv framstår det 
som nödvändigt att planera med beaktande av att det finns olika per-
spektiv och synsätt på vad som är en önskvärd utveckling. Man borde 
också kunna förvänta sig att Trafikverket redogör för hur olika grup-
per kan antas att gynnas och missgynnas av de planförslag myndig-
heten rekommenderar regeringen att fastställa. Planförslag som för öv-
rigt tar åtskilliga skattemiljarder i anspråk. I dagsläget är dock inget av 
detta några självklarheter, vilket nyhetsvärdet i Tomas Eneroths utta-
lande kan sägas illustrera. 

Den här avhandlingen handlar om sociala skillnader som plane-
ringsfråga och om hur transportplanering utan större beaktande av 
sociala skillnader bärs upp och blir ”naturlig”. Det är ett arbete som 
hade sin upprinnelse i att jag och några kollegor på Trafikverket, upp-
levde att vi inte hade tillräcklig kunskap om transporter och transport-

                                                             
1 Artikel i Dagens Nyheter publicerad 2020-09-23 Ministern vill att genusfrågan lyfts in i nya planen för infra-
struktur, se www.dn.se/sverige/ministern-vill-att-genusfragan-lyfts-in-i-nya-planen-for-infrastruktur/ 
2 Se avsnitt 1.1 nedan. 
3 Ibid. 

H 
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planering ur ett socialt perspektiv. Vi var medvetna om att vi i vår pla-
nering inte hanterade sociala frågeställningar på ett utvecklat eller sys-
tematiskt sätt men var samtidigt osäkra på vad vi missade och vad vi 
eventuellt borde göra annorlunda. Så småningom ledde detta fram till 
att jag fick finansiering från Trafikverket för att forska och bidra till 
den kunskap som vi saknade. Under åren 2015-2020 har jag således 
haft förmånen att parallellt arbeta som sakkunnig på Trafikverket och 
som doktorand KTH.  

Under dessa år har intresset för sociala perspektiv växt sig starkare 
i svenska planeringskretsar. De sociala hållbarhetskommissioner som 
storstadskommunerna genomfört är ett uttryck för detta intresse4 och 
i transportplaneringssammanhang har Sverigeförhandlingen genom 
att efterfråga ”sociala nyttor” aktualiserat frågan ytterligare.5 Det har 
lett till att det i dagsläget finns ny aktuell svensk forskning som tar sig 
an transporter ur olika sociala perspektiv.6 Flera myndigheter som ar-
betar med trafik- och transportplanering har också utsett någon per-
son till att arbeta med social hållbarhet och så även på Trafikverket. 
De större teknikkonsultföretagen har profilerat sig inom området och 
det har startats ett särskilt kunskapsnätverk kring socialt hållbara trans-
porter.7 Även det transportpolitiska samtalet har under samma tidspe-
riod visat tecken till förändring, vilket Eneroths uttalande i Dagens 
Nyheter också kan läsas som en spegling av.  

Detta nyväckta intresse är glädjande och hoppingivande. Samti-
digt fortlöper transportplanering på Trafikverket likt tidigare och det 

                                                             
4 Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö 2010-2013, det långsiktiga arbetet ett Jämlikt Göteborg” 
2014- och Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm 2015-2017. Se respektive kommuns hemsida 
och Joakim  Forsemalm, Storstädernas jämlikhetsarbete. Om samlande kunskap, organisatorisk kapacitet och 
professionellt engagemang (Göteborg: 2019). 
5 Sverigeförhandlingen var en förhandling om medfinansiering som genomfördes mellan staten och ett 
flertal kommuner och regioner om bland annat höghastighetsjärnväg, se vidare Karin Winter, Sociala 
nyttor i Sverigeförhandlingen (2015). 
6 Se vidare kommande referenser i detta kapitel. Därtill har det de senaste åren märkts ett ökat intresse på 
landets planeringsutbildningar med fler kandidat- och masteruppsatser än tidigare handlar om sociala per-
spektiv på transporter (enligt kontakter med utbildningsansvariga).  
7 Nätverket ”Socialt hållbar transportplanering”, se vidare https://goteborgsregionen.se/GR/toppme-
nyn/detta-jobbar-gr-med/miljo-och-samhallsbyggnad/natverk/natverket-socialt-hallbar-transportplane-
ring.html 
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framstår som oklart hur man planerar för ”socialt hållbara” transpor-
ter. I den nya antologin Kollektiva resor, utmaningar för socialt hållbar 
tillgänglighet skriver bokens redaktörer Malin Henriksson & Christina 
Lindkvist att det ”saknas kunskaper om vad sociala perspektiv på trans-
portplanering kan tänkas innebära”.8 De menar att stora utmaningar 
väntar för forskning, planering och politik som vill ta sig an tillgäng-
lighet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.9 De beskriver också att 
”[m]ånga planerare står handfallna när transportplaneringen kritiseras 
för att den inte tar hänsyn till olika sociala gruppers olikartade be-
hov”.10 Det påminner om hur Elin Karlsson i en studie från år 2017 
observerade att ”det överlag har varit lite svårt för framförallt tjänste-
personerna på Trafikverket att tala om sociala aspekter av tillgänglig-
het”.11 Moa Tunström har intervjuat tjänstepersoner på Trafikverket 
om just sociala frågor i planeringen i en studien från år 2014.12  Även 
hon beskriver att det är ovant för tjänstepersonerna att prata om trans-
porter som en social fråga:  

En av de intervjuade tjänstemännen sa att hen inte förstod vad ”sociala 
aspekter” syftade på, och andra sa att de aldrig tagit just de orden i sin 
mun eller att man inte benämner frågor som ”sociala”. 13  

Tunström beskriver också att det finns tjänstepersoner som menar att 
Trafikverket borde bli bättre på sociala frågor och andra som poängte-
rade "att Trafikverket faktiskt i första hand ska arbeta utifrån det trafi-
kala perspektivet snarare än det sociala”.14  

 

                                                             
8 Henriksson, Malin och Christina Lindkvist. "Kollektiva resor. Utmaningar för socialt hållbar tillgänglig-
het." I Kollektiva resor. Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet. Redaktörer Henriksson, Malin och 
Christina Lindkvist. Lund: Arkiv Förlag. (2020) 11-22. Sid 14 
9 Ibid., sid 19. 
10 Ibid., sid 14. 
11 Elin Karlsson, Sociala aspekter av tillgänglighet: En studie av forskningsprojektet sociala planeringsunderlag 
(KTH, 2017), sid 61. 
12 Moa Tunström, Livability på svenska. Kunskapsutveckling kring livability som begrepp, politik och praktik i 
svensk transportplanering. (Trafikverket, 2014). 
13 Ibid., sid 24, se även sid 29. 
14 Ibid., sid 29. 
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Jag delar utifrån mina yrkeserfarenheter den här bilden av att det ofta 
upplevs som genuint svårt och främmande att lägga sociala perspektiv 
på transportplanering. Jag känner också igen beskrivningen av att 
andra perspektiv kommer i första hand. Min forskning har drivits av 
undran över vad dessa svårigheter mer precist består i och vad som gör 
det godtagbart och ”naturligt” att planera utan större beaktande av 
sociala skillnader. En bärande tanke i det här arbetet, har varit att mer 
kunskap om vad det här bottnar i kan vara värdefull för att åstad-
komma en mer socialt medveten transportplanering som uppmärk-
sammar sociala skillnader. I det här inledande kapitlet kommer jag att 
utveckla detta resonemang och beskriva vad för vetande jag utgått från. 
Jag kommer också att närmare precisera forskningens syfte, bidrag och 
omfattning i olika avseenden. Kapitlet avslutas därefter med en kort 
översikt av avhandlingens disposition.  

 

1 .1  BAKGR UND  

Den här studien tar sin utgångspunkt i att sociala skillnader är viktiga 
att beakta när transporter planeras. Det finns flera goda skäl för detta 
och jag ska kortfattat redogöra för några huvudargument.  

En anledning för transportplanering att intressera sig för sociala 
skillnader är att transporter har sociala konsekvenser och att dessa ser 
olika ut för olika grupper. Det framgår bland annat av tillgängliga 
forskningsöversikter om sociala konsekvenser av transporter.15 När ex-
empelvis de brittiska transportforskarna Peter Jones & Karen Lucas, 
som arbetat med sådana översikter, sammanfattar kunskapen om so-
ciala konsekvenser lyfter de fram att dessa tenderar att fördela sig snett 

                                                             
15 Se bland annat Julia Markovich and Karen Lucas, "The Social and Distributional Impacts of Transport: 
A Literature Review," Transport Studies Unit, School of Geography and the Environment Working Paper 
1055 (2011); Peter Jones and Karen Lucas, "The Social Consequences of Transport Decision-Making: 
Clarifying Concepts, Synthesising Knowledge and Assessing Implications," Journal of Transport Geogra-
phy 21 (2012); Karst T Geurs, Wouter Boon, and Bert van Wee, "Social Impacts of Transport: Literature 
Review and the State of the Practice of Transport Appraisal in the Netherlands and the United King-
dom," Transport reviews 29, no. 1 (2009); E Eric Boschmann and Mei-Po Kwan, "Toward Socially Sustain-
able Urban Transportation: Progress and Potentials," International journal of sustainable transportation 
2, no. 3 (2008).  
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mellan olika grupper.16 Ett konkret exempel är sociala skillnader vad 
gäller trafikolyckor. John Rennie Short & Luis Mauricio Pinet-Peralta 
som analyserat hur människor skadas och omkommer i trafiken i ur-
bana miljöer pekar utifrån sin studie på hur sociala skillnader både 
kommer till uttryck i trafikolyckorna och förstärks av hur dessa olyckor 
drabbar människor som många gånger redan befinner sig i en utsatt 
position:  

‘Accidents’ reflect and reinforce social differences: they are less acci-
dents and more manifestations of wider and deeper inequalities in soci-
ety that reflect the relative power of a vehicle-dominated as opposed to a 
pedestrian-dominated culture17  

Jones & Lucas poängterar dessutom att konsekvensernas snedfördel-
ning kumulativt förstärks av att olika transportrelaterade effekter ten-
derar att gynna respektive missgynna samma grupper.18 Det innebär i 
koncentrat att för den som befinner sig i en svårare livssituation kom-
mer det inte bara tendera att vara svårare att ta sig till olika platser 
med allt vad det innebär, det kommer också av vara större risk att man 
är med om en trafikolycka och att man mår dåligt av trafikbuller och 
luftföroreningar.19  

Det finns också forskning som intresserat sig för hur transporter 
upplevs och har för betydelse för olika grupper, vilken visar på sociala 
skillnader i erfarenheter och synsätt. Bland den svenska forskning 

                                                             
16 Jones and Lucas.  
17 John Rennie Short and Luis Mauricio Pinet‐Peralta, "No Accident: Traffic and Pedestrians in the 
Modern City," Mobilities 5, no. 1 (2010): sid 56. Citatet används även av Markovich & Lucas 2011. 
18 Jones & Lucas, sid 6. 
19 För översikt avseende tillgänglighetseffekter se exempelvis Markovich and Lucas, sid 19-22. För 
trafikolyckor se bland annat Short and Pinet‐Peralta; Sasha J Cuttler and Ruth E Malone, "Using 
Marginalization Theory to Examine Pedestrian Injury: A Case Study," Advances in nursing science 28, no. 3 
(2005); David White, Robert Raeside, and Derek Barker, Road Accidents and Children Living in 
Disadvantaged Areas: A Literature Review (Scottish Executive Central Research Unit Edinburg, 2000). För 
trafikbuller se exempelvis Alexis Dinno, Cynthia Powell, and Margaret Mary King, "A Study of Riders' 
Noise Exposure on Bay Area Rapid Transit Trains," Journal of Urban Health 88, no. 1 (2011); Julia 
Dratva et al., "Impact of Road Traffic Noise Annoyance on Health-Related Quality of Life: Results from a 
Population-Based Study," Quality of Life Research 19, no. 1 (2010). För luftföroreningar se exempelvis 
Lisa Schweitzer and Jiangping Zhou, "Neighborhood Air Quality, Respiratory Health, and Vulnerable 
Populations in Compact and Sprawled Regions," Journal of the American Planning Association 76, no. 3 
(2010). 
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märks bland annat Jessica Berg et al:s studie från år 2019 om mobili-
tetsstrategier i utsatta områden,20 Malin Henrikssons studien från år 
2019 om den kombinerade erfarenheten av att vara utsatt på arbets-
marknaden och beroende av kollektivtrafik21, Tanja Joelssons forsk-
ning om barns rörlighet utifrån föräldrars omsorg och rädslor från år 
2019,22 Ana Gil Solá avhandling från år 2013 om jämställdhet och 
arbetsresor,23 Lena Levin studier om äldre kvinnors transporter,24 
Maja Lagerqvists undersökningar  om ungdomars resande25 och Dag 
Balkmars forskning26 om män och deras relation till bilar. Viktiga in-
sikter om olika människors upplevelser av tillgänglighet finns också i 
Irene Molina och Carina Listerborns olika studier om social och rums-
lig segregation.27 Själv har jag även i en separat studie undersökt hur 
olika öresundspendlares liv påverkades när gränskontroller infördes 
mellan Sverige och Danmark år 2016, vilket också visade på sociala 
skillnader.28 Lagerqvist beskriver exempelvis skillnader mellan unga 
kvinnor och män både vad gäller vad man upplever som mer tyngande 
och i vad som man omvänt mår bra av.  

 Det här ska inte missförstås som att alla i en bestämd grupp delar 
samma upplevelser eller perspektiv på transporter. Verkligheten är be-
tydligt mer komplex än så men att det finns sociala skillnader i relation 
till hur transporter möjliggör, begränsar och formar människors var-
dag står klart. Ett annat viktigt argument till varför sociala skillnader 

                                                             
20 Jessica Berg et al., Hur kan kollektivtrafiken bidra tilltillgänglighet och social rättvisa?: En studie av 
mobilitetsstrategier i socialt utsatta områden (2019). 
21 Malin Henriksson, "Utsatt på arbetsmarknaden och beroende av kollektivtrafiken. Transportfattigdom 
i ett svenskt sammanhang," Tidskrift för genusvetenskap 40, no. 2 (2019). 
22 Tanja Joelsson, "‘So That We Don't Spoil Them’: Understanding Children's Everyday Mobility through 
Parents’ Affective Practices," Children's Geographies 17, no. 5 (2019). 
23 Ana Gil Solá, På väg mot jämställda arbetsresor?: Vardagens mobilitet i förändring och förhandling (2013). 
24 Lena Levin, "Äldre kvinnor: Osynliga i statistiken men närvarande i trafiken,"  (2008). 
25 Maja Lagerqvist, "To Crash on the Bus (or Sit on Needles and Pins)?: Buses and Subways in Teenage 
Everyday Geographies," Fennia 197, no. 2 (2019). 
26 Dag Balkmar, “On Men and Cars: An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Rela-
tions” (Linköping University Electronic Press, 2012); Dag Balkmar, "Violent Mobilities: Men, Masculini-
ties and Road Conflicts in Sweden," Mobilities 13, no. 5 (2018). 
27 Se exempelvis Carina Listerborn, "Suburban Women and the ‘Glocalisation’of the Everyday Lives: 
Gender and Glocalities in Underprivileged Areas in Sweden," Gender, Place & Culture 20, no. 3 (2013); 
Irene Molina, "Intersektionella rumsligheter," Kvinnovetenskaplig tidskrift, no. 3 (2007). 
28 Karin Winter, Ny vardag för pendlarna över Öresund (Malmö: 2016). 
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är viktig transportplaneringsfråga är kunskapen om att transporter och 
rörlighet bidrar till att forma hur mellanmänskliga relationer organi-
seras lokalt och globalt med betydelse för hela samhällens organisering 
och strukturering. Det har bland annat beskrivits inom mobilitets-
forskning och kulturgeografiska studier av exempelvis John Urry, Tim 
Cresswell, Doreen Massey, Tim Schwanen, Sven Kesselring och Vin-
cent Kaufmann.29 I svensk kontext kan nämnas forskning om region-
förstoring, vilket är ett fenomen som är avhängigt transporter och som 
inneburit förändringar bland annat avseende var arbetsplatser lokali-
seras, jämför exempelvis Christina Lindkvist Scholten & Sandra Jöns-
sons studie från år 201030 och Tora Fribergs forskning från år 200831. 
Att transporter radikalt kan omforma samhällen framgår även tydligt 
av flera teknikhistoriska studier som exempelvis Per Lundins Bilsam-
hället och Erik van der Vleutens Infrastructures and Societal Change.32 I 
förhållande till den här kunskapen och utifrån planering som en fram-
åtblickande verksamhet blir det relevant att söka beakta vad för fram-
tida samhälle med vilka framtida sociala skillnader som transportpla-
neringen med- och motverkar. Det kommer också att finnas olika per-
spektiv på vad som är önskvärt som är intressanta för planeringen att 
både undersöka och lyfta för allmän diskussion. 

Det leder in på ytterligare ett argument för varför sociala skillna-
der är av central betydelse för transportplanering. Det handlar mindre 

                                                             
29 John Urry, Mobilities (Polity, 2007); Doreen Massey, For Space (Sage, London, 2005); Tim Cresswell, 
"Mobilities I: Catching Up," Progress in Human Geography 35, no. 4 (2011); Katharina Manderscheid, 
"Unequal Mobilities," in Mobilities and Inequality (Routledge, 2016); Tim Schwanen, "Geographies of 
Transport I: Reinventing a Field?," Progress in Human Geography 40, no. 1 (2016); Kesselring, Sven. Mobile 
Politik: Ein soziologischer Blick auf Verkehrspolitik in München. Edition Sigma, 2001; Kaufmann, V. Re-
thinking mobility. Contemporary sociology. (2002). 
30 Sandra Jönsson and Christina Lindqvist Scholten, Påbjuden valfrihet?: Om långpendlares och arbetsgi-
vares förhållningssätt till regionförstoringens effekter (Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsveten-
skaper, 2010). 
31 Tora Friberg, "Det uppsplittrade rummet: Regionförstoring i ett genusperspektiv,"  (2008). 
32 Per Lundin, Bilsamhället: Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige. (Stockholmia förlag, 
2008); Erik Van der Vleuten, "Infrastructures and Societal Change. A View from the Large Technical 
Systems Field," Technology Analysis & Strategic Management 16, no. 3 (2004). 
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om transporters betydelse för sociala skillnader om mer om förhopp-
ningar om vad planering kan spela för roll.33För det första finns för-
hoppningar om att man genom att vara medveten om sociala skillna-
der kan utforma transportplaner som bättre svarar mot flera olika 
gruppers villkor och som verkar för en rättvisare framtid. En sådan 
förhoppning diskuteras bland annat av Jones & Lucas som menar att 
en bättre kunskap om sociala konsekvenser och fördelningseffekter i 
planeringen, i förlängningen skulle kunna medverka till ökad livskva-
litet och välmående. 34 Oavsett om man delar deras optimism, kan man 
betrakta planering som är okunnig om sociala skillnader som att den  
aktivt avstår från möjligheten att väga in och medvetet tillgodose olika 
gruppers behov och perspektiv. Dessutom är  de sociala skillnader som 
ovan beskrivits delvis ett resultat av planering, vilket ligger i linje med 
de studier som talar för att konventionell planering tenderar att gynna 
redan välbeställda grupper och deras intressen.35  

För det andra kan man ha förhoppningar på att planeringsverk-
samhet allsidigt ska belysa viktiga planeringsfrågor och ge underlag för 
allmän och politisk debatt. I förhållande till sådana förväntningar me-
nar jag att en utbredd tystnad om sociala skillnader är ett demokratiskt 
problem. Saknas analyser av sociala skillnader blir det svårt att föra 
debatt om för vilka grupper och ur vilka gruppers perspektiv som 
transporter bör planeras. Planeringsforskaren Sandra Rosenbloom ut-
trycker det som att transportplanerare åtminstone bör tydliggöra vad 

                                                             
33 Den korta genomgång som här gjorts täcker på intet sätt in det befintliga vetande som har bäring på 
sociala skillnader och transportplanering. Utöver de fält som nämnts ovan finns även intressanta studier 
inom andra discipliner och forskningsfält som exempelvis genusforskning,  urbansociologi, teknik- och 
vetenskapsstudier,  antropologi, tidsgeografi,  studier om miljörättvisa, spatial mismatch och transportgeo-
grafi.   
34 Jones and Lucas,  sid 5. 
35 Se bland annat Tim Richardson and Ole B Jensen, "How Mobility Systems Produce Inequality: Making 
Mobile Subject Types on the Bangkok Sky Train," Built Environment 34, no. 2 (2008); Karel Martens, 
Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems (New York Routledge, 2017); Eda Beyazit, “Transport 
and Socio-Spatial Inequalities. The Case of the Istanbul Metro.” (St Anne’s College Oxford, 2013); Stefan 
Gössling, "Urban Transport Justice," Journal of Transport Geography 54 (2016); Guy Baeten, "The Tragedy 
of the Highway: Empowerment, Disempowerment and the Politics of Sustainability Discourses and 
Practices," European Planning Studies 8, no. 1 (2000). 
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det finns för intressekonflikter och vilka grupper som får bära konse-
kvenserna av olika beslut:  

At the very least planners must explain to decision makers what the in-
terests in conflict are and determine upon which groups in society the 
burden of a given decision will fall.36  

Till detta vill jag också foga att det är rimligt att redovisa vad för möj-
ligheter och framtider som planeringen bygger bort. Här har plane-
ringsforskaren Jonathan Metzger övertygande argumenterat för be-
slutsprocesser som orkar konfrontera och mer transparant redovisa 
vad som sorteras bort, omöjliggörs och kommer till skada genom plan-
beslut.37 Metzger skriver bland annat: 

even within the ambit of an affirmative ‘politics of conviviality’ the culti-
vation of desired futures by necessity also demands the implicit and/or 
explicit definition and weeding out of undesirable futures. The ‘killing 
off’ of alternative, potential worlds, worlds some ‘we’ somehow define as 
undesirable, unjust—or just plain ‘bad’—is simply part of the core busi-
ness of planning38  

Sociala skillnader blir i detta avseenden synnerligen viktiga eftersom 
transporter inte bara, som nämnt, är långsiktigt strukturerande utan 
därtill uppenbart destruktiva i många avseenden. Förutom människor 
och djur som skadas i trafiken, stora ingrepp i landskap, lokal miljö-
förstöring och hög materialförbrukning, så bidrar transporter till den 
globala uppvärmningen både direkt och indirekt genom att möjliggöra 
lågprisproduktion och överkonsumtion. Det finns stora sociala skill-
nader i hur detta slår i dagsläget likväl som att det kan förändras både 
hur transporter genomförs och hur olika effekter fördelas. Diskuss-
ioner om vad man menar är moraliskt försvarbart och önskvärt skulle 

                                                             
36 Sandra Rosenbloom, "Women's Travel Issues: The Research and Policy Environment," in Gender and 
Planning: A Reader, ed. Susan S Fainstein and Lisa J Servon (Rutgers University Press, 2005), 249. Citatet 
finns även återgivet i Christina Lindkvist Scholten and Tanja Joelsson, Integrating Gender into Transport 
Planning: From One to Many Tracks (2019), sid 8.  
37 Jonathan Metzger, "Cultivating Torment: The Cosmopolitics of More-Than-Human Urban Planning," 
City 20, no. 4 (2016). 
38 Ibid., sid 595. 
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gynnas av ökad tydlighet kring vilket ”vi” planeringen utgår från och 
vilka ”vi” som ställs åt sidan.    

Detta argument tar spjärn mot en planeringsteoretiskt etablerad 
ståndpunkt som handlar om att planering till sin natur är värdegrun-
dad och politisk, vilken bland annat har framhållits av ledande teo-
retiker som Heather Campbell, Susan Fainstein och David Harvey.39 
Martin Wachs, som även uppmärksammat att transporter påverkar 
jämlikhet, har uttryckt det som att: 

”…every act of planning pursues certain human values and that plan-
ning is in many ways a series of statements about what we take to be 
right or wrong and what we take to represent priorities of the society in 
which the planning is undertaken” 40 

Sammanfattningsvis menar jag att sociala skillnader på goda grunder 
kan betraktas som en central planeringsfråga baserat på transporters 
betydelse för sociala skillnader. Transportplanering påverkar sociala 
skillnader vare sig det sker implicit eller explicit samtidigt som plane-
ringen som institution, åtminstone i teorin, öppnar för möjlighet till 
såväl bred debatt som medveten styrning och omsorg om sociala skill-
nader nu och framåt.  

Att ta vara på det senare framstår som extra angeläget mot bak-
grund av att planeringsverksamhet i vår tid mer allmänt kritiseras för 
att vara otydlig i sitt maktutövande, vilket även försvårar politiskt an-
svarsutkrävande. I den planeringsteoretiska litteraturen diskuteras 
detta ibland som ett rådande ”post-politiskt” planeringsparadigm med 
hänvisning till en förekommande tendens till att värderingsfrågor 
överlämnas till tjänstepersoner att hantera, istället för att diskuteras av 

                                                             
39 Se bland andra Heather Campbell, "‘Planning Ethics’ and Rediscovering the Idea of Planning," Planning 
Theory 11, no. 4 (2012); Heather Campbell, "Just Planning: The Art of Situated Ethical Judgment," Journal 
of Planning Education and Research 26, no. 1 (2006); Susan S Fainstein, The Just City (Cornell University 
Press, 2010); Susan S Fainstein, "Planning and the Just City," in Searching for the Just City (Routledge, 
2009); David Harvey, "The Right to the City," International journal of urban and regional research 27, no. 4 
(2003).  
40 Martin Wachs, "Foreword," in Planning Ethics a Reader in Planning Theory, Practice, and Education, ed. Sue 
Hendler (New Brunswick: Center for Urban Policy Research, 1995).  
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politiker.41 Sådan planering genomförs inte sällan av olika experter 
och intressenter i breda samarbeten kretsande kring konsensus och 
förespeglandes ”win-win” för alla inblandade aktörer. Policy som utar-
betats på detta sätt har bland annat kritiserats av den politiska teo-
retikern Chantal Mouffe som menar att ansatser av detta slag döljer 
att det aldrig kan finnas någon lösning som är bäst för alla och att en 
fungerande demokrati kräver olika handlingsalternativ att förhålla sig 
till.42  

Sociala skillnader 

I den här avhandlingen har jag valt att diskutera sociala frågeställ-
ningar och transporter med hjälp av begreppet sociala skillnader. I 
svenska transportplaneringsdiskussioner pratar man annars huvudsak-
ligen om ”social hållbarhet” och ”sociala konsekvenser”. Därtill har 
begreppet ”social nytta” levt vidare efter att Sverigeförhandlingen lan-
serade detta och löst skisserade ett samband mellan sådan nytta och 
”socialt kapital”.43 I den internationella vetenskapliga litteraturen an-
vänds företrädelsevis begreppet ”social impacts”, vilket ligger nära ”so-
ciala konsekvenser”, och därtill bland annat olika rättvisebegrepp som 
exempelvis ”transporträttvisa”.44 Jag vill därför kommentera varför jag 
väljer sociala skillnader som samlande huvudbegrepp och förtydliga 
vad jag lägger i detta. Detta begrepp används även i ett annat nu på-

                                                             
41 För närmare diskussion om begreppet rekommenderas Jonathan Metzger, "Postpolitics and Planning," 
(2017); Crystal Legacy et al., Beyond the Post-Political: Exploring the Relational and Situated Dynamics of 
Consensus and Conflict in Planning (London: Sage UK: 2019).  
42 Chantal Mouffe, On the Political (Routledge, 2005), sid 105.  
43 För utvecklad diskussion om begreppet ”social nytta”, se Winter. 2015 
44 Begreppet ”transport justice” används bland annat av Martens; Mimi Sheller, "Racialized Mobility 
Transitions in P Hiladelphia: Connecting Urban Sustainability and Transport Justice," City & Society 27, 
no. 1 (2015); Gössling. och bygger vidare på mer etablerade begrepp som ”the just city” Fainstein, The Just 
City; Fainstein, "Planning and the Just City," in Searching for the Just City., ”social justice” David Harvey, 
Social Justice and the City, vol. 1 (University of Georgia Press, 2010); Iris Marion Young, Justice and the 
Politics of Difference (Princeton University Press, 2011). och ”spatial justice” Edward W Soja, Seeking Spatial 
Justice, vol. 16 (2010); Susan Fainstein, "Spatial Justice and Planning," Justice Spatiale/Spatial Justice  
(2009). .  
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gående forskningsprojekt om sociala frågor i myndigheters klimatpo-
licy45 men är i svensk kontext annars främst förknippat med studier 
om folkhälsa.46 

Min tanke är att sociala skillnader som begrepp är tillräckligt brett 
för att inrymma flera olika aspekter: exempelvis skulle vi med hjälp av 
begreppet sociala skillnader kunna förhålla oss till olika grupper (ex-
empelvis tonårsflickor och tonårspojkar), olika sociala konstellationer 
(exempelvis småbarnsfamiljer och ensamstående utan barn), olika kul-
turer och livsstilar (exempelvis samisk kultur eller livsstilen i en viss 
stadsdel) och hela samhällen (exempelvis det svenska samhället nu 
jämfört med på sjuttiotalet). Vi kan också se till sociala skillnader i 
relation till sådant som mående, konsumtion, vanor, aktiviteter av 
olika slag, boendeformer, våldsutövning, resursförbrukning, erfaren-
heter av transporter och mycket annat. Vi kan intressera oss för skill-
nader i drömmar, tro, värderingar och rädslor. Vi kan också prata om 
sociala skillnader i ett framtidsperspektiv, vilket förstås är högst rele-
vant i planeringssammanhang.  

En viktig poäng är att sociala skillnader betraktat på detta sätt hör 
till den mänskliga tillvaron; det är både något som kommer att fort-
sätta att finnas och något som kommer att ta nya skepnader. Plane-
ringsforskaren Leonie Sandercock som fördjupat sig i planering och 
mångkultur, påminner oss om att sociala skillnader kan vara beri-
kande och något att fira.47 Samtidigt är sociala skillnader viktiga att 
vara observant på eftersom de många gånger hänger samman med 
makt, förtryck och sociala hierarkier, vilket även planeringsforskaren 
Vanessa Watson poängterar.48 Sociologen Nira Yuval-Davis hör till 

                                                             
45 Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet under ledning av, ett pro-
jekt finansierat av Formas som löper 2018-2021 under ledning av Annica Kronsell, Göteborgs universitet. 
Se Formas projektdatabas, www.proj.formas.se 
46  Se exempelvis Sören Edvinsson, Den osunda staden: Sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall 
(Umeå universitet, 1992); Bo Burström et al., Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län (Stockholms läns landsting 
och Karolinska institutet, 2011); Sven Bremberg, "Att minska sociala skillnader i hälsa bland barn och 
unga-underlag till en nationell strategi," Socialmedicinsk tidskrift 79, no. 5 (2002).  
47 Leonie Sandercock and Maria Francesca Piazzoni, "Interview with Leonie Sandercock," Critical Planning 
23 (2017): sid 282. 
48 Vanessa Watson, "Deep Difference: Diversity, Planning and Ethics," Planning Theory 5, no. 1 (2006). 



K A P I T E L  E T T  

 

13 
 

dem som fördjupat sig i hur sociala skillnader formas av flera samtidigt 
verkande maktaxlar och diskriminerade system som exempelvis patri-
arkat och rasism.49 Hon betonar att sociala skillnader är knutna till 
såväl materiella som symboliska värden och verkar i flera olika skalor:   

Sociala skillnader handlar om maktaxlar på en social makronivå, men 
samtidigt inbegriper de faktiska, konkreta människor. Sociala skillnader 
har organisatoriska, intersubjektiva, erfarenhetsmässiga och symboliska 
former […]. Med andra ord uttrycks sociala skillnader i specifika institut-
ioner och organisationer, till exempel statliga myndigheter och statlig 
lagstiftning, fackföreningar, biståndsorganisationer, familjen, osv. Dessu-
tom omfattar skillnaderna specifika makt- och känslomässiga relationer 
mellan faktiska personer som agerar informellt eller i sin roll som om-
bud för sociala institutioner och organisationer. Sociala skillnader byg-
ger på hur folk subjektivt upplever sina dagliga liv när det gäller att vara 
inkluderad och exkluderad, i fråga om diskriminering och underord-
ning, samt på specifika strävanden och identiteter. Det är viktigt att 
komma ihåg att detta inte bara omfattar vad människor tänker om sig 
själva och sina gemenskaper, utan också om deras attityder och fördo-
mar mot andra. Sociala skillnader existerar dessutom på representations-
nivå uttryckt i bilder och symboler, texter och ideologier, inklusive de 
som ingår i lagstiftning. […] varje analysnivå har både materiell och sym-
bolisk produktion och materiella och symboliska effekter.50 

Även Sandercock är väl medveten om hur förtryck formar sociala skill-
nader och hon har visat på hur planeringsverksamhet kan vara en del 
i sådant förtryck genom att företräde till majoritetsbefolkningars nor-
mer och livsstilar.51 Henriksson har sin doktorsavhandling från år 
2014 visat på det här som ett fenomen som uppträder även i den 
svenska planeringskontexten. Hon beskriver hur kommunala plane-
rare tämligen oreflekterat utgår från sin egen vardag som riktmärke för 
planeringen, vilket tenderar att spegla en huvudsakligen vit medel-
klassnorm som sätter andra erfarenheter på undantag.52 De normer 
som Henriksson och Sandercock pekar på tenderar att bli styrande för 

                                                             
49 Nira Yuval-Davies, "Gender Mainstreaming Och Intersektionalitet," Tidskrift för genusvetenskap, no. 2-3 
(2005). 
50 Ibid., sid 24-25. 
51 Leonie Sandercock, Cosmopolis II: Mongrel Cities in the 21st Century (London: Continuum, 2003), sid 21. 
52 Malin Henriksson, Att resa rätt är stort, att resa fritt är större: kommunala planerares föreställningar om håll-
bara resor (Linköpings universitet, 2014). 
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vad som blir byggt och i förlängningen till något som får betydelse för 
sociala skillnader.53  

I förhållande till sociala skillnader kan man anta att all planerings-
verksamhet på olika sätt bidrar till att i olika avseenden bevara och 
förändra rådande situation. Planering är inte något neutralt utan med-
verkar alltid till ett utfall på bekostnad av andra möjliga utfall, vilket 
innebär att planering uttalat eller outtalat tar ställning till vad som 
exempelvis är viktigt, möjligt, vackert, otänkbart eller en klok avväg-
ning.54 Detta gäller även sociala skillnader: vilka förändringar som ses 
som önskvärda handlar om värderingar och politik. Detsamma gäller 
för vad som bedöms som ”socialt hållbart” eller ”rättvist”; det kan för-
stås på olika sätt och det finns ingen värderingsfri allmängiltig mått-
stock som en planeringsverksamhet kan ta till för att hantera dessa 
begrepp.  

Genom att prata om sociala skillnader framför ”social hållbarhet” 
vill jag dock försöka upprätta en tydligare distinktion mellan plane-
ringsdiskussioner som handlar om att analytiskt beskriva en situation 
eller förändring ur olika perspektiv, med planeringsdiskussioner som 
handlar om att normativt värdera, väga samman och ta ut en kurs. En 
sådan distinktion är aldrig okomplicerad (se vidare avsnitt 4.1 om hur 
kunskap alltid färgas av våra förgivettaganden) men inte desto mindre 
menar jag att en strävan efter att hålla isär analys och värdering är 
önskvärd. Detta på grund av att man kan vara enig om en beskrivning 
av verkligheten men ha olika uppfattningar om huruvida denna inne-
bär ett problem eller om vad som kan sägas vara en bra lösning. Går 
planeringen direkt på diskussioner om ”social hållbarhet” eller ”rätt-
visa” ser jag för det första mer betydande risker att planerare oreflek-
terat reproducerar egna normer och värderingar, i enlighet med vad 
Sandercock och Henriksson diskuterat.  För det andra ser jag risker i 

                                                             
53 Jämför exempelvis Richardson and Jensen. 
54 Jämför med Harveys resonemang om det uteslutande ”slutande” i beslut: ”closure is in itself a material 
statement that carries its own authority in human affairs. Se David Harvey, Spaces of Hope (Edinburgh: 
Edinburgh University Press., 2000), sid 188. 
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att politiker och allmänhet endast får tillgång till planeringens ställ-
ningstaganden och inte till underlag utifrån vilka man kan bilda sig 
en egen uppfattning eller påtala snedvinklingar i hur dessa underlag 
tagits fram. 

Begreppet ”sociala konsekvenser” ger inte upphov till problem i 
form av att analys och värdering smälts samman. Istället finns här en 
tendens till att det sociala reduceras till att beskriva ett passivt utfall av 
en teknisk lösning. Med konsekvensbegreppet ser jag det därför som 
svårare att göra sociala skillnader till en utgångspunkt för planeringen 
och likaså för perspektivet att det sociala kan omformas och förändras. 
Jag instämmer också i Jones & Lucas kritik av att ekonomiska och 
miljömässiga aspekter sorteras bort från diskussioner om sociala kon-
sekvenser,55 vilket även poängterats av Caren Levy56. Samtidigt ligger 
en sådan användning nära till hands så som begreppet är konstruerat. 

Som avslutning på detta resonemang om begreppsanvändning vill 
jag samtidigt vara öppen med att jag under arbetet med den här stu-
dien prövat olika begrepp. Att diskutera i termer av sociala skillnader är 
den ansats jag stannat vid men också en ansats jag gärna samtalar vi-
dare om. Mitt sökande har präglats bland annat av att jag har letat 
efter ett tydligt begrepp utan att vilja föra fram ett visst sätt att förstå 
sociala skillnader som det enda rätta. I grund och botten uppfattar jag 
att frågan är så komplex att flera olika betraktelsesätt och teorier sam-
tidigt behöver få plats. I kapitel tre kommer jag att utveckla hur jag ser 
på sociala skillnader utifrån de teorier jag lutar mig mot (se särskilt 
avsnitt 3.3).  

 

1 .2  VARFÖ R M IND RE  VIKT IG T OCH  SV ÅR T?  

Efter dessa förtydliganden återvänder jag nu till den situation som in-
ledningsvis beskrevs, det vill säga att sociala skillnader i transportpla-
neringssammanhang tenderar att få begränsat utrymme, uppfattas 

                                                             
55 Jones and Lucas. 
56 Caren Levy, "Travel Choice Reframed:“Deep Distribution” and Gender in Urban Transport," 
Environment and Urbanization 25, no. 1 (2013). 
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som mindre viktiga och upplevas som svåra. I den internationella ve-
tenskapliga litteraturen finns dokumenterat att olika sociala frågeställ-
ningar blir marginaliserade med referenser till transportplanering i 
flera olika länder och sammanhang.57 Det är också något som påtalats 
under lång tid: exempelvis skrev Enne de Boer redan på åttiotalet att 
“[i]f we want to go ahead with transport planning in a sensible and 
successful way we will have to devote more attention to social 
aspects”58 och nyligen konstaterade planeringsforskaren Clara Greed 
att: 

There appears to be a lack of consideration of the differential social im-
pact of physical transport policy on different social groups, especially 
women, and other relatively powerless and unrepresented groups. There 
has been an over-emphasis upon both the environmental and technical 
aspects of transport planning, at the expense of social considerations, es-
pecially gender.59 

Det är alltså ett relativt välkänt och utbrett fenomen att sociala skill-
nader har svag ställning som transportplaneringsfråga. Trots detta fö-
refaller situationen att kvarstå, vilket fått mig att intressera mig för vad 
det finns för kunskap om förhållandet mellan transportplanering och 
olika sociala frågeställningar. Jag har frågat mig om det är något som 
gör dessa särskilt svåra att förena?  

Jag har hittat forskning som berör detta och som också pekar på 
svårigheter. Till dessa hör forskningsstudier som i diskuterar hur soci-
ala perspektiv bättre kan integreras i transportplaneringsverksamhet 
och forskning. Tidigare nämnda Jones & Lucas lyftar exempelvis fram 
otydliga definitioner och bristande mätmetoder som viktiga svårig-
heter.60 De menar att tydligare definitioner skulle ”make it easier to 

                                                             
57 Se exempelvis Markovich and Lucas; Jones and Lucas; Geurs, Boon, and van Wee; Boschmann and 
Kwan; Martens; Martin Schiefelbusch, "Rational Planning for Emotional Mobility? The Case of Public 
Transport Development," Planning Theory 9, no. 3 (2010).  
58 Enne  de Boer, Transport Sociology: Social Aspects of Transport Planning, ed. Enne de Boer, vol. 35, Urban 
and Regional Planning Series (Pergamon Press, 1986), sid 4. 
59 Clara Greed, "Are We Still Not There Yet? Moving Further Along the Gender Highway," in Integrating 
Gender into Transport Planning, ed. Christina Lindkvist Scholten & Tanja Joelsson (Palgrave Macmillan, 
2019), sid 26. 
60 Jones and Lucas. 
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pin down the precise nature of the [social] impact, in a comprehensive 
manner”.61 Jones & Lucas är långt ifrån ensamma om att lyfta fram 
bristande definitioner och mätbarhet som något som står i vägen för 
att det sociala bättre ska kunna hanteras. Det förefaller vara ett utbrett 
synsätt62 och mätbarhet var också något som tjänstepersonerna på Tra-
fikverket i Tunströms studie lyfte när sociala frågor fördes på tal.63 

Återkommande i dessa resonemang är att vad som inte kan mäta blir 

svårare att hantera i planeringen. I den svenska kontexten kan exem-
pelvis projektet Förstudie kring metoder och verktyg för sociala nyttoberäk-
ningar inom kollektivtrafiken användas som illustration.64 Projektet besk-
rivs ha sin bakgrund i en bristande konsensus kring vilka sociala 
aspekter planeringen bör beakta och ”hur sociala nyttor skall kunna 
kvantifieras och integreras i olika kalkyler i kollektivtrafiksats-
ningar”.65 Det visar på hur det sociala framstår som problematisk i sin 
yvighet och i hur det kan förstås på flera olika och motsägelsefulla sätt. 
Wimark med kollegor gör i detta projekt en översikt över tidigare 
forskning på området och konstaterar sammanfattningsvis att det inte 
finns någon samsyn kring hur exempelvis social hållbarhet ska definie-
ras och mätas.66 De påpekar också att det är föga förvånande med 
tanke på att det rör sig om ”politiska begrepp”:   

                                                             
61 Ibid., sid 13. 
62 Se exempelvis Boschmann and Kwan,  151; Todd Litman, "Evaluating Transportation Equity," World 
Transport Policy & Practice 8, no. 2 (2002); Nicola Dempsey et al., "The Social Dimension of Sustainable 
Development: Defining Urban Social Sustainability," Sustainable development 19, no. 5 (2011); Katrin 
Lättman, Margareta Friman, and Lars E Olsson, "Perceived Accessibility of Public Transport as a Potential 
Indicator of Social Inclusion," Social inclusion 4, no. 3 (2016); Juan Pablo Bocarejo S and Daniel Ricardo 
Oviedo H, "Transport Accessibility and Social Inequities: A Tool for Identification of Mobility Needs and 
Evaluation of Transport Investments," Journal of Transport Geography 24 (2012); Graham Currie and Alexa 
Delbosc, "Modelling the Social and Psychological Impacts of Transport Disadvantage," Transportation 37, 
no. 6 (2010).  
63 Tunström, sid 26. 
64 Thomas Wimark, Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken (Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet, 2017). 
65 Ibid., sid 2. 
66 Ibid., sid 3. 
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Det är kanske inte förvånande att social hållbarhet och nytta är begrepp 
som är svårfångade. De är politiska begrepp som svårligen låter sig om-
sättas i enkel praktik eller än mindre låter sig mätas med enkla meto-
der.67  

Wimark et al för i anslutning till detta fram att man genom att an-
vända sig av kvalitativa metoder skulle kunna få mer nyanserad kun-
skap om sociala frågeställningar.68 Det leder in på en annan kategori 
forskning som också ser svårigheter i gränssnittet mellan transportpla-
nering och sociala skillnader. Dessa studier lokaliserar dock istället 
problemet till transportplaneringen. Här rör det sig företrädelsevis om 
samhällsvetenskapligt och kritiskt inriktade forskningsstudier. Bland 
dessa återfinns Henriksson & Lindkvist som, likt Wimark et al lyfter 
fram behov av kvalitativa metoder. Det menar därtill att de metoder 
som vanligen används i transportplaneringsverksamhet skapar svårig-
heter: 

Dessa olika metoder […] ger inte utrymme för resonemang om rättvisa 
och jämlikhet, där människors erfarenheter, uppfattningar, värderingar 
och rättigheter får betydelse. Medan transportplaneringen främst intres-
serar sig for övergripande strukturer och vilka investeringar som ger 
störst nytta, uppfattas invånares åsikter och önskemål som individuella 
preferenser som är svåra att ta hänsyn till i planeringen69 

Henriksson & Lindkvist kopplar vidare detta till den ekonomiska rat-
ionalitet som metoderna utgår.70 Lindkvist har utvecklat resone-
manget i en antologi från år 2019 om genus och transporter tillsam-
mans med Tanja Joelsson.71 Där diskuterar de hur det kan komma sig 
att kvinnors behov och erfarenheter inte tydligare beaktas i transport-
planering i Sverige och lyfter fram utilitaristiska planeringsidéer som 
utgår från vad som i stort antas vara bra för näringslivet och allmän-
heten, en reduktionistisk kunskapssyn och det tidigare nämnda kvan-
tifierandet som bidragande till problemet: 

                                                             
67 Ibid., sid 5. 
68 Ibid., bland annat sid 5-6. 
69 Henriksson och Lindkvist, sid 18. 
70 Ibid. 
71 Scholten and Joelsson. 
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A possible explanation as to why transport planning still lags behind in 
integrating gender into its planning practice is the utilitarian planning 
tradition in which the emphasis is on organizing and structuring 
transport for the good of businesses and the public. In doing so, the ra-
tionale for decision-making about investments has been based on a tra-
dition of reductionist knowledge; moreover, the transport system has 
been implemented via top-down planning practices. To be able to calcu-
late the net effects of investments in transport, complex physical and so-
cial relations have been reduced to measurable numbers and calculable 
flows of goods and people.72 

Statsvetaren Karolina Isakssons avhandling från år 2001 om de lång-
dragna debatterna kring en stor motorvägssatsning i Stockholmsreg-
ionen, mynnar också ut i iakttagelser som har ett släktskap med de 
resonemang som Lindkvist & Joelsson för.73 Isaksson beskriver hur 
motståndet mot motorvägssatsningen debatterades i termer av miljö 
men att kritiken i ett senare skede kom att uttrycktas i termer av rätt-
vise- och fördelningsfrågor. Hon menar att inom ”ramen för den eko-
logiskt moderna, teknokratiska, konsensusinriktade och avpolitise-
rade miljöpolitiska diskursen fanns dock inte någon beredskap för en 
sådan diskussion”74 och att denna oförmåga att hantera sociala kon-
flikter var så betydande att den bidrog till att motorvägsprojektet till-
fälligt kom att läggas på is. Isaksson menar att sådana frågor initialt 
uteslutits ur det offentliga samtalet eftersom de inte fick plats i den 
rådande diskursen: 

Härmed tycks det befogat att tala om förekomsten av en reglerad sam-
talsordning, vars konsekvenser under dessa år bland annat var att de so-
cialt problematiserande perspektiven på Dennisvägarnas lokalisering 
och utformning marginaliserades eller helt uteslöts från de offentliga 
diskussionerna.75 

                                                             
72 Ibid., sid 2. 
73 Karolina Isaksson, Framtidens trafiksystem?: Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i 
Dennispaketets vägfrågor (Linköpings universitet, 2001). 
74 Ibid., sid 252. 
75 Ibid., sid 200. 
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Kulturgeografen Guy Baeten genomförde ungefär samtidigt med 
Isakssons studie en genomgång av vetenskaplig litteratur och analyse-
rade diskursen om ”hållbara transporter”.76 Han hävdar i sin artikel 
från år 2000, att underliggande antaganden i teorierna om hållbara 
transporter, tystar sociala och politiska konflikter:  

The sustainability discourse is characterized by a frightening silence 
when it comes to the sharp socio-political conflicts which are at the 
heart of every single transport decision77 

Baeten menar att hållbarhetsdiskursen legitimerar transportlösningar 
som drabbar socialt marginaliserade grupper och pekar bland annat 
på Brundtlandskommissionens formulering kring hållbarhet som nå-
got som förflyttar fokus, till framtida generationer och bort från sam-
tida sociala problem och fattigdom.78 Han argumenterar för att sociala 
orättvisor blir lättare att tänka bort när miljöfrågorna inte sätts i sam-
band med ekonomiska strukturer och beskrivs som ett gemensamt hot 
mot hela mänskligheten.79 Såväl Baeten som Isaksson beskriver på 
olika sätt transportplanering som avpolitiserad och orienterad mot 
konsensus. Baeten betonar också hur användningen av transporteko-
nomiska teorier skapar problem i detta avseende genom att bland an-
nat reducera människor till konsumenter. Därmed skriver han även 
in sig i en bredare kritik som under lång tid riktats mot transportpla-
nering för den vikt som läggs vid så kallade ”samhällsekonomiska be-
dömningar” och prognosticerad efterfrågan av trafik.80  

Samhällsekonomiska analyser har också studerats i svensk kontext 
av Karin Thoresson, som även hon är kritisk till hur dessa analyser 

                                                             
76 Baeten. 
77 Ibid., 70. 
78 Ibid., 73. 
79 Ibid., 72. 
80 Se exempelvis Petter Næss, "Cost-Benefit Analyses of Transportation Investments: Neither Critical nor 
Realistic," Journal of critical realism 5, no. 1 (2006); D Banister et al., From Minimum to Reasonable Travel 
Time, Transportation Research Procedia, World Conference on Transport Research (WCTR), Shanghai (2016); Jan 
Anne Annema, Carl Koopmans, and Bert Van Wee, "Evaluating Transport Infrastructure Investments: 
The Dutch Experience with a Standardized Approach," Transport reviews 27, no. 2 (2007); Peter Mackie 
and John Preston, "Twenty-One Sources of Error and Bias in Transport Project Appraisal," Transport policy 
5, no. 1 (1998); Hugo Priemus, Bent Flyvbjerg, and Bert van Wee, Decision-Making on Mega-Projects: Cost-
Benefit Analysis, Planning and Innovation (Edward Elgar Publishing, 2008). 
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utgår från en snäv syn på människor och hur dessa metoder beskrivs 
som icke politiska.81 Detta kan jämföras med vad Lindkvist & Schol-
ten ovan beskrev som planering driven av utilitaristiska planerings-
traditioner.  

Dessa studier visar således på tendenser till att transportplanering 
förminskar eller skjuter undan sociala frågeställningar och att det kan 
vara en konsekvens av olika utgångspunkter, teoretiska antaganden 
och kunskapssyn som formar planeringen. De lyfter tänkbara hinder i 
form av konsensustänkande, transportekonomisk teori, fokus på mät-
barhet, teorier om hållbarhet och en reduktionistisk kunskapssyn. Om 
man från transportplaneringshåll upplever de sociala frågeställning-
arna som besvärliga i sin yvighet pekar istället dessa studier på egen-
skaper hos transportplaneringen som bidragande till att frågeställning-
arna blir svåra.  

Med utgångspunkt i detta har jag velat söka mer detaljerad kun-
skap om vad för utgångspunkter som är del i transportplanerandet och 
hur dessa mer precist skulle kunna medverka till att sociala skillnader 
som planeringsfråga blir mindre viktig och svårgripbar. Jag har haft 
svårt att hitta studier som undersöker detta i högre upplösning. Karel 
Martens för förvisso ett resonemang om konsekvenser av mer all-
männa principer för hur ett transportbeslut bör beredas, ur ett rättvi-
seperspektiv men diskuterar utifrån allmänna texter om transportpla-
nering och inte från något situerat fall.82 Den tyske forskaren Martin 
Schiefelbusch har skrivit om transportplaneringsdisciplinens världs-
bild och visat på hur den bidrar till svårigheter med att hantera rese-
upplevelser.83 Det är en intressant studie men handlar även den om 
transportplanering mer allmänt i relativt korta ordalag. Mot bakgrund 
av den tidigare forskning hade jag dock anledning att tro att det fanns 

                                                             
81 Karin Thoresson, Att beräkna det goda samhället: samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik 
inom transportområdet (Linköping University Electronic Press, 2011). 
82 Martens, kapitel 2. Han avgränsar även bort exemempelvis "tillgänglighetsplanering" från det han 
studerar och fokuserar på vad han betecknar som traditionell transportplanering.  
83 Schiefelbusch. 
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fler lärdomar att hämta genom att studera planeringstänkande mer i 
detalj och i ett visst sammanhang.  

Med blicken mot Trafikverket  

Med ambition om att bidra med en studie som mer ingående studerar 
planeringstänkandet i ett bestämt sammanhang, har jag valt att rikta 
mitt fokus mot Trafikverket och dominerande former av planerings-
tänkande på Trafikverket. Jag har velat undersöka om det går att besk-
riva vad för planeringstänkande som transportplaneringen på Trafik-
verket präglas av och söka ta reda på vad det i så fall skulle kunna lära 
oss om vad som händer i relation till sociala skillnader. Min tanke har 
varit att sådan kunskap mer detaljerat kan visa på vad som står i vägen 
för en planering som mer medvetet beaktar sociala skillnader och – i 
förlängningen – vad som kan behöva ändras för att sociala skillnader 
ska kunna bli till en viktigare transportplaneringsfråga.  

Jag menar inte att det skulle finnas ett planeringstänkande som 
helt dominerar på Trafikverket. Tvärtom antar jag att de utgångspunk-
ter som formar transportplanering säkerligen varierar beroende på vad 
för transportplaneringssammanhang man undersöker. Jag vet av egen 
erfarenhet att en planeringsdiskussion om exempelvis trafiksäkerhet 
kan skilja sig mycket från en om godsfrågor. Likaså finns det på Tra-
fikverket stora olikheter beroende på geografisk kontext och att de på-
verkar planeringens fokus. Planeringsfrågorna är inte desamma i Bor-
länge och Stockholm. Trots detta kan man samtidigt föreställa sig att 
det finns gemensamma drag som går igen i olika diskussioner och som 
därigenom definierar planeringen mer än andra. Sådana utbredda ut-
gångspunkter och förgivettaganden om planering har jag velat studera 
för att bättre förstå vad som händer kopplat till sociala skillnader.  

I den svenska kontexten är Trafikverket särskilt intressant att stu-
dera som fall. Myndigheten har en tongivande roll som nationell ex-
pertmyndighet och påverkar såväl annan svensk transportplanering 
som bebyggelse planering både i ord och handling. Mer kunskap om 
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Trafikverket kan därför vara särskilt intressant för andra transportpla-
neringsrelaterade praktiker som vill nagelfara hur den egna organisat-
ionen förhåller sig till sociala skillnader som planeringsfråga. Det se-
nare kan gälla för den bredare internationella kontexten men kanske 
framförallt för organisationer som på olika sätt står nära planeringen 
på Trafikverket. Varken planerandet eller olika former av planerings-
tänkande på Trafikverket befinner sig i ett vakuum utan kan beskrivas 
som nära samproducerat av flera olika instanser.84 Särskilt viktiga i 
sammanhanget är bland andra Regeringskansliets transportenheter, 
Trafikanalys, Statens väg- och transportforskningsinstitut, de regionala 
planeringsmyndigheterna, de stora teknikkonsultföretagen och de lä-
rosäten som utbildar de studenter som senare arbetar med transport-
planering. Jag menar inte att en studie om planeringstänkande på Tra-
fikverket rakt av kan anses vara representativ för planeringstänkande 
hos alla dessa instanser men likväl att det oundvikligen finns gemen-
samma nämnare och kopplingar som gör att sådan kunskap kan vara 
meningsfull att ta del av.    

Det finns inte någon tidigare forskningsstudie som tagit sig an att 
mer systematiskt beskriva planeringstänkande på Trafikverket och än 
mindre vad det får för konsekvenser för sociala skillnader. Däremot 
finns det studier om planering på Trafikverket med beskrivningar av 
sådant som karaktäriserar denna planering. Till dessa hör bland annat 
tre avhandlingar: John Hulténs från år 2012, John Odhages från år 
2017 och Jacob Witzells från år 2021.85 Jag kommer att redogöra för 
den här forskningen mer noggrant i nästa kapitel men sammanfatt-
ningsvis kan planeringen på Trafikverket beskrivas som formad av rat-
ionella och instrumentella planeringsidéer. Planeringen sägs vara präg-
lad av ekonomiska och tekniska perspektiv där det mätbara är viktigt 

                                                             
84 Begreppet samproduktion har jag hämtat från Thoresson 2011 (se sid 8) som i sin tur inspirerats av 
Sheila Jasanoff (2004). 
85 John Hultén, Ny väg till nya vägar och järnvägar. Finanseringspragmatism och planeringsrationalism vid beslut 
om infrastrukturinvesteringar (Lunds universitet, 2012); John Odhage, Otraditionella lösningar med traditionella 
medel: Åtgärdsvalstudien som planeringsfenomen (Kungliga tekniska högskolan, 2017); Jacob Witzell, 
Approaching Transformative Futures: Discourse and Practice in Swedish National Transport Policy and Planning 
(Kungliga tekniska högskolan, 2021). 
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och samtidigt sägs planeringen också ha inslag av bland annat mer 
kommunikativa, pragmatiska och förhandlande ansatser. Därmed 
tycks planeringen på Trafikverket sammantaget ha flera drag som både 
stämmer överens med mer generella beskrivningar av transportplane-
ring86 och med inslag av sådant som tidigare forskning menar kan på-
verka beaktandet av sociala skillnader. På så sätt kan en närstudie av 
Trafikverket sägas stämma överens med vad Bent Flyvbjerg diskuterat 
som en paradigmatisk fallstudie, det vill säga vara ett fall som visar på 
något som är karaktäristiskt för ett vidare sammanhang.87  

 

1 .3  E N NÄ RST UDIE  I  PLA NE R ING S T Ä NK AN DE   

Utifrån den föregående diskussionen kan avhandlingens ramar preci-
seras. Sammanfattningsvis vill jag genom min forskning försöka bidra 
med kunskap av värde för att tillskapa en transportplanering som mer 
medvetet och explicit förhåller sig till sociala skillnader. I detta syfte 
och i förhållande till tidigare vetande har jag utformat en studie som 
mer precist söker kunskap om dominerande planeringstänkande på Trafik-

verket och dess konsekvenser för sociala skillnaders ställning som transportpla-
neringsfråga.  

 När jag formulerar mig på detta sätt, använder jag begreppet pla-
neringstänkande för att brett beskriva olika antagande om planering 
som formar hur transportplanering praktiseras. Begreppet har också 
använts på liknande sätt i tidigare planeringsstudier för att ringa in 
grundläggande gemensamma utgångspunkter och planeringsidéer i 
olika avseenden.88 Jag vill dock gärna markera att jag med planerings-
tänkande inte nödvändigtvis syftar på resultatet av en systematisk 

                                                             
86 Se exempelvis David Banister, "The Sustainable Mobility Paradigm," Transport policy 15, no. 2 (2008); 
Martens; Wojciech Kębłowski and David Bassens, "“All Transport Problems Are Essentially 
Mathematical”: The Uneven Resonance of Academic Transport and Mobility Knowledge in Brussels," 
Urban Geography  (2017).  
87  Bent Flyvbjerg, "Five Misunderstandings About Case-Study Research," Qualitative inquiry 12, no. 2 
(2006): sid 15-16. Se även Bent Flyvbjerg, Making Social Science Matter, 2001 för en ytterligare diskussion 
om fallstudiemetodik.  
88 Några andra exempel på akademiska texter som talar om planeringstänkande är Katarina Nylund, Det 
förändrade planeringstänkandet (Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan), 1995); Andreaz 
Strömgren, Samordning, hyfs och reda: Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945–2005 (Uppsala 
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tankeprocess där man som enskild planerare eller organisation aktivt 
tagit ställning till ett specifikt planeringstänkande. Vad jag syftar på är 
snarare att det i planeringspraktiker, såväl som i andra sociala sam-
manhang, kan antas finnas somliga förhållningssätt och tankemönster 
som blivit till självklarheter och förgivettaganden. Här visar tidigare 
forskning att sådant som etablerats som normerande ofta inte närmare 
behöver kommenteras just eftersom detta redan är vedertaget.89 Plane-
ringstänkande kan på så sätt delvis antas handla om tysta samförstånd, 
vilket innebär att det i viss utsträckning blir otydligt vad för kunskap 
eller antaganden planeringen stödjer sig på. Marianne Winther Jør-
gensen & Louise Phillips beskriver gemensamt tänkande av detta slag 
som att ”[v]årt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i soci-
ala processer. Kunskap frambringas i social interaktion, där man byg-
ger upp gemensamma sanningar”90 och menar att i förlängningen ”blir 
några former av handling naturlig och andra otänkbara”.91 Det hind-
rar inte att planeringstänkande samtidigt på olika sätt är influerat av 
planeringsidéer i omlopp och vetenskapliga teorier. Jag vill också un-
derstryka att jag ser planeringens görande och dess metoder som nära 
förbundna med planeringstänkande.  

Det innebär sammanfattningsvis att vad som kan beskrivas som 
planeringstänkande i en organisation å ena sidan är något mycket väl-
bekant för de som är del av organisationen och å andra sidan inte är 
något man nödvändigtvis har satt ord på. Det senare kan i sig sägas 
göra det extra angeläget att studera planeringstänkande, eftersom det 

                                                             
universitet, 2007); Dalia Mukhtar-Landgren, Planering för framsteg och gemenskap: Om den kommunala 
utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar (Lunds universitet 2012); Susanne Nordström, Illusionernas  
harmoni: Samhällsplanerandets tankestil och dess kraftfullaste topos: Diskrepansförnekandet (Karlstads universitet, 
2008); Anders Gullberg, Det fängslande planeringstänkandet: och sökandet efter en verklighetsutväg (Plana, 
1986). 
89 Att normöverträdelser snarare än normer uppmärksammas finns bland annat beskrivet av Shaun Ed 
Wiley, Gina Ed Philogène, and Tracey A Revenson, Social Categories in Everyday Experience (Washington, 
DC: American Psychological Association, 2012); Lena Martinsson and Eva Reimers, Norm-Struggles: 
Sexualities in Contentions (Cambridge Scholars Publishing, 2010).  
90 Marianne Winther Jørgensen and Louise  Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: 
Studentlitteratur AB, 2000), sid 12. 
91 Ibid. 
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i hög grad kan antas vara styrande för planeringsarbetet samtidigt som 
det i sin självklarhet lätt blir försåtligt undanglidande.  

Sådana studier har också tidigare visat sig vara av stort värde ge-
nom att sätta ljus på förgivettagna planeringssanningar och omsätta 
de till något man mer medvetet kan ta ställning till. Exempelvis har 
Karin Bradley i sin avhandling visat på hur planeringstänkande om 
vad som är ”miljövänligt” utgår från och stödjer livsstilen hos delar av 
befolkningen som har ett mycket stort ekologiskt fotavtryck.92 Dalia 
Mukhtar-Landgren har i sin tur beskrivit hur skiljelinjer i planerings-
tänkande kan fortplanta sig i synen på kommuninvånare så att en del 
invånare uppfattas som bidragande till planeringsambitioner om 
”framsteg” medan andra invånare istället uppfattas som problem.93 
Bägge dessa studier illustrerar dessutom att planeringstänkande får 
faktiska konsekvenser för vad som planeras och i nästa steg påverkar 
människors liv.  

Forskningsfrågor & syfte 

Efter detta förtydligande om vad jag diskuterar som planeringstän-
kande, ska jag presentera mina forskningsfrågor. Dessa har formule-
rats utifrån att jag analytiskt valt att närma mig planeringstänkande 
med hjälp av begreppet diskurs. En diskurs, så som jag använder ut-
trycket, beskriver en särskild form av sammanhängande planeringstän-
kande och studien besvarar följande frågor:  

 

- Vilka planeringsdiskurser dominerar planeringstänkandet på Trafikverket? 

- Hur konstrueras människor och samhället i respektive dominerande diskurs? 

- Vad har sociala skillnader för ställning i dessa diskurser? 

 
Genom att successivt besvara dessa frågor menar jag mig kunna upp-
fylla studiens syfte att skapa kunskap om dominerande planeringstänkande 

                                                             
92 Karin Bradley, Just Environments: Politicising Sustainable Urban Development (Kungliga Tekniska 
Högskolan, 2009). 
93 Mukhtar-Landgren. 
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på Trafikverket och planeringstänkandets konsekvenser för sociala skillnaders 
ställning som transportplaneringsfråga. Det specifika diskursbegrepp jag 
använt mig av, liksom min forskningsansats i stort, är baserad på dis-
kursteori, en teoribildning utvecklad av de politiska teoretikerna Er-
nesto Laclau & Chantal Mouffe94. Min övergripande ansats beskrivs 
mycket kortfattat nedan och mer ingående i kapitel 3-4. I kapitel 4 
utvecklas även logiken bakom hur dessa forskningsfrågor är upp-
ställda.  

En orientering om teori, metod & material  

I korthet har mitt val av teoribildning vägletts av att Laclau & Mouffes 
breda diskursbegrepp har en tydligt social klangbotten och av hur dis-
kurser enligt denna teori per definition kan sägas upprätta ordningar 
där somligt görs till något mer central och annat hamnar i skymundan. 
Det förra talar till studien i relation till ämnet sociala skillnader och 
det senare är till särskild hjälp för en studie som rör vad för ställning 
en särskild planeringsfråga ges. Diskursteorin utgår också från en sam-
tidig närvaro av en mängd olika diskurser, vilket varit viktigt i relation 
till att planeringstänkandet på Trafikverket kan antas vara sammansatt 
och långt ifrån entydigt (se även kommande i avsnitt 2.2).95  

Studien är således en diskursteoretisk analys och den är utformad 
som en dokumentanalys. Som huvudsaklig empirisk ingång har Tra-
fikverkets förslag till nationell plan från planomgången 2018-2029 an-
vänts.96 Detta plandokument är från år 2017 och analysen genomför-
des under år 2019-2020. Planförslaget valdes ut som det senaste i ra-
den av nationella planförslag mot bakgrund av att dessa planer på ett 
närmast unikt sätt visar hur man på Trafikverket förhåller sig till myn-

                                                             
94 Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics 
(Verso, 2001); Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, "Post-Marxism without Apologies," New left review 
166, no. 11-12 (1987); Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time, New Reflections on the 
Revolutions of Our Time (London Verso Press, 1990). 
95 Även tidigare forskning har pekat på planering såväl som strategiskt arbete på Trafikverkets som sam-
mansatt. Se Hultén; Odhage; Linda Höglund and Fredrik Svärdsten, "Strategy Work in the Public 
Sector—a Balancing Act of Competing Discourses," Scandinavian Journal of Management 34, no. 3 (2018).  
96 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. (Borlänge 2017). 
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dighetens samlade planeringsuppgift i ljuset av ett långsiktigt perspek-
tiv.97 Planförslaget är resultatet av en omfattande planeringsprocess 
med många personer inblandade. Det kan beskrivas som kollektivt 
frammejslat och presenterar en offentlig och tillrättalagd bild av pla-
neringen på Trafikverket. Eftersom studien särskilt kartlägger domine-
rande planeringstänkande och söker efter det vedertagna och till synes 
okontroversiella har planförslagets tillrättalagda karaktär bedömts 
som en tillgång. Planeringen på Trafikverket och den nationella pla-
nen kommer att beskrivas närmare i nästa kapitel. 

 Valet av studieobjekt har gjort det möjligt att dra fördel av kun-
skaper och erfarenheter jag förfogar över som planerare på Trafikver-
ket och utifrån andra planeringsroller där jag haft kontakter med 
bland annat tidigare Vägverk och Banverk.98 Detta kan sammantaget 
betraktas som en av studies viktigaste styrkor och svagheter. Den ana-
lys som genomförts har varit informerad av nära kännedom om plane-
ringspraktiken. Samtidigt kan sådan närhet innebära svårigheter vad 
gäller distans och transparens. Bland annat har Winther Jørgensen & 
Phillips framhållit att det är erkänt svårt att utifrån granska något som 
är familjärt och välbekant.99 Jag har därför lagt särskild vikt vid att 
skapa en analytisk distans i syfte att främmandegöra studieobjektet.100 
Valet att arbeta med dokumentanalys har bland annat handlat om att 
möjliggöra tillräcklig distans. Den andra svårigheten handlar om trans-
parens: mina erfarenheter från praktiken finns med i tolkningsarbetet 
men på vilket vis de spelat in blir något av denna studies ”black 
box”101. Detta är förvisso ett generellt problem i tolkande ansatser men 

                                                             
97 Detta synsätt på de nationella planförslagen speglas även i Jacob Witzell, "Assessment Tensions: How 
Climate Mitigation Futures Are Marginalized in Long-Term Transport Planning," Transportation Research 
Part D: Transport and Environment 87 (2020). 
98 Jag har arbetat med samhällsplanering som kommunalt anställd, som konsult åt olika uppdragsgivare 
samt som statligt anställd vid Trafikverket.   
99 Vilket bland annat poängteras av Winther Jørgensen och Phillips; Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, 
Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Andra Upplagan, Lund: Studentlitteratur  
(2008). 
100 Dessa tekniker diskuteras närmare i kapitel 4. 
101 Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society (Harvard university 
press, 1987), se introduktionen. 
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kan i detta fall förstås bli mer framträdande utifrån att den svarta lå-
dan här rymmer tjugo års intryck, minnesbilder och andra enskild-
heter av svensk planeringspraktik (denna diskussion utvecklas i kap 4, 
se särskilt avsnitt 4.3). 

En kritisk transportstudie 

Som bidrag till den svenska planeringsforskningen ser jag studien som 
hemmahörande i ett forskningsfält av kritiska transportstudier. Den 
gemensamma nämnaren för denna forskning är granskande ansatser 
som utgår från samhällsvetenskaplig metodik och som intresserar sig 
för transportplanering som politiskt fenomen i olika avseenden.102 Un-
der 2000-talet har den här forskningen tydligare tonat fram som ett 
eget fält och inrymmer såväl forskningen om Trafikverket103 som 
andra diskursanalyser104. Isakssons avhandling från år 2001 kan ses 

                                                             
102 Se bland annat Henriksson, Att resa rätt är stort, att resa fritt är större: kommunala planerares föreställningar 
om hållbara resor.; Hans Antonson et al., "Negotiating Climate Change Responses: Regional and Local 
Perspectives on Transport and Coastal Zone Planning in South Sweden," Land use policy 52 (2016); Robert 
Hrelja, "Integrating Transport and Land-Use Planning? How Steering Cultures in Local Authorities Affect 
Implementation of Integrated Public Transport and Land-Use Planning," Transportation Research Part A: 
Policy and Practice 74 (2015); Robert Hrelja, Mattias Hjerpe, and Sofie Storbjörk, "Creating Transformative 
Force? The Role of Spatial Planning in Climate Change Transitions Towards Sustainable 
Transportation," Journal of Environmental Policy & Planning 17, no. 5 (2015); Robert Hrelja et al., "The 
Interplay of Formal and Informal Institutions between Local and Regional Authorities When Creating 
Well-Functioning Public Transport Systems," International journal of sustainable transportation 11, no. 8 
(2017); Alexander Paulsson, Jens Hylander, and Robert Hrelja, "One for All, or All for Oneself? 
Governance Cultures in Regional Public Transport Planning," European Planning Studies 25, no. 12 (2017); 
Tomas Svensson, Jane Summerton, and Robert Hrelja, "The Politics of Speed–Local and Regional Actors’ 
Views on Speed Limits, Traffic Safety and Mobility in Sweden," European transport research review 6, no. 1 
(2014); Fredrik Pettersson, "From Words to Action: Concepts, Framings of Problems and Knowledge 
Production Practices in Regional Transport Infrastructure Planning in Sweden," Transport policy 29 (2013); 
Karolina Isaksson and Sofie Storbjörk, "Strategy Making and Power in Environmental Assessments. 
Lessons from the Establishment of an out-of-Town Shopping Centre in Västerås, Sweden," Environmental 
impact assessment review 34 (2012); Mathilde Rehnlund, Getting the Transport Right-for What?: What Transport 
Policy Can Tell Us About the Construction of Sustainability (Södertörns högskola, 2019). 
103 Det  finns även bland de kritiska transportstudierna ett antal tidigare arbeten som handlar om Trafik-
verkets nationella planering och styrning. Till denna forskning hör bland annat granskningar av inrikt-
nings- och åtgärdsplanering (Jacob Witzell 2020 , John Hultén 2012  och Patrik Tornberg 2011), åtgärds-
valsstudier (John Odhage 2017 ), formerna för de fysiska planläggningsprocesserna (Jacob Witzell 2019 ) 
104 Se exempelvis Henriksson, Att resa rätt är stort, att resa fritt är större: kommunala planerares föreställningar 
om hållbara resor.; Witzell, Approaching Transformative Futures: Discourse and Practice in Swedish National 
Transport Policy and Planning.; Malin Henriksson, Jacob Witzell, and Karolina Isaksson, "All Change or 
Business as Usual? The Discursive Framing of Digitalized Smart Accessibility in Sweden," Transportation 
Research Procedia 41 (2019); Robert Hrelja, "Cars. Problematisations, Measures and Blind Spots in Local 
Transport and Land Use Policy," Land use policy 87 (2019). 
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som en föregångare till denna diskursintresserade transportforsk-
ning.105 Min studie ansluter till den här forskningen, bidrar till att för-
stärka det sociala perspektivet och visar på vad en diskursteoretisk an-
sats kan resultera i.  

Avgränsningar  

Den här studien är avgränsad till att handla om dagens planeringstän-
kande i förhållande till sociala skillnader. Den fokuserar således var-
ken på faktiska sociala skillnader i relation till transporter (se tidigare 
diskussion för ingångar till sådan forskning) eller på metoder för en 
mer socialt medveten transportplanering. För den som är intresserad 
av det senare kan nämnas att bland andra Charlotta Faith-Ell och Lena 
Levin genomfört forskning om hur man bättre kan integrera jämställd-
het i transportplanering,106 Lena Winslott Hiselius, Annika Kronsell, 
Christian Dymén och Lena Smidfelt Rosqvist, har även de intresserat 
sig för kön i planering för mer hållbara transportpraktiker.107 Det har 
börjat etableras olika metoder för sociala konsekvensanalyser, vilket 
beskrivs i ett arbete av Söderberg & Karlsson från år 2017108. För när-
varande pågår även projektet ”Kollektivtrafik som investering i socialt 
kapital – förstudie om metoder för sociala nyttobedömningar” inom 
ramen för K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) som 
sägs syfta till ”att översätta och operationalisera den forskning som 

                                                             
105 Isaksson.  
106 Lena Levin et al., "Att integrera jämställdhet i länstransportplanering: slutredovisning av 
forskningsprojektet implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (Jkb) I Svensk 
Transportinfrastrukturplanering,"  (2016); Lena Levin and Charlotta Faith-Ell, "How to Apply Gender 
Equality Goals in Transport and Infrastructure Planning," in Integrating Gender into Transport Planning 
(Springer, 2019); Lena Levin and Charlotta Faith-Ell, Methods and Tools for Gender Mainstreaming in Swedish 
Transport Planning, Paper to The 5th International Conference on Women's Issues in Transportation-Bridging the 
Gap. 14-16 April 2014, Paris-Marne-la-Vallée, France (2014). Jon Hallin, Charlotta Faith-Ell, and Lena Levin, 
Transportplanering i förändring: en handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen (K2, 
2016). 
107 Se bland annat Kronsell, A., Dymén, C., Smidfelt Rosqvist, L., & Winslott Hiselius, L. (2020) Mascu-
linities and femininities in sustainable transport policy: a focus on Swedish municipalities, NORMA In-
ternational Journal for Masculinity Studies Kronsell, A., Smidfelt Rosqvist, L., & Winslott Hiselius, L. 
2016. Achieving Climate Objectives in Transport Policy by Including Women and Challenging Gender 
Norms – the Swedish Case. International Journal of Sustainable Transportation, 10:8, 703-711.  
108 Charlotte Söderberg and Stina Karlsson, Med människan i fokus: en studie om sociala konsekvensbedöm-
ningar inom svensk trafikplanering (2017). 

https://www.tandfonline.com/eprint/ZRVSCYDHZWGDWX9D7BZW/full?target=10.1080/18902138.2020.1714315
https://www.tandfonline.com/eprint/ZRVSCYDHZWGDWX9D7BZW/full?target=10.1080/18902138.2020.1714315
https://www.tandfonline.com/eprint/ZRVSCYDHZWGDWX9D7BZW/full?target=10.1080/18902138.2020.1714315
https://www.trivector.se/fileadmin/user_upload/Traffic/Rapporter/Kronsell_et_al_2015_Achieving_climate_objectives_-_gendering_JST.pdf
https://www.trivector.se/fileadmin/user_upload/Traffic/Rapporter/Kronsell_et_al_2015_Achieving_climate_objectives_-_gendering_JST.pdf
https://www.trivector.se/fileadmin/user_upload/Traffic/Rapporter/Kronsell_et_al_2015_Achieving_climate_objectives_-_gendering_JST.pdf
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finns om sociala nyttor, socialt kapital och kollektivtrafik, till en mo-
dell som är anpassad till praktisk transportplanering”109. Trivector har 
även drivit projektet ”Styrmedel för hållbar tillgänglighet”, som hand-
lar om utveckling av en metod för att utforma paket av styrmedel med 
medborgare tänkta att minska klimatutsläppen i transportsektorn och 
samtidigt ta hänsyn till sociala effekter och fördelningseffekter.110 Van 
Eldijk et al undersöker hur barriäreffekter inklusive sociala effekter 
skulle kunna kvantifieras för att bättre kunna beaktas i transportbe-
slut. 111 Hanna Wennberg et al tog år 2019 fram en rapport i syfte att 
”belysa trafiksäkerhetsarbetet i Sverige utifrån ett socialt hållbarhets-
perspektiv och att ta fram ett angreppssätt för hur trafiksäkerheten kan 
bli bättre fördelad”.112  

I den här studien är dock fokus på planeringstänkande och det är 
därtill avgränsat till dominerande planeringstänkande på Trafikverket 
såsom detta kommer till uttryck i förslaget till nationell plan 2018-
2029 och andra publika dokument. Det innebär att de resultat som 
här presenteras utgår från en delvis tillrättalagd bild av planeringen. 
Studien gör inga anspråk på att beskriva hur planeringen faktiskt går 
till. Rent allmänt finns anledning att förvänta sig diskrepanser mellan 
vad som beskrivs i formella dokument och hur personerna i en orga-
nisation faktiskt handlar.113 Hultén har dessutom gjort gällande att 
den bild som läggs fram i offentliga dokument från Trafikverket end-

                                                             
109 Enligt projektbeskrivning på Trivectors hemsida, https://www.trivector.se/forskning-utveckling/aktu-
ella-projekt/. Se även Dymén, C., Wennberg, H., Mårtensson, M., & Lindkvist, C. (2020) Kollektivtrafik 
som investering i socialt kapital. K2 Outreach 2020:6 
110 Enlig projektbeskrivning på Trivectors hemsida, www.trivector.se/trendspaning/mobility-labs-metod-
for-att-skapa-rattvis-omstallning-av-transportsystemet/ 
111 Job van Eldijk et al., "Missing Links–Quantifying Barrier Effects of Transport Infrastructure on Local 
Accessibility," Transportation Research Part D: Transport and Environment 85 (2020). 
112 Jonna Milton Hanna Wennberg, Olivia Dahlholm, Lovisa Indebetou Är trafiksäkerheten jämnt fördelad? 
Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten (Lund: 2019), förord. 
113 Se exempelvis Nils Brunsson, The Organization of Hypocrisy: Talk, Decisions and Actions in Organizations, 
2nd ed. (Malmö: Liber, 2002). Jämför även Karolina Isaksson, "Fernissa eller förändring," i Planering med 
nya förutsättningar, redaktörer. G Blücher och G  Graninger (Linköping University Electronic Press, 2006), 
jhj; Sofie Storbjörk, Vägskäl: Miljöfrågan, subpolitiken och planeringsidealets praktik i fallet Riksväg 50 
(Linköping Universitet, 2001). 
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ast delvis stämmer överens med vad som han menar karaktäriserar pla-
neringen.114 Jag vill dock framhålla att även om denna studie inte sö-
ker beskriva planeringspraktiken per se så är det planeringstänkande 
som studeras ändå en reell del i planeringens görande.  

Studien är också avgränsad till att studera dominerande planerings-
tänkande i den nationella planeringen på Trafikverket.115 Trafikverket 
är en stor myndighet och den här studien beskriver inte spännvidden 
i planeringstänkande varken mellan olika delar av organisationen eller 
mellan olika tjänstepersoner. Fokus ligger helt på att fånga det domi-
nerande planeringstänkandet i stort. För säkerhets skull, bör det 
kanske även påpekas att jag inte gör något utvärdering av vad plane-
ringen på Trafikverket har för konkreta sociala konsekvenser. Plane-
ringstänkandet kan antas forma planeringen med vad de många infra-
strukturåtgärder som Trafikverket administrerar och genomför de facto 
får för konsekvenser är oklart och utreds inte heller inom ramen för 
detta arbete. Den här studien försöker istället förstå hur det kommer 
sig att sådan kunskap inte redan finns tillgänglig.  

Till dig på Trafikverket 

Till dig som arbetar på Trafikverket och läser detta vill jag särskilt hälsa 
välkommen. Eftersom den här studien kommer med kritik känns det 
viktigt att poängtera att den inte ifrågasätter engagemanget hos Trafik-
verksanställda planerare eller viljan till att göra ett bra jobb. Det här 
är inte en studie om enskildas intentioner och jag försöker heller inte 
insinuera att det finns några medvetet dolda agendor på myndigheten. 
Jag vill också säga att jag är väl medveten om att det förra förslaget till 
nationell plan tillkom under stark tidspress och var ett planeringsupp-
drag med besvärliga förutsättningar. 

 Samtidigt är Trafikverket en statlig myndighet med högt förtro-
ende, stort inflytande och makt att påverka livet för många under lång 

                                                             
114 Hultén, se bland annat sid 15-17. 
115 Trafikverkets har även en regional organisation som ägnar sig åt planeringsverksamhet.    
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tid framöver. Det motiverar kritisk granskning både internt och ex-
ternt. Jag hoppas att denna granskning internt på Trafikverket ska 
kunna bli utgångspunkt för gemensamma reflektioner över sådant 
”som sitter i väggarna” och som blivit till förgivettaganden. Eller, för 
att kasta sig direkt in i den diskursteoretiska diskussionen tillsammans 
med Winther Jørgensen & Phillips, att den blir till en möjlighet att 
”förflytta något från det objektiva till det politiska, alltså från det tyst 
självklara till något man kan vara för eller mot, gör det självklara till 
potentiellt föremål för diskussion och kritik och därmed föränd-
ring”116. För mig personligen har detta ”förflyttande” stundtals bjudit 
på smärtsamma men lärorika konfrontationer med sådant jag som pla-
nerare och Trafikverkare hållit för sant.  

 

1 .4  DISPOSITIO N OC H  LÄS A NVIS NI NG  

Detta inledande kapitel har syftat till att övergripande klargöra vad 
studien går ut på, vad den i stort innefattar och hur den tagit avstamp 
i tidigare forskning på olika sätt. Det kapitel som kommer härnäst är 
ett bakgrundskapitel som kortfattat beskriver Trafikverkets planering 
och hur den karaktäriserats i tidigare forskning. Därtill förklaras den 
nationella planeringen i korta ordalag. 

Efter detta flyttar fokus till den studie som här ska presenteras. 
Först kommer två kapitel (kap 3-4) som närmare redogör för hur den 
är utformad från teori till praktiskt utförande. Därefter redovisas själva 
analysen. Den spänner över tre kapitel (kap 5-7) i överensstämmelse 
med de tre forskningsfrågorna. Varje forskningsfråga motsvarar en de-
lanalys, vars resultat sammanfattas i slutet av dessa analyskapitel. Då 
analysens tre delar beskrivits, följer en samlad diskussion i kapitel 8 
om studiens resultat och vad för slutsatser den leder fram till. Avhand-
lingen avslutas därefter med ett slutord, vilket återfinns i kapitel 9. Se 
även översikt i figur 1.  

                                                             
116 Winther Jørgensen och Phillips, sid 151. 
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Min ambition har varit att skriva en tillgänglig text och med anledning 
av detta har avhandlingen försetts med ett relativt omfattande system 
av fotnoter. I det återfinns förutom referenser också begreppsförkla-
ringar och ett antal kommentarer som fördjupar den akademiska dis-
kussionen. Till avhandlingen hör även ett antal diagramliknande figu-
rer som illustrerar de olika diskurserna. Dessa figurer diskuteras när-
mare i kapitel 4 (se avsnitt 4.5) och principerna för hur dessa är upp-
ställda framgår av figur 6-7 på sidan 102-103.  

 
K a p i t e l  Ö v e r s i k t  

1 Inledande diskussion om vad avhandlingen söker kunskap om och var-
för sådan kunskap är av betydelse mot bakgrund av tidigare vetande. 

2 Bakgrundskapitel om Trafikverkets planering, hur den karaktäriserats i 
tidigare forskning och kort om de nationella transportplanerna. 

3 Redovisning av det diskursteoretiska ramverket och de analytiska be-
grepp som används i studien. 

4 Genomgång av metodologiska frågeställningar, analysmetoden och det 
empiriska materialet. 

5 Den första delstudien redovisas om de planeringsdiskurser som domi-
nerar planeringstänkandet på Trafikverket. 

6 Den andra delstudien redovisas om antaganden om människor och 
samhället inom respektive dominerande diskurs.  

7 Den tredje delstudien redovisas om vad sociala skillnader ges för ställ-
ning i dessa diskurser.  

8 Forskningens övergripande syfte besvaras med utgångspunkt i de ge-
nomförda delstudierna och diskuteras i relation till tidigare forskning. 
Diskussioner om slutsatser och behov av ytterligare kunskap.   

9 Avslutande medskick 

Fig. 1 Avhandlingens disposition  
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Kapitel 2 Transportplanerandet på Trafikverket 

etta kapitel syftar till att ge bakgrund till kommande diskuss-
ioner om planeringstänkande på Trafikverket genom att över-

siktligt beskriva planeringen på myndigheten och vad tidigare forsk-
ning lyft fram som karaktäriserande för densamma. I kapitlet ingår 
även ett orienterande avsnitt om de nationella planerna mot bakgrund 
av att ett nationellt planförslag används som den huvudsakliga empi-
riska ingången för den studie som ska presenteras. Sociala skillnader 
står därmed inte i direkt fokus för detta kapitel.  

 

2 .1  TRAF IKVE R KE TS  P LA NE RI NG UPPDR AG  

Planeringsverksamhet på Trafikverket är en viktig del av myndighetens 
arbete men samtidigt endast en del i en omfattande verksamhet som 
bland annat innefattar utbyggnad av infrastruktur, driftverksamhet 
och underhållsarbeten. Planeringsverksamheten lägger dock grunden 
för flertalet av myndighetens aktiviteter och säkerställer att dessa kan 
fortlöpa. Trafikverket har i stort beskrivits av Bengt Jacobsson som en 
fragmenterad organisation med porösa gränser där en stor del av verk-
samheten bedrivs i projektform med upphandlade konsulter och ent-
reprenörer.117 Myndigheten lyder sedan april år 2019 under infra-
strukturdepartementet.118 Regeringens styrning av Trafikverket sker i 
huvudsak genom regleringsbrev, förordnanden, regeringsuppdrag och 

                                                             
117 Bengt Jacobsson och Göran Sundström, En modern myndighet: trafikverket som ett förvaltningspolitiskt 
mikrokosmos (Studentlitteratur AB, 2017), sid 173-93   
118 I den planomgång som här studeras ingick de frågor som nu ligger utbrutna till ett eget departement i 
det dåvarande ”Näringsdepartementet”.   

D 
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budgettilldelning.119 I styrningen framhålls återkommande de så kal-
lade ”transportpolitiska målen”120 och de ”transportpolitiska princi-
perna”121 som ett ramverk för transportpolitik och transportplanering 
som över olika mandatperioder. I synnerhet de transportpolitiska må-
len är viktiga för arbetet på Trafikverket och rör bland annat samhälls-
ekonomisk effektivitet, hållbarhet, tillgänglighet, miljöhänsyn och tra-
fiksäkerhet.  

Planeringsarbetet berör hela transportsystemet men har särskilt 
fokus på statlig infrastruktur. På övergripande nivå består det av den 

nationella planeringen som rör transportsystemets utveckling i Sverige i 
ett långsiktigt perspektiv, vilket beskrivs mer i detalj i kommande av-
snitt. Trafikverket planerar också mer detaljerat för ”den fysiska plan-
läggningen” av nytillkommande infrastrukturprojekt och för ombygg-
nader av statlig och regional infrastruktur. På regional nivå har region-
ala planaktörer122 ansvar för regionala planer som motsvarar den nat-
ionella planeringen. Trafikverket är en viktig aktör i dessa regionala 
processer som ska samordnas med den nationella planeringen. Efter 
att de regionala länstransportplanerna fastställts är Trafikverket sedan 
ansvariga för fortsatt planering av de infrastrukturåtgärder som ingår 
i dessa.123 Trafikverket ansvarar också för projekteringsarbeten, vilket 
ofta utförs parallellt med den fysiska planeringen enligt Väglagen och 
Lagen om byggande av järnväg. Den fysiska planläggningen är dessu-
tom beroende av att koordineras med kommunala planer enligt Plan- 
och bygglagen och bedömas enligt Miljöbalken.  

Dessutom är Trafikverket remissinstans för kommunala och reg-
ionala planer och har en tydligt uttalad ambition om nära samverkan 

                                                             
119 Se även exempelvis Höglund 2014 Linda Höglund, Strategier och strategigenomförande– en förstudie inom 
Trafikverket (Akademin för ekonomistyrning i staten, 2014); Regeringskansliet, Vägledning för statliga 
myndighetsstyrelser (2016).  
120 Mål för framtidens resor och transporter. Proposition 2008/09:93. Regeringen (Stockholm, 2009). 
121 Dessa lades fram av regeringen i propositionen Moderna transporter, Prop. 2005/06:160, Regeringen 
(Stockholm, 2006).  
122 Regioner och regionförbund 
123 Ekonomiska ramar för de regional planerna beslutas av regeringen i samband med att nationell plan 
fastställs. Vad gäller genomförandet av nationell plan och regionala planer kan specifika åtgärder det även 
ligga hos andra aktörer att planera och genomföra i fall där det rör sig om åtgärder som medfinansieras.  
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med andra planerande myndigheter i tidiga skeden.124 För att samver-
kan i tidiga skeden har Trafikverket utvecklat en särskild metodik, som 
benämns åtgärdsvalsstudier.125 Denna planeringsprocess är tänkt att 
föregå den mer formaliserade planeringen genom att samla olika pla-
neringsaktörer och även näringslivsaktörer för att prata ihop sig om 
mål och möjliga åtgärder på ett tidigt stadium. Därtill finns ett flertal 
andra tillkommande planeringsuppgifter, som exempelvis särskilda re-
geringsuppdrag, inspel till kommande regeringsuppdrag, statliga ut-
redningar, nationella strategier, bistånd till statliga förhandlingar och 
myndighetssamverkan av olika slag. 

En reformerad planering 

Planeringsverksamhet på Trafikverket är på många sätt resultatet av 
ett flertal samtidiga förändringar i den statliga transportplaneringen 
som genomfördes i slutet av 00-talet.126 Bildandet av Trafikverket var 
en viktig del i denna omdaning, tillsammans med en förnyad planpro-
cess för den fysiska planläggningen av infrastruktur, införandet av åt-
gärdsvalsstudier och ökade möjligheter för regeringen att ompröva gäl-
lande nationell plan i senare skeden.127 Reformerna kunde genomfö-
ras utifrån en bred samsyn kring att transportplaneringen behövde för-
ändras men underbyggt från ett antal olika och delvis motstridiga per-
spektiv.128  

 

                                                             
124 Enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken (1998:808) tillhandahåller Trafikverket un-
derlag för regional och kommunal planering, samt deltar i den kommunala planeringsprocessen. Se även 
Hedlin 2018 för mer om Trafikverkets ambitioner om samverkan generellt och Odhage 2017 för närmare 
diskussion om samverkan i planeringens tidiga skeden. Pontus Hedlin, Språkspel i otakt—en studie av 
samverkan i Trafikverket (Stockholms universitet, 2018). 
125 Se Trafikverket, Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar. Handledning (2015); Odhage. 
126 För en utförligare genomgång av dessa reformer och ett längre historiskt perspektiv hänvisas till John 
Hulténs och John Odhages förtjänstfulla sammanställningar. Se Hultén; Odhage.  
127 För mer om Trafikverkets bildande är Statens offentliga utredningar, "Effektiva transporter och 
samhällsbyggande - en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg SOU 2009:31," (Regeringskansliet 2009)  
samt Regeringen, "Ny myndighetsstruktur på transportområdet. Prop. 2009/10:59,"  (2010) av stort in-
tresse. I tillägg till den nationella planeringen numera införda rutinerna för regeringsbeslut om objekt 
som får förberedas för byggstartas år 4-6 och beslut om objekt som får byggstartas år 1-3. 
128 Jämför Odhage; Jacob Witzell, Utvärdering av planläggningsprocessen för väg och järnväg: erfarenheter av 
2013 års lagstiftningsförändringar (2017).  
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Bland annat inkluderade förändringsagendan en ambition om ett 
breddat uppdrag och en perspektivförskjutning där transportplane-
ringen betonades som samhällsbyggande.129 Denna agenda var delvis 
ett svar på kritik av bristande samordning mellan de tidigare transport-
myndigheterna Vägverket och Banverket. Det fanns även kritik från 
regioner och kommuner mot bristande inflytande över planeringen,130 
vilket spelade in i att det nybildade Trafikverket betonade betydelsen 
av samverkan i ”tidiga skeden”131 och beskrev sin roll som att vara 
”samhällsutvecklare”. Därtill lyftes ambitioner om att planera tra-
fikslagsövergripande utifrån fyrstegsprincipen fram som viktigt.132 Att 
vara samhällsutvecklare beskrevs handla om att bland annat se infra-
struktur som ett medel för samhälleliga mål och inte se utbyggnader av 
transportsystemet som ett självändamål.133  

  Den uttalade ambitionen att bredda planeringen är intressant, ef-
tersom den öppnar för att se transportplaneringen som del i ett större 
samhälleligt sammanhang i vilket man skulle kunna tänka sig att soci-
ala skillnader är en del. Införandet av åtgärdsvalsstudier är också av 
särskilt intresse med tanke på att mer kommunikativt inriktad plane-
ring har en tydlig koppling till att just uppmärksamhet av sociala skill-
nader och låta olika röster få komma till tals.134  

 

                                                             
129 Se bland annat Regeringen, "Ny myndighetsstruktur på transportområdet. Prop. 2009/10:59," sid 26. 
130 Ibid., se bland annat sid 41 i bilaga 1. 
131 För mer om samverkan, se även Hedlin. 
132 Fyrstegsprincipen rör mycket kortfattat att andra lösningar ska utredas innan man föreslår tunga infra-
strukturinvesteringar, se vidare https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Plane-
rings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen  
133 Detta kan också ses som något som fångar upp bredare strömningar i planeringssverige vid samma tid 
av att vilja integrera transportplanering i samhällsplaneringen. Bland annat var Boverket pådrivande i 
detta, se vidare Tunström Moa Tunström, "The Vital City: Constructions and Meanings in the 
Contemporary Swedish Planning Discourse," Town planning review 78, no. 6 (2007); Patrik Tornberg, 
Making Sense of Integrated Planning: Challenges to Urban and Transport Planning Processes in Sweden (KTH, 
2011). Noteras kan dock att denna diskussion inom såväl Trafikverket som annorstädes fokuserar på in-
tegration i urbana miljöer, främst stadskärnor.  
134 Jämför exempelvis Patsy Healey, Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies (Macmillan 
International Higher Education, 1997). 
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Fig. 2 Illustrationen “Från infrastrukturhållare till samhällsutvecklare” som fre-
kvent användes i samband med Trafikverkets bildande och under myndighetens 
första år. Bilden förekommer inte längre men blev så välkänd att det fortfarande 
refereras till som “tratten” av tjänstepersoner som var med under dessa år.  
(Källa: Trafikverket) 

Efterfrågan på mer effektiv planering var en viktig del i reformarbetet 
och samlade både kritik mot att den dåvarande planeringen ansågs ta 
för lång tid och att de planeringsåtgärder som lades fram ansågs vara 
ineffektiva. Utöver förändringar för att få fram tidsmässigt kortare pla-
neringsprocesser, stod även rationaliseringar av byggandet av infra-
struktur i fokus.135 Witzell menar att i synnerhet ansträngningarna för 
att förändra byggsektorn genom att upphandla större entreprenader 
där planering ingår i samlade beställningar tillsammans med projekte-
ring och utbyggnad, har medfört en förskjutning mot att betrakta pla-

                                                             
135 Witzell, Utvärdering av planläggningsprocessen för väg och järnväg: erfarenheter av 2013 års 
lagstiftningsförändringar.; Jacob Witzell, "Physical Planning in an Era of Marketization: Conflicting 
Governance Perspectives in the Swedish Transport Administration," European Planning Studies 27, no. 7 
(2019). 
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neringsverksamhet som ett led i genomförandet av infrastruktur. Där-
med finns också spänningar mellan idén om det breddade planerings-
uppdraget och den samtidiga viljan till att rationalisera byggsektorn.  

Samtidigt visar Odhage på hur rollen som samhällsutvecklare och 
kommunikativa ansatser inom ramen för åtgärdsvalsstudier också del-
vis betraktades som ett led i att tillskapa effektivare planprocesser. 
Detta utifrån antaganden om att man genom att samla viktiga aktörer 
i tidiga planeringsskeden skulle kunna prata ihop sig och få till en bred 
samsyn, vilket antogs kunna motverka utdragna planeringsproces-
ser.136 I viss utsträckning skiljer detta sig därmed från den akademiska 
diskussion om kommunikativ planering som snarare lägger vikt vid 
samråd som en metod för demokratisering och för att fler olika röster 
ska finnas med i planarbetet. 

Ett annat spår i diskussionen om reformbehov av särskild relevans 
för sociala skillnader rör det politiska inflytandet över planeringen. 
Här menar Hultén att de transportplanerande myndigheterna under 
mitten av 1900-talet byggdes upp utifrån rationalistiska utgångspunk-
ter för att vara den nationella politikens förlängda arm och utveckla 
teknokratiska metoder utifrån ”en uttalad ambition att förvetenskap-
liga beslutsprocessen”.137 Han beskriver det som att förhållandet mel-
lan planerande myndigheter och de politiska organen inledningsvis 
uppfattades som relativt okomplicerad men att detta synsätt med tiden 
förändrades. Hultén rapporterar om olika diskussioner som senare 
uppstått om hur det politiska inflytandet och maktbalansen mellan 
olika delar av statsapparaten borde se ut. Bristande inflytande över 
transportplaneringen fördes fram som problem från företrädelsevis 
regioner, kommuner och Trafikutskottet i riksdagen.  

De tidigare Vägverkets och Banverkets centrala organisationer 
hade också beskrivits som inflexibla och delvis oförstående för region-
ala och lokala frågeställningar. Ett inslag i denna problembeskrivning 
handlade även om att man tydligare ville öppna för mer pragmatiska 

                                                             
136 Odhage, jämför bland annat sid 133. 
137 Hultén, sid 132. 
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uppgörelser kring infrastrukturbyggande och politiska förhandlings-
lösningar. Det fanns även en delvis motsatt uppfattning om att myn-
dighetssidan var alltför autonom i förhållande till regeringen och att 
man inte var tillräckligt strikt i att tillämpa samhällsekonomiska lön-
samhet som planeringskriterium.138   

Sammantaget förefaller dock dessa olika diskussioner ha kunnat 
enats kring en beskrivning av de tidigare verkens planering som ”inef-
fektiv”, vilket både avsåg den tid det tog att få ny infrastruktur utbyggd, 
bristande samordning mellan åtgärder och att åtgärders planerades 
som ansågs brista i effektivitet.139 Denna sammansatta kritik tycks så-
ledes ha format Trafikverket till en myndighet som å ena sidan förvän-
tades ta ett bredare ansvar som ”samhällsutvecklare” och tänka ”trans-
portslagsövergripande” men som å andra sidan blev av med de tidigare 
verkens bredare sektorsuppdrag och centraliserades till en organisat-
ion där regionala anpassningar sågs som problematiska.140  

I samband med att den nya myndigheten bildades utvecklades 
även en enhetlig metodik för att trafikslagsövergripande bedöma olika 
åtgärder på samma sätt.141 Thoresson menar att detta i förlängning av 
det transportpolitiska beslutet från år 1998 gav samhällsekonomiska 
teorier en starkare ställning i transportplaneringen.142 Samtidigt dis-
kuterar Thoresson att tilltron till beräkningar och en ökad efterfrågad 

                                                             
138 Ibid., sid 117-18.  
139 Detta utvecklas förtjänstfullt i Odhage, se särskilt sid 94-138. 
140 Trafikverket kom därigenom att i jämförelse med det tidigare Vägverket att bli betydligt mer toppstyrt 
med svagare regional förankring. Banverket var dock redan en centraliserad organisation och i förhållande 
till denna fick förändringen en annan riktning. Se exempelvis Hanna Sofia Rehnberg, På väg: Berättelser 
om Trafikverket (Södertörns högskola, 2017). 
141 Det vill säga i form av samlade effektbedömningar (SEB) som Trafikverket använder sig av och som är 
en form av multikriterieanalys utgående från en samhällsekonomisk bedömning. Se även Trafikverket, 
Samlad effektbedömning och samhällsekonomiska analyser. Riktlinje. TDOK 2015:0142 (2015) och vidare 
information på Trafikverkets hemsida.  
142 De transportekonomiska planeringsinstrumenten har varit i bruk för vägtransportplanering sedan sex-
tiotalet men blev inte aktuella för järnväg förrän efter förstatligandet och inrättandet av Banverket 1988, 
se vidare Thoresson, sid 2-3.  
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på kvantifierade mått också kan ses som ett uttryck för bredare tanke-
strömningar som bland annat resulterat i den ökade mål- och resultat-
styrningen av offentliga myndigheter mer generellt.143  

Den samlade effekten av de genomförda reformerna och i synner-
het det samtidiga genomförandet av en förändrad beställarroll innebar 
i praktiken menar Witzell, att Trafikverkets fokus blev smalare avgrän-
sat till infrastruktur med mindre engagemang i exempelvis annan sam-
hällsplanering.144 Odhage pekar samtidigt på ansatser till en breddad 
och mer öppen planering men menar att det traditionella teknokra-
tiska tänkande, som man möjligen eftersträvat att förnya, i stor ut-
sträckning lever vidare i den nya myndigheten.145  

 

2 .2  RAT IO NA LIST ISK PLA NE R ING   

Planeringen på Trafikverket och på de tidigare transportverken har i 
tidigare studier karaktäriserats som hemmahörande i en rationalistisk 
planeringstradition starkt präglad av ingenjörstänkande och transpor-
tekonomi. Dessa beskrivningar stämmer samtidigt väl överens med 
hur transportplanering i allmänhet beskrivs som en disciplin präglad 
av en tekniska och ekonomiska synsätt.146   

Att planeringsansatserna tenderar att vara rationalistiska fram-
hålls i ett antal intressanta avhandlingar som berör planering på Tra-
fikverket: Odhages från år 2017, Hulténs från år 2012, Witzells från 

                                                             
143 Det vill säga kopplingar till det tankekomplex som ofta omnämns som ”new public management” och 
som vanligen uppfattas vara del i bredare nyliberala strömningar. Se utöver Thoresson även Jacobsson and 
Sundström; Michael Power, The Audit Society: Rituals of Verification (OUP Oxford, 1997).  
144 Mer om denna ambition som bland annat blev till utvecklingsarbetet ”renodlad beställarroll” kan läsas 
i Witzell, "Approaching Transformative Futures: Discourse and Practice in Swedish National Transport 
Policy and Planning."; Witzell, Utvärdering av planläggningsprocessen för väg och järnväg: erfarenheter av 2013 
års lagstiftningsförändringar.; Witzell, "Physical Planning in an Era of Marketization: Conflicting 
Governance Perspectives in the Swedish Transport Administration." 
145 Odhage. 
146 Jämför bland annat Banister; Kębłowski and Bassens; Martens; Marco Te Brömmelstroet and Luca 
Bertolini, "Integrating Land Use and Transport Knowledge in Strategy-Making," Transportation 37, no. 1 
(2010). Se även föregående diskussion i avsnitt 1.2. 
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år 2021, Thoressons från år 2011 och Tornbergs från år 2011.147 Ex-
empelvis skriver Odhage att planeringen ”genomsyras av ett mer be-
gränsat och instrumentellt synsätt”148 och att åtgärdsvalsstudiemetodi-
ken utmärks av ”instrumentell rationell kunskapssyn”149. Hultén skri-
ver att i synnerhet i offentliga dokument ”reproduceras bilden av ett 
beslutsfattande baserat på instrumentella, rationalistiska utgångspunk-
ter, i vilka analytiska metoder och objektiva fakta utgör grund för såväl 
problembeskrivningar som åtgärdsförslag.”150 Han beskriver vidare 
hur planeringen i denna tradition ”anses syfta till att identifiera och 
prioritera de åtgärder som är bäst och mest kostnadseffektivt kan bidra 
till att uppnå transportpolitiska mål”.151  

Till det instrumentella hör också föreställningar om planering 
som något linjärt. Detta beskrivs bland annat av Odhage som visar på 
hur problemdefinitioner och lösningar betraktas som något som enty-
digt kan hållas isär så att planeringen kan genomföras stegvis i linje 
med klassiska modeller för beslutsfattande.152 Witzell lyfter i en artikel 
från år 2019 fram sådana linjära föreställningar av planering som kän-
netecknande för vad han beskriver som ett managementtänkande. 
Han menar att sådant tänkande är särskilt starkt förankrad inom Tra-
fikverkets projektorganisation, det vill säga verksamhetsområde ”Inve-
stering”. 153 Detta tänkande menar Witzell står i kontrast till gällande 
planlagstiftning mot bakgrund av att planeringen primärt betraktas 
som ett administrativt steg i en genomförandeprocess där infrastruk-
turbyggande är i egentligt fokus. Utifrån ett sådant synsätt blir plane-
ring företrädelsevis till något som bör hanteras effektivt och avgränsat, 
hellre än som en kommunikativ eller sökande process som kan öppna 

                                                             
147 Odhage; Hultén; Witzell, Approaching Transformative Futures: Discourse and Practice in Swedish National 
Transport Policy and Planning.; Thoresson; Tornberg.  
148 Odhage, sid v. 
149 Ibid., sid vi.  
150 Hultén, sid 15. 
151 Ibid., sid 16.  
152 Vilket för övrigt tydligt ifrågasätts av Odhage med stöd av tidigare forskning, se exempelvis sid 171.  
153 Witzell, "Physical Planning in an Era of Marketization: Conflicting Governance Perspectives in the 
Swedish Transport Administration." 



T R A N S P O R T P L A N E R A N D E T  P Å  T R A F I K V E R K E T  

 

44 
 

för komplicerade diskussioner, vilka i sin tur kan fördröja eller hota 
projektets genomförande.  

Kunskap som fakta och helst kvantifierad 

Trafikverkets kunskapssyn har Odhage beskrivit som ”en sorts instru-
mentell rationell kunskapssyn”, 154 vilket är en beskrivning som över-
ensstämmer med Witzell, Hultén och Tornbergs studier.155 Den domi-
nerade kunskapssynen förefaller utgå från en traditionell positivistisk 
epistemologi, enligt vilken kunskap betraktas som något objektivt och 
sakligt vars sanningshalt antas stå fritt från normativa ställningstagan-
den. Odhage uttrycker det som att ”kunskap framstår som något enty-
digt, som inte är motstridigt och inte kan komma att ifrågasättas”.156  

Witzell har betonat att kvantifierbarhet, data och kvantitativa ana-
lysresultat har en särställning och betraktas som en särskilt vederhäftig 
form av kunskap på Trafikverket. Kunskap som inte bygger på beräk-
ningar ses som mindre värdefull och Witzell har visat att planeringen 
delvis låter sig styras av vad Trafikverket menar sig kunna beräkna.157 
Odhage visar i sin studie på hur formella och statliga kunskapsun-
derlag tenderar att ges företräde framför lokal och erfarenhetsbaserad 
kunskap.158 Att kvantifierade mål och mått är en viktig del av Trafik-
verkets tankevärld i stort framgår för övrigt de publikationer som Aka-
demin för ekonomistyrning i staten publicerat om Trafikverkets stra-
tegiska ledningsarbete, se exempelvis Höglund 2014.159  

En viktig form av kvantifierade bedömningar är de samhällseko-
nomiska analyserna, vilka Thoresson har undersökt.160 Hon menar i 

                                                             
154 Odhage, sid vi. 
155 Witzell, Approaching Transformative Futures: Discourse and Practice in Swedish National Transport Policy and 
Planning.; Hultén; Tornberg. 
156 Odhage, sid vi. 
157 Witzell, Approaching Transformative Futures: Discourse and Practice in Swedish National Transport Policy and 
Planning. 
158 Odhage, sid vi mfl.  
159 En serie av publikationer från Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, se bland an-
nat Höglund and Svärdsten; Höglund. 
160 Thoresson. 
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överenstämmelse med de mer allmänna beskrivningarna av plane-
ringen på Trafikverket att dessa ”framställs som en objektiv och där-
med opolitisk värdering”161 och att metoden ”[p]å det hela taget fram-
ställs den som en neutral, saklig och systematisk metod med i huvud-
sak tekniska begränsningar”162. Hon lägger till att genom att analysre-
sultaten uppfattas som objektiva, så betraktas de även som politiskt 
neutrala. Thoresson skriver att analyserna framställs ”som en [sic] rat-
ionellt och neutralt underlag, ett löfte om att det så kallade allmänin-
tresset beaktas i en politisk dragkamp där starka särintressen hela tiden 
riskerar att få oproportionerligt stort inflytande över besluten.”163 

Odhage menar för övrigt att denna kunskapssyn försvårar för mer 
kommunikativa planeringsansatser och möjligheterna till att förstå 
planeringsproblem som genuint komplexa och ”wicked”164:  

Det gemensamma kunskapsbildandet genom argumentation och reto-
risk  dialog förvandlas i det instrumentella perspektivet till en autonom, 
objektiv och logisk kunskapsinstans.165  

Sammansatt, pålagrat och delvis parallellt 

Samtidigt så betonar såväl Odhage som Hultén att Trafikverkets pla-
neringen är sammansatt och delvis motsägelsefull; det finns inte en 
entydig ansats som präglar planeringen.166 Hultén beskriver det som 
att det successivt över tid skett en ”pålagring”167 av nya planeringsidéer 
och planeringsinstrument som inneburit att dagens planering kan till-
fredsställa olika planeringsideal. Han menar att dessa har lagts till de 
befintliga, utan att man städat ut den underliggande ”teknokratiska 
ordningen”: 

När de teknokratiska metoderna kritiserades fördes instrument med 
prägel av andra planeringstyper fram som komplement. Nya instrument 

                                                             
161 Ibid., sid 217. 
162 Ibid., sid 144.  
163 Ibid., sid 5. 
164 För begreppet wicked problems, se Horst WJ Rittel and Melvin M Webber, "Dilemmas in a General 
Theory of Planning," Policy sciences 4, no. 2 (1973).  
165 Odhage, sid vii. 
166 Jämför Hultén, sid 246; Odhage, sid 264, 68ff. 
167 Hultén, sid 245-46. Jämför även Strömgren. 
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ersatte inte de redan existerande, utan lades som nya lager ovanpå redan 
existerande. Planeringssystemet har därför institutionaliserats genom på-
lagring av nya instrument. Dessa har motiverats som förbättringar eller 
korrigeringar, men utan att direkt underminera den dominerande tek-
nokratiska ordningen. De har beskrivits som just komplement och ofta 
med förbehåll om att de bara gäller i särskilda fall.168 

Såväl Hultén som Odhage visar på andra ansatser och planeringsidéer 
som parallellt förekommer i planeringen på Trafikverket. Hultén har 
framförallt intresserat sig för vad han betecknar som realpolitisk 
pragmatism som i grova drag handlar om att jämka samman olika in-
tressen för att hitta stöd för byggande av nya infrastrukturprojekt sna-
rare än att nå samsyn om vad projekten ska vara bra för. Odhage har 
som nämnts, observerat inslag av ”en mer förståelseinriktad och kom-
munikativ ansats”.169 Denna beskriver han dock som försvårad av att 
Trafikverket samtidigt som man bjuder i till samverkan förefaller utgå 
från ”att de andra ska överta en uppfattning” om Trafikverkets syn på 
transportsystemet.170 Bägge är också inne på att detta görs möjligt, eller 
om man så vill hanteras, genom att planeringen består av ett antal pa-
rallella spår. Odhage beskriver detta som att: 

motsägelsefulla perspektiv inte behandlas vid ett och samma utrednings-
tillfälle utan olika perspektiv tillåts dominera vid olika tillfällen. Det är 
som om utvecklingsfrågornas motsägelsefullhet helt enkelt hanteras i pa-
rallella processer171  

Hultén talar utifrån sin studie med fokus på medfinansiering om ”sär-
kopplade processer” där den nationella planeringen organiserades ut-
ifrån en traditionell rationalistisk ansats parallellt med en pragmatisk 
förhandlingsinriktad ansats för att söka kommunal finansiering av in-
frastrukturprojekt. Han skriver att ”[g]enom att processerna i prakti-
ken särkopplades kunde konfliktytan minimeras mellan de olika syns-
ätten”.172 Detta kan ses som besläktat med vad Tunström fångat upp i 

                                                             
168 Hultén, sid 245. 
169 Odhage, sid viii.  
170 Ibid., sid v. Kursivering i original. 
171 Ibid., sid vi. 
172 Hultén, sid 209.  
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sin studie som det ”stuprörstänkande”, som enligt hennes informant, 
präglar både Trafikverket och regeringskansliet. 173 

Transportsystemperspektiv 

Som nämnts fanns vid Trafikverkets bildande en ambition om att pla-
neringen skulle bli mer transportslagsövergripande och förhålla sig till 
ett vidare samhällsperspektiv. Odhages forskning antyder att man lyck-
ats bättre med det första; planeringen har kommit att karaktäriseras 
av ett transportsystemperspektiv men också av ”ett förhållningssätt till 
transportsystemet som något som har en särställning jämfört med öv-
riga delar av samhället”.174 Han menar att det här transportsystemper-
spektivet innebär ett tankesätt där ”transportsystemet inte söker legiti-
mitet, utan redan uppbär legitimitet i sin funktionalitet”.175 

En liknande observation har gjorts av Tunström som utifrån ett 
antal centrala plandokument drar slutsatsen att ”systemperspektivet 
på transporter, det som mer tydligt kopplar tillbaka till den tradition-
ella synen på uppdraget som att tillhandahålla infrastruktur, lever kvar 
i ganska hög grad”.176 Hon påpekar vidare: 

Det är transportsystemet som står i fokus snarare än medborgarna, miljö-
erna, städerna eller samhället (…). Att använda begrepp som ”helhets-
syn” är förstås väldigt bra, men det bör vara uppenbart vad denna hel-
hetssyn inkluderar – alla transportslag, alla samhällsgrupper, alla delar 
av landet etc?177  

Detta tankesätt påminner om vad som i den planeringsteoretiska litte-
raturen omtalas som systemplanering och innefattar teorier som kom 
i ropet under sextiotalet.178  

 

                                                             
173 Tunström Tunström, Livability på svenska. Kunskapsutveckling kring livability som begrepp, politik och 
praktik i svensk transportplanering., sid 23. 
174 Odhage, sid v.  
175 Ibid. 
176 Tunström, Livability på svenska. Kunskapsutveckling kring livability som begrepp, politik och praktik i svensk 
transportplanering., sid 23. 
177 Ibid., sid 22. Kursivering i original. 
178 Philip Allmendinger, Planning Theory, Andra upplagan ed. (Palgrave Macmillan, 2009), sid 49 med 
vidare hänvisningar för den intresserade.  
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I planeringsteoretiska diskussioner är dessa tankegångar sedan länge 
avfärdade även om planteoriexperten Philip Allmendinger menar att 
deras inflytande inte ska underskattas och exemplifierar med bland 
annat just trafikanalyser.179 Systemplanering kan förenklat beskrivas 
som teori som å ena sidan syftar till ett övergripande helhetsgrepp om 
något komplext och dynamiskt samtidigt som de å andra sidan avgrän-
sar ut ett ”system” som en relativt självständig enhet. Systemen betrak-
tas därtill ofta som enheter som antas nyttjas rationellt enligt vissa 
principer, vilket gör att de i teorin blir möjliga att prognosticera. All-
mendinger beskriver det senare som att: 

A further crucial aspect of a systems or cybernetic understanding is that 
of rational utility. We act either individually or collectively in predicta-
ble ways that aim to maximize personal utility. A firm needs to minimize 
transport costs, for example, while individuals want to live in safe, acces-
sible and healthy environments. The combination of such constraints 
and rational behaviour means that systems can be theorized, modeled 
and predicted. Planning’s role in this is to anticipate the dynamics of a 
system such as a city or a region in an holistic way and plan accord-
ingly180 

Odhage har uppmärksammat hur begreppet ”systemtänkande” an-
vänds i Trafikverkets handledningen för åtgärdsvalsstudier och där be-
tonas som något ”av största vikt för att göra riktiga åtgärdsval”181. Han 
observerar att det förklaras som ett ”trafikslagsövergripande perspek-
tiv” och framställs som något som planerarna på Trafikverket förvän-
tas känna väl till:  

Ett trafikslagsövergripande perspektiv innebär ett vidare synsätt, som 
skiljer sig från en ansats där olika trafikslag behandlas isolerat från 
varandra. Ett sådant vidare synsätt framhålls alltså i handledningen som 
en nödvändig utgångspunkt för att kunna bedöma rätt och riktigt. Vad 
det mer precist innebär och vad som utmärker ett systemtänkande, bor-
tom att se transportsystemet som ett sammanhängande helt, framgår 
inte (…) Det skänker mig i stället en känsla av att läsaren självklart är in-

                                                             
179 Ibid., sid 49-50.  
180 Ibid., sid 53.  
181 Odhage, sid 226. Se vidare Trafikverket. Åtgärdsvalsstudier - nytt steg i planering av transportlösningar - hand-
ledning, Borlänge, 2015:171.  
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förstådd med vad för ett slags systemtänkande som föreställs bli tilläm-
pat och således bör välja att också tillämpa detta och inget annat tän-
kande.182  

Att planeringstänkandet är centrerat kring transportsystem tycks även 
återkomma i hur en av Thoressons informanter uppfattar trafikverken 
från regional planeringshorisont. Denne menar att ”kompetensen att 
sätta in infrastrukturen i breda sammanhang – den har inte trafikver-
ken” och lägger senare till att ”vi har myndigheter som har oerhört 
mycket kompetens på teknikområdet men de är inte samhällsplane-
rare.”183 
 

2 .3  NAT IO NE LL A PL A NE R  

Sverige har sedan femtiotalet en tradition av statliga transportplaner 
som beslutas i högsta politiska instans.184 Formerna för denna så kal-
lade nationella planering är löst reglerad i regeringspropositionen Pla-

neringssystem för transportinfrastruktur,185 i vilket den sittande regeringen 
ges stora möjligheter att anpassa den nationella planeringen utifrån 
rådande omständigheter och sin politik. Det kan noteras att den nat-
ionella planeringen varken är obligatorisk eller lagstyrd men att den 
likväl utvecklats till något av en formell institution. Det finns en all-
män förväntan på att regeringen under varje mandatperiod initierar 
en ny planeringsomgång som resulterar i beslut om en ny nationell 
plan.  

Regeringens nationella planbeslut syftar till att utifrån ett långsiktigt 
perspektiv ta ställning till trafikslagsövergripande hantering av trans-
portsystemet kommande tre mandatperioder. Fokus ligger på hante-
ring av statlig infrastruktur (nybyggen, underhåll, nedläggningar och 
andra förändringar) men planbeslutet omfattar även medelstilldelning 

                                                             
182 Odhage, sid 227. Kursivering i original. 
183 Thoresson, sid 187.  
184 För en historisk resumé se Hultén 2012. 
185 Regeringen. Planeringssystem för transportinfrastruktur (prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 
2011/12:257) 
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till regionala planer, medfinansiering till kommunala projekt, medel 
för transportforskning samt budget för Trafikverkets planeringsverk-
samhet och övriga administration. Till skillnad från de regionala och 
kommunala planinstrumenten enligt Plan- och bygglagen, finns det 
till den nationella transportplanen särskilda finansiella medel knutna 
till att genomföra beslutad plan under planperioden. Planens förverk-
ligande är även säkrat genom att Trafikverket har i uppdrag att genom-
föra flertalet av de åtgärder som ingår i planen.186  

I princip innebär det att alla större svenska infrastrukturprojekt 
kanaliseras via de nationella planerna. Tyngdpunkten ligger på väg- 
och järnvägsprojekt men även sjö- och luftfartsprojekt ingår i viss ut-
sträckning. Om ett projekt har inkluderats i den nationella planen är 
det vanligtvis en garanti för att projektet i fråga kommer att realiseras. 
Förvisso krävs därutöver en fysisk planläggningsprocess i enlighet med 
Väglagen eller Lagen om byggande av järnväg med tillhörande pröv-
ningar. En sådan prövning kan påverka hur projektet utformas men 
innebär endast i undantagsfall att projektet som sådant omprövas.  

De nationella planerna kan sammantaget sägas ha stort inflytande 
över förändringar och utbyggnader av transportsystemet med påföl-
jande strukturella effekter på bland annat rörlighet, arbetsmarknader, 
lokaliseringar, bebyggelsemönster, boendemönster och andra rums-
liga ordningar. Det är därtill det enda svenska planinstrument som 
verkar i den nationella skalan och ger möjlighet till ett samlat grepp 
kring den rumsliga utvecklingen i stort.  

 

 

 

 

                                                             
186 Med vissa undantag för åtgärder som regional eller kommunala aktörer genomför men som helt eller 
delvis finansieras via Trafikverket. 
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Planarbetets organisering 

Den nationella planeringen initieras och drivs av regeringen. Trafik-
verket står för det huvudsakliga planeringsarbetet, vilket är ett mycket 
omfattande arbete som tar stora resurser i anspråk både på Trafikver-
ket internt och hos inkopplade konsulter. Trafikverket har sedan 
bildandet organiserat den nationella planeringen genom projektorga-
nisationer. Projekten leds och bemannas från den Trafikverksövergri-
pande avdelningen ”Strategisk utveckling” och verksamhetsområdet 
”Planering”.187 De centrala planeringsförslagen processas med Trafik-
verkets ledning samt med Trafikverkets styrelse (bestående av ledamö-
ter tillsatta av regeringen) inför leverans till regeringen.188 Den nation-
ella planeringen innebär likväl en stor arbetsinsats för regerings-
kansliet och andra iblandade planeringsaktörer.  

Bland de övriga planeringsaktörerna bör särskilt nämnas de reg-
ionala planupprättarna som vanligtvis reviderar de regionala trans-
portplanerna parallellt med den nationella planeringen. Därtill är reg-
ionerna, flertalet kommuner och diverse intresseorganisationer enga-
gerade i den nationella planeringen. Den statliga myndigheten Trafik-
analys är därtill inkopplad i en granskande roll i förhållande till Tra-
fikverket och som expertstöd för regeringskansliet. Sammantaget är 
Hultén beskrivning av den nationella planeringen värd att lyfta fram i 
sin träffsäkerhet: 

Det är en komplex verksamhet som det inte är alldeles lätt att få grepp 
om ens för dem som själva är inblandade189  

Trafikverkets planeringsarbete styrs i stor utsträckning av direkta di-
rektiv som kommer från regeringen. Därutöver ramas planeringen in 

                                                             
187 För vidare information om Trafikverkets organisation, se www.trafikverket.se/om-oss/var-verksam-
het/Organisation. Initialt hette det verksamhetsområde som bedriver nationell planering (men inte fysisk 
planering) för övrigt ”Samhälle” i linje med de ambitioner om att verka som samhällsutvecklare. Detta 
verksamhetsområde har senare döpts om till ”Planering”. 
188 Trafikverkets styrelse är ytterst ansvarig för Trafikverkets verksamhet inför regeringen medan Trafikver-
kets generaldirektör bär ansvar för den löpande verksamheten. Se vidare Vägledning för statliga 
myndighetsstyrelser. Regeringskansliet. 2016, sid 14-15.  
189 Hultén, sid 21. 

http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/Organisation
http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/Organisation
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av ett antal förordningar av hur statliga medel får användas för inve-
steringar i infrastruktur liksom av Trafikverkets regleringsbrev. En vik-
tig utgångspunkt är även de tidigare omnämnda transportpolitiska må-
len. Därtill finns vanligtvis ett antal andra strategier och pågående stat-
liga utredningar som i olika avseenden förväntas beaktas.  

Den nationella planeringens gängse gång är att regeringen ger Tra-
fikverket i uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning för utveckling 
av transportsystemet. Trafikverket utarbetar därefter en inriktning i 
enlighet med det direktiv man fått av regeringen och presenterar det i 
form av ett så kallat inriktningsunderlag. Denna inriktning remitteras 
sedan och utgör därefter tillsammans med inkomna synpunkter ett 
viktigt underlag för en transportpolitisk proposition.  

När denna proposition behandlats i riksdagen, bildar den utgångs-
punkt för nästa regeringsuppdrag till Trafikverket om att ta fram för-
slag till nationell plan. Även detta regeringsuppdrag åtföljs av ett di-
rektiv med närmare instruktioner om vad som särskilt ska beaktas och 
vad för underlag regeringen vill ha. Det är vanligt att regeringen ger 
detaljerade medskick om hur förslaget ska framställas och att de speci-
fikt omnämner infrastrukturprojekt som de vill ha med i planen.190  

Trafikverkets planförslaget skickas efter framtagandet på remiss 
och ligger sedermera till grund för regeringens planbeslut tillsammans 
med andra underlag. Synpunkter har då vanligtvis inhämtats även via 
ett antal hearingar som Trafikverket och regeringskansliet ordnat med 
olika planeringsaktörer, branschrepresentanter och intresseorganisat-
ioner.  

Sammantaget menar jag i linje med tidigare diskussion (se avsnitt 
1.2) att den nationella planeringen bäst låter sig sammanfattas som 
samproducerad, det vill säga något som flera aktörer gemensamt arbe-
tar fram. Såväl regeringens direktiv och beslut, som Trafikverkets olika 
plandokument, kan betraktas som influerade av organisationernas 

                                                             
190 Se bland annat Wockelberg som menar att instruktioner om specifika åtgärder delvis strider mot den 
tänkta parlamentariska ordningen, Helena Wockelberg, Beslut under resans gång: en statsvetenskaplig analys 
av riksdagens roll i planering och uppföljning av vägar och järnvägar (Sveriges riksdag, 2004). 
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upprepade interaktion med varandra. Övriga medverkande organisat-
ioner bör också ses som delaktiga i denna samproduktion även om 
Trafikverket och regeringen i sammanhanget har en särställning. I 
kommande kapitel kommer en analys av dominerande planeringstän-
kande på Trafikverket att presenteras med utgångspunkt i det senaste 
av dessa förslag till nationell plan. Närmast väntar dock en genomgång 
av det analytiska ramverk som används i studien.   
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Kapitel 3 Det diskursteoretiska ramverket 

det här kapitlet kommer jag att diskutera Laclau & Mouffes dis-
kursteori191 och de analytiska begrepp jag använt för att genomföra 

studien om planeringstänkande på Trafikverket. I nästa kapitel kom-
mer jag sedan att beskriva hur denna teori använts i utformandet och 
genomförandet av studien. Detta är dock diskussioner som ligger nära 
varandra eftersom teori, metodologi och metod är tätt sammanknutna 
i detta arbete. Det faller i sin tur tillbaka på att jag utgår från en post-
strukturalistisk kunskapssyn som återfinns i Laclau & Mouffes dis-
kursteori och som har konsekvenser för hur jag tar mig an uppgiften 
att producera ny kunskap (se vidare diskussioner i kapitel 4).  

Kapitlet inleds med en övergripande diskussion om Laclau & 
Mouffes diskursteori och varför jag valt att arbeta med denna. Därefter 
kommer en mer detaljerad redogörelse av teorin och av de analytiska 
begrepp som används i studien.  

 

3 .1  DISKURSTE O RI  O CH PLA NE RI NGS T Ä N KA NDE   

I mitt försök att beskriva planeringstänkande (se avsnitt 1.3) talade jag 
om detta som något som skapas i ständigt pågående sociala processer 
som handlar om att tolka, värdera, ge mening, skapa ordning och ge 
struktur till det man upplever och har för handen. Den här studien 
riktar dock inte uppmärksamheten mot de processer i vilka detta sker, 
utan mot vad som för närvarande etablerat sig som mer dominerande 
former av planeringstänkande på Trafikverket. Detta kan exempelvis 
komma till uttryck i förgivettaganden, självklara utgångspunkter, vissa 
återkommande tankefigurer och i sätt att resonera på. Olika sådana 
uttryck kan hänga samman med varandra men det kan också antas 
finnas flera olika etablerade sätt att resonera på. För att analytiskt 
närma mig och kunna sätta ord på olika former av planeringstänkande 

                                                             
191 De huvudsakliga texter jag utgår från är Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a 
Radical Democratic Politics; Laclau and Mouffe, "Post-Marxism without Apologies."; Laclau. 
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använder jag mig av begreppet diskurs. En diskurs beskriver då ett visst 
sammanhängande sätt att resonera, tänka och skapa mening.  

Genom att använda mig av begreppet diskurs på detta sätt skriver 
jag in mig i en forskningstradition som vilar på socialkonstruktionist-
isk grund och som intresserar sig för hur människor förstår, tolkar och 
ordnar sin tillvaro både språkligt och på andra sätt.192 Inom ramen för 
denna tradition finns flera olika mer precisa teorier om diskurser som 
exempelvis kritisk diskursanalys193, diskurspsykologi194 och Carol Bac-
chis problemrepresentationer.195 Dessa teorier är alla influerade av 
Michel Foucaults teorier om diskurs, vilka också kan användas för att 
göra diskursanalyser.196 Inte minst genomsyras denna forskningstrad-
ition av Foucaults syn på kunskap och makt som sammanbundna.197 
Detta gäller även för Laclau & Mouffes diskursteori som har stora lik-
heter med senfoucauldianska ansatser.198 Deras teori kallas ofta för 
”diskursteori” men det kan noteras att detta är en av många intres-
santa teorier om diskurser.  

Jag har valt att arbeta med Laclau & Mouffes diskursteori bland 

annat för att deras vetenskapliga arbete så tydligt är drivet av sociala 
och politiska frågor. Själva tillämpar de sin teori för bland annat dis-
kussioner om hur olika sociala grupper konstrueras i politiska diskur-

                                                             
192 För nogrannare introduktioner till denna forskning rekommenderas Winther Jørgensen och Phillips; 
David Howarth, Discourse (Buckingham: Open University Press, 2000); Sara Mills, Discourse (1997). 
193 Det vill säga ”Critical Discourse Analysis”, se exempelvis Norman Fairclough, Discourse and Social 
Change (Cambridge: Polity Press, 1992).  
194 Se bland annat Jonathan Potter and Margaret Wetherell, Discourse and Social Psychology: Beyond At-
titudes and Behaviour (Sage, 1987). 
195 Carol Bacchi, "Analysing Policy: Whats the Problem Represented to Be?," (2009). 
196 Foucaults utvecklade successivt sina teorier om diskurser och beroende på vilka av hans texter man lu-
tar sig mot kan i sin tur en diskursanalysen få olika inriktning. Se Howarth, sid 48-66 för en översiktlig 
genomgång av Foucaults sätt att använda diskursbegreppet i olika perioder. 
197 Foucault menar mycket kortfattat att sanningsanspråk och makt är förbundna. Till detta hör också ett 
synsätt på makt som produktiv och diskursiv, se vidare i exempelvis Michel Foucault, Power/Knowledge: 
Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, ed. C Gordon (Brighton: Harvester, 1980).  
198 Ett exempel på en sådan senfoucaudiansk ansats är Maarten A Hajer, The Politics of Environmental 
Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process (Clarendon Press Oxford, 1995). För likheter mel-
lan Foucaults senare ansats till diskurs och diskursteori, se bland annat Jacob Torfing, "New Theories of 
Discourse Laclau, Mouffe and Zizek,"  (1999): sid 91. 
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ser och i sociala rörelser. Deras gemensamma bok ”Hegemony and Soci-
alist Strategy”, som är den huvudsakliga källan till diskursteori,199 myn-
nar också ut i en vision om ”plural democracy”. Denna vision handlar 
om att skapa breda gemenskaper med plats för olika förtryckta grupper 
att förenas.200 Boken publicerades år 1985 och skrevs i relation till den 
vänsterrörelse som i början av åttiotalet tycktes tappa sin samlande 
kraft samtidigt som mer nyliberal politik fick starkare fäste.201 På ett 
mer abstrakt plan är Laclau & Mouffe alltså intresserade av sociala 
skillnader i samhället och hur sociala orättvisor kan bekämpas, vilket 
tematiskt upprättar ett sorts systerskap med denna betydligt mer blyg-
samma forskning om transportplanering. Konkret innebär det också 
att diskursteorin innefattar analytiska begrepp av specifikt värde för 
att närma sig sociala skillnader.  

En annan anledning till att jag sett Laclau & Mouffes diskursteori 
som särskilt värdefull är hur de diskuterar diskurser i plural och som 
något som aldrig är entydigt. Deras teori utgår från att det i varje situ-
ation finns ett flertal samtidigt verksamma mer eller mindre aktiva dis-
kurser, såväl som sedimenterade avlagringar av äldre diskurser och 
ständigt embryon till nya diskurser.202 Denna utgångspunkt har jag sett 
som särskilt relevant i förhållande till att Trafikverkets planering be-
skrivits som sammansatt och bestående av olika ”pålagrade” plane-
ringsidéer (se avsnitt 2.2).   

I studien ingår även att utforska konsekvenser av planeringstän-
kande. Laclau & Mouffes diskursmodell utgår från att en diskurs per 
definition både utesluter vissa sätt att se världen och ordnar verklig-
heten så att vissa saker blir mer centrala än andra.203 Det har också talat 
till valet av teori eftersom jag vill analysera en viss planeringsfrågas 

                                                             
199 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. Titeln finns 
även översatt till svenska, se Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 
trans. Carl-Michael Edenborg, Glänta/Vertigoserien (Göteborg/Stockholm: Vertigo Förlag, 2008). 
200 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid 179-93. 
201 Ibid., jämför sid vii-xix. 
202 Ibid., sid 106-07.  
203 Ibid., sid 112. Se även kommande diskussion om nodalpunkter 
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ställning, vilket kan förstås handla om hur frågan är innesluten respek-
tive utesluten och mer eller mindre central.  

Efter denna introduktion och förklaring till varför jag valt att arbeta 

med diskursteori ska jag mer i detalj redogöra för denna teori. Den vilar 

på socialkonstruktionistisk grund och har en konsekvent poststruktu-

ralistisk ansats.204 Det betyder inte att Laclau & Mouffe skulle förneka 
att det finns en yttre värld och att människors tillvaro formas av exem-
pelvis materiella tillgångar. Deras poäng är istället att denna yttre värld 
inte förutbestämt hur vi människor ska förstå vår tillvaro, vad vi ser som 
viktigt och värdefullt eller hur vi ska leva tillsammans. De uttrycker 
detta som att: 

we have tried to show, discourse theory is not just a simple theoretical 
or epistemological approach; it implies, by asserting the radical historic-
ity of being and therefore the purely human nature of truth, the com-
mitment to show the world for what it is: an entirely social construction 
of human beings which is not grounded on any metaphysical ‘necessity’ 
external to it—neither God, nor ‘essential forms’, nor the ‘necessary laws 
of history205 

När jag nu ska redovisa diskursteorin närmare gör jag det i två steg. 
Jag börjar med att beskriva vad jag kallar för Laclau & Mouffes dis-
kursmodell. Detta är en teoretisk –och därmed förenklad – modell för 
hur man kan tänka sig att diskurser fungerar. Därefter beskrivs med 
hjälp av denna diskursmodell hur Laclau & Mouffe betraktar det so-
ciala. Denna redovisning gör inte anspråk på att vara en uttömmande 
redogörelse av Laclau & Mouffes diskursteori. Den är främst skriven 
för att förklara de analytiska begrepp som används i den här studien 
och deras inbördes relation. Men trots att det här endast rör sig om 
ett urval av de begrepp som Laclau & Mouffe själva använder, är det 

                                                             
204 Detta poängteras bland andra av Jørgensen & Phillips i jämförelse med ”kritisk diskursanalys” och 
”diskurspsykologi”, se Marianne W Jørgensen and Louise J Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method 
(Sage, 2002), se bland annat sid 139.  
205 Laclau and Mouffe, "Post-Marxism without Apologies," sid 106. Jag citerar genomgående Laclau & 
Mouffe på engelska eftersom de är dessa texter jag arbetat med att tolka och den svenska översättningen 
av nödvändighet i sig är en tolkning. Jämför även fotnot 207. 
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som Winther Jørgensen & Phillips påpekar ”en del begreppsgymnas-
tik att ge sig ut i den diskursteoretiska terrängen”.206  

Jag vill därtill vara tydlig med att Laclau & Mouffes begreppsappa-
rat kan och har tolkats på olika sätt. Hegemony and Socialist Strategy en 
relativt svårtillgänglig bok skriven på ett sätt som öppnar för olika läs-
ningar.207 Detta har också gett upphov till uttolkande sekundärlittera-
tur och i mitt arbete har jag särskilt tagit stöd av texter av David Ho-
warth208, Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips209, och Jacob 
Torfing210. De begreppsförklaringar som redovisas nedan är således 
mina tolkningar och liksom urvalet av begrepp är påverkade av studi-
ens fokus.   

 

3 .2  LACL AU & MO UF FE S  DIS KURSMODE L L  

Jag ska nu redogöra för hur Laclau & Mouffe menar att man teoretiskt 
kan föreställa sig att diskurser fungerar och opererar i förhållande till 
varandra. I detta avsnitten kommer jag att diskutera begreppen diskur-
ser, artikulation, uteslutning, det diskursiva fältet, moment, element, nodal-
punkter, flytande signifikanter, differenser, ekvivalenser och meningslogik. 

Diskurser 

Begreppet diskurs används i många olika forskningstraditioner och 
även i mer vardagligt språkbruk. I det senare fallet syftar det vanligen 

                                                             
206 Winther Jørgensen och Phillips, 31. 
207 Att boken kan upplevas som svårtillgänglig faller delvis tillbaka på att Laclau & Mouffe till synes skri-
ver för en läsekrets som redan förväntas vara väl bevandrad i den omfångsrika litteratur de refererar till 
samt ett antal med boken samtida debatter och aktuella händelser. Svårigheterna i att uttolka deras text 
grundas också i att de begrepp de använder har en delvis glidande innebörd och används på olika sätt i 
olika delar av texten. Som läsare har jag vid sådana tillfällen ofta blivit förvirrad och undrat om jag miss-
förstått den tidigare texten eller om glidningen beror på att Laclau & Mouffe rört sig till en annan dis-
kussion.  Även i sekundärlitteraturen och i olika tillämpningar av diskursteori märks att teorierna kräver 
ett tolkande arbete som ger upphov till olika läsningar.  
208 Howarth. 
209 Jørgensen and Phillips; Winther Jørgensen och Phillips. Notera att jag använt mig av två olika uppla-
gor: en tidigare upplaga på svenska från år 2000 (översatt från det danska originalet från år 1999) och en 
delvis omarbetad och utvidgad upplaga på engelska från år 2002 som författarna själva stått för. Därav de 
olika årtal, språk och efternamn som jag refererar till.    
210 Torfing; Jacob Torfing, "Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges," in Discourse 
Theory in European Politics (Springer, 2005). 
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på en viss etablerad diskussion.211 När begreppet används av Laclau & 
Mouffe får det en annan och specifik innebörd som handlar om till-
fälligtvis stabila system av tänkande och meningsskapande. De ser dis-
kurser som system som organiserar mening på ett bestämt sätt: 

a differential and structured system of positions – that is, a discourse212 

Laclau & Mouffe talar således om diskurser som ”system” där en sorts 
sammanhängande väv av ”positioner” tillsammans bildar ett större 
mönster. Det innebär att diskurser, utifrån Laclau & Mouffes sätt att 
resonera, har ett vidare omfång och omfattar mer än exempelvis en 
enskild idé eller antagande. Olika idéer eller andra former av uttryck 
är relaterade till varandra på ett visst sätt, vilket etablerar en viss ord-
ning: ett strukturerat system. Det som en diskurs strukturerar och sor-
terar är en bit av verkligheten så att den blir mer entydig och därige-
nom möjlig att upplevas som någorlunda begriplig och sammanhäng-
ande. Diskurser skapar på så sätt gemensamma ramar för hur man 
exempelvis närmar sig en fråga och får betydelse för hur vi tenderar 
att tänka, känna och handla.  

Diskurser får därmed stort inflytande och makt, vilket förstärks av 
att sådant man tenderar att ta för givet i mindre utsträckning ifråga-
sätts. Uppfattar man något som närmast självklart och naturligt blir 
det ofta en utgångspunkt för vidare agerande.213 Man kan jämföra med 
att vad som ses som ”planeringsförutsättning” får stort inflytande i pla-
neringssammanhang och utgör grund för hur andra frågor diskuteras. 
Winther Jørgensen & Phillips sammanfattar det som att maktförhål-
landen naturaliseras och blir så självklara att de inte kan ifrågasättas.214  

Stöter man istället på diskurser som för en själv är helt främmande, 

                                                             
211 SAOL (2015) skriver exempelvis om diskurs som ett ”sätt att resonera inom ett visst område” och ex-
emplifierar med ”den filosofiska diskursen”.  
212 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid 108. 
213 Jag använder mig inte i denna studie av begreppet ”hegemoni” som är oerhört centralt i Laclau & 
Mouffes arbeten och som just beskriver diskurser som blivit så naturaliserade att de inte längre tenderar 
att ifrågasättas. Diskursteorin handlar i mångt och mycket om teori för att benämna och få syn på hege-
monier. Här talar jag istället om dominerande diskurser för tankesystem som är mer hegemoniska än 
andra men utan att för den skull vara vad jag ser som hegemoni.   
214 Jørgensen and Phillips, sid 39. 
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framstår de tydligare som de mer arbiträra och mer som de påfund de 
är. Det senare upplever man kanske lättast vid kontakter med kulturer 
man inte är del av.  

Centralt i diskursteorin är dock principen att ingen diskurs är en 
komplett eller allomfattande tolkning av verkligheten.215 Istället me-
nar Laclau & Mouffe att vi lever omgivna av och deltar i många olika 
samtidiga diskurser samt att vilka diskurser som vi har tillgång till för-
ändras över tid och varierar mellan olika historiska och kulturella sam-
manhang. Diskurser är således knutna till specifika sociala samman-
hang216 och de är alltid ofullständiga. Laclau & Mouffe uttrycker detta 
som att transformationen av element till moment aldrig blir komplett (se 
nedan). För att kunna förstå detta behöver vi dock tränga något dju-
pare in i deras begreppsflora.  

contingency and articulation are possible (..) because no discursive for-
mation is a sutured totality and the transformation of the elements into 
moments is never complete217 

Artikulation, det diskursiva fältet & uteslutning  

Ett viktigt begrepp i förhållande till diskurser är artikulation. Laclau & 
Mouffe utgår från att det, åtminstone i teorin, finns oändligt med 
olika möjligheter att skapa mening på. Dessa gränslösa möjligheter kal-
lar de för det diskursiva fältet218. När en diskurs formeras tänker de sig i 
teorin, att mening hämtas från det diskursiva fältet och länkas samman 
på ett visst sätt. Mening får på så sätt en viss innebörd i relation till 
annan mening. Detta sammankopplande är vad som kallas artikulation 

                                                             
215 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, 106-07. 
Se  även sid113: “The status of the 'elements' is that of floating signifiers, incapable of being wholly articu-
lated to a discursive chain. And this floating character finally penetrates every discursive (i.e. social) iden-
tity. But if we accept the non-complete character of all discursive fixation”. Det innebär att diskursteorin i 
sträng mening menar att det inte finns några egentliga diskurser utan endast partiella system som Laclau 
& Mouffe hävdar kan analyseras som att de strävar efter att bli egentliga –fullfjädrade omnipotenta – dis-
kurser. 
216 Jämför med vad Donna Haraway talar om som ”situerad kunskap”, se Donna Haraway, "Situated 
Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective," Feminist studies 
14, no. 3 (1988). 
217 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid 106-
107. 
218 Ibid., sid 111.  
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och beskriver hur något upprättas som sant i relation till något annat. 
Om en diskurs antas innehålla olika positioner, kan artikulation sägas 
handla hur dessa positioner fylls med mening. Om man exempelvis 
föreställer sig en plats som vi kan kalla för ”gata” och sedan artikulerar 
denna gata som ”stadsrum”, skulle vi kunna säga att vi har gett gatan 
mening – vi har artikulerat den219 – som ett rum som tillhör staden, se 
figur 3 nedan. 

 

 Fig.3 Schematiskt diagram som illustrerar artikulation som ett sammanfogande 
där i detta fall ”gata” får mening genom att relateras till ”stadsrum”.    

Eftersom dessa positioner kan fyllas med mening på många olika sätt 
med hjälp av det diskursiva fältet, innebär det att artikulation också all-
tid handlar om att utesluta mening. Artikulation kan därmed betraktas 
en dubbelriktad rörelse som upprättar en viss innebörd till priset av 
att annan mening och andra sätt att uppfatta hur något hänger sam-
man exkluderas. Det som exkluderats eller uteslutits blir så att säga kvar 
i det diskursiva fältet av andra alternativa sätt att skapa mening. Winther 
Jørgensen & Phillips beskriver detta fält som ”en reservoar av betydel-
setillskrivningar” som en viss artikulation eller en hel diskurs avstått 
från att relatera till: 

                                                             
219 Se framförallt ibid., sid 105-14. Dock ska sägas att begreppet “artikulation” hör till de begrepp som 
Laclau & Mouffe använder med åtminstone tillsynes skiftande innebörd i olika avsnitt, jämför fotnot 
207. Jag använder det här som beteckning på det grundläggande sammanfogande som en diskurs i teorin 
byggs upp av, det vill säga att element relateras och ges positioner i relation till varandra som moment. En 
artikulation representerar därför inte i min tolkning någon särskild form av sammanfogande av mening 
utan står för en grundprincip. Det finns dock forskare som använder detta begrepp för att beteckna en 
viss sorts sammanfogande, närmare bestämt för att artikulationer av ekvivalenser som i politiskt syfte upp-
rättas mellan disparata element med stöd ibland annat hur Laclau & Mouffe skriver: ”articulation — that is 
to say, as a political construction from dissimilar elements”, ibid sid 85. En sådan tolkning öppnar dock för 
att differentiera mellan olika artikulationer baserat på intention, vilket tycks mig så i viss konflikt med vad 
jag ser som en finessen med diskursteori, nämligen att (re)producerandet av diskurser förmedlar vissa 
maktperspektiv oavsett hur rutinmässigt eller förslaget de artikuleras. Därmed inte sagt att agens och in-
tention inte har betydelse i diskursiva processer men det är i mina ögon en annan sorts diskussion och 
inte heller i Laclau & Mouffe teoretiska fokus.  
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En diskurs är således en reducering av möjligheter. Den är ett försök att 
hejda tecknens glidning i förhållande till varandra och därmed ett för-
sök att skapa entydighet. (…) Det diskursiva fältet är en reservoar av be-
tydelsetillskrivningar som tecken har haft eller har i andra diskurser, 
men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet.220  

Gatan artikulerad som stadsrum ger företräde till ett visst betraktelse-
sätt som kanske inkluderar människor som stannar upp för att prata. 
En planerare kan välja att artikulera detta genom att rita in en bred 
trottoar med utrymme för sittplatser. Det som härigenom utesluts kan 
exempelvis vara samma gata artikulerad som ”trafikled”. Detta exem-
pel visar därmed på hur meningsskapande i planeringssammanhang 
kan få konkreta implikationer – gator utformade som ”trafikleder” 
skiljer sig påtagligt från gaturum utformade som ”stadsrum”. Det är 
inte förutbestämt vad som kan hända på en gata utformad som stads-
rum respektive trafikled men olika sorters sociala händelser och prak-
tiker underlättas och blir betraktade som riktiga. Det är exempelvis 
möjligt för människor att känna igen varandra på en trafikled och 
stanna upp men det händer betydligt oftare i stadsrum.   

Även den högst vardagliga handlingen att följa trafikens tempo på 
en gata utformad som trafikled kan tolkas som att den upprepar arti-
kuleringen av ”gatan som trafikled”. På så sätt kan artikulationer upp-
fattas som reproducerande tidigare meningsskapande.221 Samtidigt är 
varje sådan handling en separat handling och på sitt eget sätt unik. 
Winther Jørgensen & Phillips uttrycker det som att ”ingen praktik är 
en total upprepning av tidigare strukturer. Man kan säga att i varje 
skenbar reproduktion ingår en liten smula förändring.”222. Varje arti-
kulation kan därmed också läsas som ett produktivt meningsskapande 
som både kan vara förändringsbärande och konserverande. Laclau & 
Mouffe beskriver det som att: 

                                                             
220 Jørgensen and Phillips, sid 34. 
221 Denna tolkning bygger jag på hur jag tolkat begreppet artikulation och på hur Laclau & Mouffe utvid-
gat diskursbegreppet till alla sociala praktiker. Därmed sammanförs vad exempelvis Butler skiljer på som 
”performing” och konstruktioner till ett fält av artikulationer som både är reproducerande och produce-
rande. Se Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Routledge, 2011). 
222 Winther Jørgensen and Phillips, sid 133. 
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Every social practice is therefore — in one of its dimensions — articula-
tory. As it is not the internal moment of a self-defined totality, it cannot 
simply be the expression of something already acquired, it cannot be 
wholly subsumed under the principle of repetition; rather, it always con-
sists in the construction of new differences.223 

Element och moment 

I det omfattande vokabulär som Laclau & Mouffe arbetat fram så be-
nämns byggstenarna – eller positionerna – i alla diskursiva processer 
som element och moment. Elementen tillhör i princip det diskursiva fäl-
tet fram till att de artikuleras och därmed blir till moment i en viss 
diskurs. Det innebär att de tidigare diskuterade positionerna i en dis-
kurs alla är att beteckna som moment.  

we will call articulation any practice establishing a relation among ele-
ments such that their identity is modified as a result of the articulatory 
practice. The structured totality resulting from the articulatory practice, 
we will call discourse. The differential positions, insofar as they appear ar-
ticulated within a discourse, we will call moments. By contrast, we will 
call element any difference that is not discursively articulated224 

I exemplen ovan var således ”gata” i bägge fallen ett moment medan 
”stadsrum” respektive ”trafikled” växlade mellan positionerna element 
och moment, se figur 4.  

Laclau & Mouffe konkretiserar inte vad ett element kan eller inte 
kan vara.225 Men min tolkning är att Laclau & Mouffe håller öppet för 
att det som är meningsbärande –artikulerande – inkluderar alla 
mänskliga uttryckssätt.226 Det innefattar förstås språk men lika mycket 
vad vi inte talar om, hur vi handlar, hur vi förhåller oss till andra, hur 
vi är mot oss själva, vilka känslor vi tillåter i olika situationer, hur vi  

                                                             
223 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid 113-14. 
Kursivering i original.  
224 Ibid., 105  jmf även sid 113. 
225 David Howard påpekar att Laclau & Mouffe aldrig ger sig på att försöka ringa in vad ett element kan 
vara utan lämnar detta mycket öppet. De element som de själva intresserar sig för –och därmed uppenbar-
ligen menar är element– är företrädelsevis abstrakta begreppskonstruktioner som kan sägas beskriva soci-
ala fenomen så som exempelvis demokrati, nationalism, ekonomi, rasism och rättvisa (se Howard 
2000:116-120).  
226 En tolkning som jag uppfattar att jag delar med Winther Jørgensen och Phillips. Jämför särskilt sid 
149-150. 
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Fig. 4 Diagram som illustrerar skillnaden på moment, som ingår i en artikulation, 
och element. 

umgås med andra levande varelser, hur vi klär oss, vad vi omger oss 
med för föremål och så vidare. Min poäng är att denna lista inte har 
något slut, vilket innebär att den diskursteoretiska linsen, som ju lätt 
framstår som mycket abstrakt och teoretisk, i grunden är jordad i var-
dagliga handfasta händelser. Denna tolkning baserar jag bland annat 
på hur Laclau & Mouffe skriver om diskurser som helheter som inne-
fattar långt mycket mer än språkliga uttryck. 227 De slår också ifrån sig 
kritik om att vara världsfrånvända och att inte erkänna betydelsen av 
den materiella verkligheten:  

Now, in our interchange with the world, objects are never given to us as 
mere existential entities; they are always given to us within discursive ar-
ticulations. Wood will be raw material or part of a manufactured prod-
uct, or an object for contemplation in a forest, or an obstacle that pre-
vents us from advancing; the mountain will be protection from enemy 
attack, or a place for a touring trip, or the source for the extraction of 
minerals, etc. The mountain would not be any of these things if I were 
not here; but this does not mean that the mountain does not exist. It is 

                                                             
227 Exempelvis skriver Laclau & Mouffe 1987: “totality which includes within itself the linguistic and the 
non-linguistic, is what we call discourse (…) what must be clear from the start is that by discourse we do 
not mean a combination of speech and writing, but rather that speech and writing are themselves but in-
ternal components of discursive totalities”, se Laclau and Mouffe, "Post-Marxism without Apologies," sid 
82. Se även Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid 
109.  
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because it exists that it can be all these things; but none of them follows 
necessarily from its mere existence.228 

Meningsskapande ska alltså inte här tolkas som något som försiggår 
på ett eget högre plan och inte heller som något kalkylerande som fö-
regår en handling; istället är det något som är inbäddat i vad ”som 
händer” och ”blir till” människor emellan.229 David Howarth 
beskriver det som att diskursbegreppet har vidgats så att det “enlarges 
the scope of discourse analysis to include all social practices, such that 
discourses and discursive practices are synonymous with systems of so-
cial relations”230. Jag har försökt att spegla detta synsätt när jag exemp-
lifierade med hur man beter sig på en gata som en form av artikulation. 

Nodalpunkter  

Laclau & Mouffe har därtill flera olika beteckningar på olika sorters 
element och moment. Bland annat betecknar de vissa moment som 
nodalpunkter, vilket syftar på moment som utgör en mer central kärna 
i en diskurs:  

Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field of dis-
cursivity, to arrest the flow of differences, to construct a centre. We will 

                                                             
228 Laclau and Mouffe, "Post-Marxism without Apologies," 85. 
229 Laclau & Mouffe lämnar egentligen frågan om enskildas agens därhän och har sitt fokus inställt på 
teoriutveckling och diskurser som sådana. Däremot uppfattar jag att exempelvis mer diskurspsykologiska 
ansatser är väl förenliga med diskursteorin för den som är intresserad av hur befintliga diskurser medvetet 
och omedvetet används i det faktiska artikulerandet. Här stödjer jag mig främst mot Winther Jørgensen & 
Phillips. Dock kan det förtjänas att poängtera att även när man medvetet ”utnyttjar” en diskurs för att bli 
hörd eller förstådd så innebär det samtidigt att man bidrar till att reproducera den diskurs man så att säga 
talar igenom. Metzger skriver om detta som att: ”den enskilda aktören positionerar sig i diskursen för att 
dra nytta av den. Samtidigt som detta sker, sker dock kopplingen även i den motsatta riktningen, diskur-
sen positioneras på det diskursiva fältet med aktören som agent. Därmed uppstår en dialektik mellan dis-
kursen/ideologin och den enskilda aktören, samtidigt som aktören utnyttjar diskursen för att positionera 
sig och rättfärdiga sin position så ’utnyttjar’ diskursen aktören för att rättfärdiga sin existens och sin legiti-
mitet som en grund för sanningsanspråk. Samtidigt som aktören till en del formar diskursen och ideolo-
gin genom de artikuleringar hon/han gör så formas hon/han samtidigt av dem, genom att de utgör den 
horisont utifrån vilken hon/han agerar och argumenterar, vilket leder till att hon/han manifesterar ideo-
login/diskursen empiriskt och producerar/reproducerar den. Som Roland Barthes har uttryckt det är vi 
således samtidigt språkets (och diskursernas) ’herrar’ och ’slavar.”. Se Jonathan Metzger, I Köttbullslandet: 
Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet ( 2005), sid 45. 
230 Howarth, sid 8. 
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call the privileged discursive points of this partial fixation, nodal 
points.231 

Jag tolkar detta som att diskurser upprättas som hierarkiska system där 
vissa moment är mer centrala och överordnande andra. Kopplar vi 
ihop detta med övriga begrepp kan vi konstatera att när mening ute-
sluts genom artikulering, kan det både röra sig om att mening utesluts 
från en viss mer eller mindre central relation/position inom en diskurs 
och i förhållande till det som finns utanför diskursen, det vill säga 
inom det diskursiva fältet. Överför man detta till tidigare exempel kan 
kanske både gatan som stadsrum och trafikled finnas med i en stads-
byggnadsstrategi. Ponerar man att denna strategi handlar om ”levande 
stadskärnor” kan man föreställa sig att gatan som stadsrum, tenderar 
att artikuleras som ett moment av mer central betydelse medan gatan 
som trafikled kanske får en mer underordnad roll eller rent av ses som 
problem i sammanhanget.  

Flytande signifikanter 

Därtill använder sig Laclau & Mouffe av begreppet flytande signifi-
kant232 som blir användbart när man har att göra med flera diskurser 
samtidigt som så att säga opererar i samma terräng.233 En flytande signi-
fikant är ett element som flera olika diskurser artikulerar som moment 
i sina respektive diskurser och som därmed tillskrivs mening på olika 
sätt.  

Återgår vi till gatuexemplen ovan, skulle ”gatan” kunna tolkas 
som en flytande signifikant som artikuleras av två samtidiga diskurser 
där den tillskrivs mening som ”stadsrum” respektive som ”trafikled”, 
se figur nedan.  

                                                             
231 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid 112. Kursi-
vering i original. 
232 Se i första hand Laclau, sid 28. Laclau & Mouffe använder även begreppet i Hegemony and Socialist 
Strategy men då i vad jag uppfattar som en mer allmän innebörd av att inte vara tydligt artikulerad i nå-
gon diskurs, jämför exempelvis sid 171: ” Every antagonism, left free to itself, is a floating signifier, a 'wild' 
antagonism which does not predetermine the form in which it can be articulated to other elements in a 
social formation.”  
233 Winther Jørgensen och Phillips, sid 35-37 och 134-37. 
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Fig. 5 Diagram som illustrerar begreppet flytande signifikant, som ett element som 
samtidigt artikuleras som moment i olika diskurser. 

Flera olika diskurser kan på detta sätt samlas kring en och samma fly-
tande signifikant och göra anspråk på att artikulera den utifrån sina 
olika sätt att se något som sant, meningsfullt och verkligt. Vilken verk-
lighetsbeskrivning som vinner en sådan diskursiv kamp och mer all-
mänt accepteras för sann kan få långtgående och högst reella konse-
kvenser. I planeringssammanhang ligger det nära till hands att reflek-
tera över hur pågående klimatförändringar artikuleras som exempel. 
Ges klimatförändringarna mening som något som kräver drastiska 
livsstilsförändringar eller som något som istället kan lösas med 
”smarta” tekniska innovationer?234 Gaspartiklarna i atmosfären påver-
kas förstås inte direkt av hur vi människor artikulerar dem i ett plan-
dokument utan av hur vi agerar. Men hur vi agerar är en effekt av 
bland annat ”planeringstänkande” och de diskurser vi använder oss 
av. Hur vi artikulerar klimatförändringarna lär få omfattande konse-
kvenser långt in i framtiden och påverka flera (ännu) levande arter.  

Flytande signifikanter kan därmed indikera vad strider och kon-
flikter står om vid olika tidpunkter och sammanhang.  De kan också 
läsas som uttryck för vad man samlas kring och brett bär upp utifrån 
olika samtidiga diskurser. Laclau har bland annat skrivit om ”demo-
krati” som en flytande signifikant235. Det är ett bra exempel på en fly-
tande signifikant som genom tiderna fyllts med mycket olika innehåll 

                                                             
234 Se exempelvis, Magdalena Kuchler and Johan Hedrén, "Bioenergy as an Empty Signifier," Review of 
Radical Political Economics 48, no. 2 (2016).  
235 Laclau, sid 28. 
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med olika konsekvenser. 236 Det är också ett exempel på en flytande 
signifikant som olika diskurser ”samlas kring” och till synes kan enas 
om trots att man kanske förstår ”demokrati” på tämligen olika sätt. I 
planeringskretsar kan på liknande sätt ”hållbarhet” uppträda som en 
aktuell flytande signifikant runt vilken man både samlas och samtidigt 
många gånger strider om.237  

Meningslogik – differenser & ekvivalenser 

I den diskursteoretiska modellen artikuleras således moment samman 
till ett visst hierarkiskt system som ger olika diskurser olika innehåll 
och mening. En diskurs förser oss med ett ordnat sätt att förstå ett 
sammanhang som gör verkligheten mer begriplig och sammanhäng-
ande. Det är därför vi behöver diskurser i alla sammanhang inklusive 
planeringsverksamhet. Vi såg tidigare att Laclau & Mouffe kort sam-
manfattade en diskurs som ”a differential and structured system of 
positions”238. Jag ska närmast kommentera formuleringen ”differ-
ential” och den sorts logiker som spelar in i hur element och moment 
fogas till varandra.  

Förenklat kan sägas att Laclau & Mouffe diskuterar två olika prin-
ciper för ”den relationella och särskiljande logiken i en diskursiv hel-
het”239.  Det handlar då dels om särskiljande eller differens där ett mo-
ment har mening i relation till ett moment som det står i kontrast till. 
I en diskurs om väpnade konflikter skulle man exempelvis kunna 
tänka sig att momenten ”krig” och ”fred” blir artikulerade utifrån prin-
cipen att det har konstruerats en differens mellan dessa bägge moment. 
I en planeringsdiskurs får kanske momentet ”planlagd mark” bety-
delse genom att det är konstruerat i förhållande till en föreställning 

                                                             
236 För en intressant diskussion om hur ”demokrati” kan fyllas med olika mening i planeringssamman-
hang rekommenderas avhandlingen Sherif Zakhour, Democracy and Planning: Contested Meanings in Theory 
and Practice (KTH, 2020). 
237 Se exempelvis Jonathan Metzger, Phil Allmendinger, and Martin Kornberger, "Ideology in Practice: 
The Career of Sustainability as an Ideological Concept in Strategic Urban Planning," International Planning 
Studies (2020). 
238 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid 108.  
239 Min översättning av “the relational and differential logic of the discursive totality”, ibid., sid 110. 



K A P I T E L  T R E  

 

69 
 

om annan ”ej planlagd” mark. På detta sätt kan särskiljande –differenser 
– ses som en princip för hur olika delar av en diskurs inbördes hänger 
ihop i en mer övergripande logik. 240  

Den andra princip som Laclau & Mouffe diskuterar handlar om 
likheter eller ekvivalenser. 241 Denna princip handlar istället om att mo-
ment fogas samman utifrån hur de uppfattas likna varandra eller ses 
som synonyma, vilket också kan konstruera en grund för att de artiku-
leras samman som att de hör ihop eller följer på varandra. Som plane-
ringsexempel kan nämnas hur ”miljö och hälsa” ofta sammanfogas ut-
ifrån att de konstrueras som sammanhängande och närliggande. 

Bägge dessa principer av differenser och ekvivalenser uppfattar jag 
bidrar till att bilda den sammanhållande logiken i en viss diskurs. 
Laclau & Mouffe är noga med att understryka att vad som blir nödvän-
digt och logiskt konstrueras i diskursen och följer inte några utifrån 
givna regler. De skriver till exempelvis “This ensemble is not the ex-
pression of any underlying principle external to itself”,242 vilket också 
kan förstås som ett uttryck av utgångspunkten om att våra verkligheter 
är socialt konstruerade.  

Jag har funnit det lämpligt att samlat hänvisa till vad som ovan 
diskuterats som en diskurs meningslogik. I begreppet lägger jag den lo-

                                                             
240 Att Laclau & Mouffes diskursmodell bygger på positioner som i relation till varandra är differentiella 
kan sägas ha kommit ’på köpet’ med den strukturalistiska språkmodell de lånat in från Ferdinand Saus-
sure för att expanderat från språkbeskrivande till modell hur verklighetsupprättande. På så sätt kan särskil-
jande differens ses som helt grundläggande för hur diskurser kan antas fungerar enligt diskursteorin. Se 
vidare bland annat ibid., sid 110, 42.    
241 Laclau & Mouffe är i huvudsak intresserade av diskurser på en abstrakt nivå och deras teori går inte 
närmare in på hur människor i praktiken använder sig av olika diskurser. Dock använder Laclau & 
Mouffe sig av de bägge begreppen ”the logic of equivalence” och ”the logic of difference” för att övergri-
pande benämna vad jag uppfattar som två diskursiva strategier. Det första av dessa begrepp handlar då om 
att ekvivalenslogiker appliceras för att göra den politiska diskursen mer enkel och enfaldig medan den 
andra av dessa strategier istället går ut på att göra den mer komplex och flerfaldig. ”We, thus, see that the 
logic of equivalence is a logic of the simplification of political space, while the logic of difference is a logic 
of its expansion and increasing complexity.” Ibid., sid 130. Detta kan också tolkas som två olika sätt som 
diskurser opererar på mer allmänt men jag menar att konsekvenserna av hur ekvivalenser och differenser 
konstrueras i olika diskurser lämpligen undersöks mer situerat.    
242 Ibid., sid 106. 
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gik som en diskurs upprättar relationellt i förhållande till såväl diffe-
renser som ekvivalenser.243 Jag följer nära Laclau & Mouffe i hur jag 
talar om logiker244 och lägger till ”mening” för att klargöra att det inte 
handlar om logik utifrån ett rationellt tänkande. Meningslogik beteck-
nar därmed vad en diskurs skapat som sin egen relationellt artikule-
rade nödvändighet.245 Om denna sedan kan anses vara rationell eller 
inte är en annan sorts fråga.  

Jag vill också återknyta till vad denna konceptgenomgång började 
med, nämligen att Laclau & Mouffe bestämt avvisar att en enda dis-
kurs någonsin fullständigt skulle kunna dominera alla andra. Det gör 
att när jag här pratar om diskurser, syftar det alltid på något som är 
ofullständigt och fragmentariskt. Jämför hur Laclau & Mouffe också 
talar om diskurser som ”systems of differences which partially define 
relational identities”246 Detsamma gäller för diskursers meningslogik 
– den kommer heller aldrig att vara helt sammanhängande i praktiken. 
Dessutom är den också alltid formad och på så sätt inflätad med an-
nan mening som förpassats till det diskursiva fältet. Laclau & Mouffe 
sammanfattande resonemang nedan knyter diskussionen:  

We have referred to 'discourse’ as a system of differential entities — that 
is, of moments. But we have just seen that such a system only exists as a 
partial limitation of a 'surplus of meaning’ which subverts it. Being in-
herent in every discursive situation, this 'surplus' is the necessary terrain 
for the constitution of every social practice. We will call it the field of dis-
cursivity. This term indicates the form of its relation with every concrete 

                                                             
243 Att jag inför detta som begrepp handlar också om att de ovan beskrivna principerna ofta uppträder 
sida vid sida att det därför är värdefullt att kunna referera till de samlat. Exempelvis kan uttrycket ”pojkar 
och flickor” i många diskurser både uppfattas som att det konstruerar en differens mellan två olika kön 
samtidigt som det samtidigt kan uttolkas som att de sammanfogas utifrån en ekvivalens av att vara barn. 
244 Jämför exempelvis Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Poli-
tics, sid 110. Där skriver de bland annat om “the relational and differential logic of the discursive totality”. 
245 Se exempelvis ibid., sid 106. Där skriver de: “This ensemble is not the expression of any underlying 
principle external to itself” och “Necessity derives, therefore, not from  an underlying intelligible principle 
but from the regularity of a system of structural positions” utan att ”in an articulated discursive totality, 
where every element occupies a differential position — in our terminology, where every element has been 
reduced to a moment of that totality — all identity is relational and all relations have a necessary character.”  
246 Ibid., sid 142. Min kursivering. 
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discourse: it determines at the same time the necessarily discursive char-
acter of any object, and the impossibility of any given discourse to im-
plement a final suture.247  

Detta synsätt markerar tydligt att de begrepp som här diskuterats ingår 
i en teoretisk modell utvecklad i analytiska syften och inte ska förstås 
som att den gör anspråk på att avspegla en faktisk verklighet.    

 

3 .3  LACL AU & MO UF FE S  S YN PÅ D E T S OCI AL A  

Utifrån Laclau & Mouffes begreppsapparat och analytiska betraktelse-
sätt övergår jag till några huvuddrag i hur de konceptualiserar det so-
ciala. Kärnan i detta resonemang är att Laclau & Mouffe betraktar 
även det sociala och mänskliga relationer som diskursivt konstruerade. 
När vi försöker förstå oss själva eller när vi relaterar till andra gör vi 
det i relation till diskurser. Detta är av särskild betydelse för denna 
studie om sociala skillnader och de begrepp jag tar med mig från 
denna diskussion till analysen är subjektspositioner och samhället. Jag in-
leder med att beskriva dessa och kommenterar därefter sociala skillna-
der.  

Subjektspositioner 

En subjektsposition är utifrån den terminologi som ovan diskuterats, ele-
ment och moment som används för att artikulera mänskliga ”subjekt”. 
Subjektspositioner handlar med andra ord om hur människor artiku-
leras i diskurser. Det kan gälla både hur en viss specifik person artiku-
leras och mer kollektivt en hel grupp av människor.248 

Begreppet täcker därmed in både individuella och kollektiva iden-
titeter men ska inte misstas för att beskriva en särskild människas 
unika identitet. Laclau & Mouffe är tydlig med att denna är just 

                                                             
247 Ibid., sid 111. Kursivering i original. 
248 Ibid., sid 115. Laclau har senare utvecklat sin syn på begreppet vidare med utgångspunkt i Jacques 
Lacans psykologiska teorier, se Ernesto Laclau and Lilian Zac, "Minding the Gap. The Subject of Politics," 
in The Making of Political Identities, ed. Ernesto Laclau (London: Verso, 1994).   
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unik249 och begreppet är istället reserverat för analys av positioner i 
relation till diskurser. Laclau & Mouffe betonar att en individ har till-
gång till många olika diskurser och kan förstås som samtidigt artikule-
rad i många olika subjektspositioner. Du kan ha olika förväntningar 
på dig utifrån subjektspositioner som ”mamma”, ”kvinna”, ”akademi-
ker” och ”utlänning”. Dock innebär det inte att subjektspositioner 
”bara” skulle vara lösa etiketter man kan ruska av sig. På samma sätt 
som det tidigare diskuterats att diskurser har reella konsekvenser gäller 
det även för subjektspositioner. Det finns högst påtagliga samband 
mellan hur någon artikuleras som tillhörande vissa subjektspositioner 
och olikheter i sådant som rör boendestandard, lönenivåer, livslängd, 
hälsostatus, resursförbrukning, resmönster, utbildning etc. 

Det kan också finnas spänningar mellan olika subjektspositioner 
både inom en person och mellan grupper i samhället som identifierar sig 
med olika subjektspositioner eller utifrån hur människor betraktar 
andra. Därtill är typiskt begrepp som beskriver subjektspositioner fly-
tande signifikanter, det vill säga element som många olika diskurser ar-
tikulerar sig av. Exempelvis kan beteckningen ”kvinna” som bekant 
föra med sig flera motsägelsefulla förväntningar, vilka kan förstås som 
subjektspositioner i olika diskurser. 

Dessutom kan de subjektspositioner som finns att tillgå och deras 
inbördes relationer betraktas som något format av diskursiva processer 
som verkat under lång tid. Olika uppsättningar diskurser är verk-
samma under olika epoker och vad som en gång artikulerats som sub-
jektspositioner kan förlora sin relevans. ”Torpare” och ”luffare” är 
idag främst historiska subjektspositioner. I vissa fall finns samma be-
teckningar kvar under lång tid medan subjektspositionens meningslo-
gik har ändras. Vad det är att vara ”barn” och synen på denna period 
i livet har exempelvis haft mycket skiftande innebörder historiskt.250  

                                                             
249 Jämför exempelvis: “It is not the poverty of signifieds but, on the contrary, polysemy that disarticulates 
a discursive structure. That is what establishes the overdetermined, symbolic dimension of every social 
identity. Society never manages to be identical to itself, as every nodal point is constituted within an inter-
textuality that overflows it.” Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical 
Democratic Politics, sid 113. 
250 Jämför exempelvis Anne Banér, Bilden av barnet från antiken till 1900 (Berghs, 1994). 
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Subjekt blir därmed inte heller det något som föregår diskursiva pro-
cesser utan är en produkt av diskurser. Laclau & Mouffe bryter där-
med föreställningen om ”the category of subject as a unified and uni-
fying essence”251 och även med teorier som utgår från att det finns fasta 
essentiella kategorier av människor, vilka bildar bas för teorier om 
samhället. De skriver: 

our position is clear. Whenever we use the category of 'subject' in this 
text, we will do so in the sense of 'subject positions' within a discursive 
structure. Subjects cannot, therefore, be the origin of social relations — 
not even in the limited sense of being endowed with powers that render 
an experience possible — as all 'experience' depends on precise discursive 
conditions of possibility.252 

Samhället 

Konstruerandet av olika subjektspositioner och deras inbördes relationer 
är en viktig del i samhället i Laclau & Mouffes diskursteori. Laclau & 
Mouffe understryker samtidigt att entiteten ”samhället” i sin helhet är 
alltför komplex, motsägelsefull och omfattande för att kunna vara nå-
got annat än en flytande signifikant. Därmed menar de också att alla 
anspråk på att uttömmande fånga och kategorisera samhället måste 
betraktas som i grunden dömda att misslyckas; det är en ”positivistisk 
illusion”:   

the positivist illusion that the ensemble of the social can be absorbed in 
the intelligible and ordered framework of a society253  

Samtidigt artikuleras elementet ”samhället” och blir meningsbärande 
och ett högst påtagligt fenomen i ord och handling. Winther Jørgen-
sen & Phillips skriver att: ”Vi producerar hela tiden samhället och 
uppträder som om det fanns som en objektiv totalitet, och vi talar om 
det som en helhet.”254 Det här kan verka motsägelsefullt men handlar 

                                                             
251 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid 116. 
252 Ibid., sid 115. 
253 Ibid., 130. 
254 Winther Jørgensen och Phillips, sid 47. 
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om det vi kallar samhället tillskrivs olika mening i olika diskurser sam-
tidigt. Winther Jørgensen & Phillips fortsätter: ”Med ord som ’folket’ 
eller ’landet’ försöker vi avgränsa en helhet med ett objektivt innehåll. 
Men helheten förblir en imaginär storhet.”255 Laclau beskriver detta 
som att alla vedertagna sätt – alla diskurser om – samhället kan sägas 
utgöra en form av ”myter”.256 Sådana myter är alltid kraftigt exklude-
rande till sin natur men är som Winther Jørgensen & Phillips poäng-
terar också ”en helt nödvändig horisont för våra handlingar”.257 Laclau 
& Mouffe uttrycker det som att: 

The impossibility of an ultimate fixity of meaning implies that there 
have to be partial fixations — otherwise, the very flow of differences 
would be impossible. Even in order to differ, to subvert meaning, there 
has to be a meaning. If the social does not manage to fix itself in the in-
telligible and instituted forms of a society, the social only exists, however, 
as an effort to construct that impossible object. 258 

Samhället betraktat på detta sätt blir alltså till en flytande signifikant 
som olika diskurser ger olika innehåll. Man kan därtill konstatera att 
samhället är en i vår tid mycket inflytelserik flytande signifikant och 
inte minst i planeringssammanhang. Vad som i samhällsplanering 
konstrueras som samhället, får konsekvenser för vad som betraktas 
som problem, möjligheter och för hur detta svårbeskrivbara utformas 
och omformas. När planeringspraktikers diskurser artikuleras i be-
tong, asfalt och stål blir det dessutom del av de verkligheter som for-
mar människors liv under lång tid framöver. Det förpliktigar till viss 
eftertanke. När jag i analysen använder begreppet samhälle är det där-
för genomgående som referens till en myt av särskild betydelse.  
 

                                                             
255 Ibid. 
256 Laclau, sid 61. 
257 Winther Jørgensen and Phillips, sid 47. 
258 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid 112. Kursi-
vering i original. 
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Sociala skillnader och planering 

I inledningskapitlet beskrev jag kortfattat om begreppet sociala skill-
nader (se avsnitt 1.1). Jag lade mig i den diskussionen vinn om att föra 
fram detta som ett relativt öppet begrepp som kan användas i olika 
planeringssammanhang och undersökas med hjälp av olika teorier. I 
den här studien använder jag dock diskursteori och jag vill därför kom-
mentera hur jag ser på social skillnader i förhållande till denna teori 
och studie. Det här är för övrigt en diskussion som gränsar till de me-
todologiska resonemang som strax tar vid i nästa kapitel. 

 Till att börja med vill jag dock betona att jag valt diskursteori som 
analytisk ramverk för att studera planeringstänkande och hur sociala 
skillnader konstrueras inom detta. Min bevekelsegrund för att studera 
detta handlar förvisso om faktiska sociala skillnader och konkreta ting 
som infrastruktur (se avsnitt 1.1) men i min analys undersöker jag inte 
sådana skillnader utan representationer. Jag menar således inte att dis-
kursteori är den mest lämpliga teorin för att beskriva faktiska sociala 
skillnader i relation till transporter. Utifrån Laclau & Mouffes betrak-
telsesätt kan dock skillnader generellt ses som diskursivt upprättade, 
vilket bland annat framgick av diskussionen om meningslogik, diffe-
renser och ekvivalenser (se avsnitt 3.2). Detta gäller även för sociala 
skillnader som jag därmed förstår som knutna till hur olika subjekts-
positioner konstrueras, vad dessa artikuleras samman med för mo-
ment och hur relationen mellan olika subjektspositioner artikuleras. 
Subjektspositioner blir därmed till ett huvudbegrepp för att analysera 
sociala skillnader. 

Jag läser dessutom Laclau & Mouffes texter som att diskurser på 
ett mycket abstrakt plan upprättar vad man skulle kunna kalla gemen-
skaper eller samförstånd. Utifrån den tanken har sociala skillnader 
också bäring på vad för gemenskap en diskurs upprättar. En sådan 
gemenskap kan diskuteras utifrån vilka som konstrueras som att de 
ingår i denna, vilket för tillbaka till begreppet subjektspositioner. Där-
till kan en gemenskap betraktas utifrån vem den verkar tillhöra, det 
vill säga vilkas perspektiv eller intressen den kan antas tjäna. För att 
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analysera det senare blir begrepp som meningslogik och nodalpunkt 
viktiga i relation till sociala skillnader.  

I anslutning till detta kan nämnas att Sandercock i en intervju 
uttryckt att planering kan förstås som något som handlar om att skapa 
gemenskaper: ”Planning is not only about city building, it’s about 
community building”.259 Gemenskap är likaså något som Mukhtar-
Landgren tar upp som en grundpelare i sin teoretiska genomgång av 
planeringstänkande från år 2012. Hon menar att planering idémässigt 
ofta legitimeras utifrån att den antas bidra till bland annat gemenskap, 
vilket i sin tur bygger på tilltro till ett ”allmänintresse”.260 Hon visar  
bland annat hur allmänintresset kan tolkas som ett sorts kollektivt mo-
raliskt imperativ som kan förstås som essensen av en konstruerad ge-
menskap. Även Heather Campbell & Marshall har granskat detta in-
tresse och visar på hur det har fylls med olika betydelser och hur det 
är influerat av utilitaristiskt tänkande.261 Sandercock tillhör för övrigt 
de teoretiker som just kritiserat planering som utgår från idén om ett 
sådant allmänt intresse för att vara exkluderande och otillräcklig i en 
värld av sociala skillnader.262  

I den här skärningspunkten mellan planering som en gemenskaps-
byggande praktik och den diskursteoretiska linsen framstår planering 
som per definition exkluderande i sin diskursiva karaktär; Att artiku-
lera en gemenskap (oavsett vilken) innebär att andra potentiella ge-
menskaper utesluts. Det gäller både i planeringstänkande och i hand-
ling: varje planeringsverksamhet opererar med några former av plane-
ringstänkande som påverkar vad för gemenskap eller ”vi” som blir 
(o)viktig och varje planeringsverksamhet ska till syvende och sist föra 
fram till att beslut som leder till att något materialiseras med konse-
kvenser både för den gemenskap som planeringen var konstruerad i 

                                                             
259 Sandercock and Piazzoni,  sid 282  
260 Mukhtar-Landgren, sid 50-54. 
261 Heather Campbell and Robert Marshall, "Utilitarianism’s Bad Breath? A Re-Evaluation of the Public 
Interest Justification for Planning," Planning Theory 1, no. 2 (2002): se särskilt 174-76. 
262 Leonie Sandercock, Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities (Chichester: Wiley, 1998), se 
bland annat sid 197 och 206.  
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relation till och för de som inte ingick i densamma.263 På så sätt bidrar 
planeringsverksamhet till att upprätta sociala skillnader per definition.   

Att säga att all planering ofrånkomligen är exkluderande och upp-
rättar sociala skillnader är dock inte detsamma som att säga att plane-
ring är något illvilligt. Vi behöver både gemenskaper och handling, 
och planering erbjuder potentiellt möjlighet att öppet och systematiskt 
skärskåda vad, vem och vilka som ska inkluderas och exkluderas. Det 
förtar inte heller Sandercocks kritik av planering som utgår från ett 
smalt och vagt allmänintresse. Det finns många olika sätt på vilka ge-
menskaper kan artikuleras och hur detta görs är av stor betydelse för 
vilka sociala skillnader som skapas eller upprätthålls. Utifrån ett dis-
kursteoretiskt förhållningssätt är det dock de diskurser man använder 
sig av som avgör vad för uteslutande som kan betraktas som exklude-
rande i värderande ordalag.  

I mina ögon är det här det kanske tyngst vägande skälet till att jag 
förstår sociala skillnader som är en central planeringsfråga: jag menar 
att det först är när vi som planerare tvingar oss att sätta ord på och 
explicit argumentera för vad för gemenskaper vi bör ägna oss åt,  vilka 
vi menar är rimliga att marginaliseras och vilka som bör stängas ute, 
som planeringen tar sig själv på fullt allvar. Det innebär för övrigt att 
jag utifrån den diskursteoretiska linsen kommer till en position som 
liknar den som Metzger skrivit fram utifrån en betraktelse av utma-
ningar ur ett anti-antropocentriskt ”more-than-human” planeringsper-
spektiv.264 Om Metzger diskuterar hur sociala skillnader upprättas mel-
lan arter i planering, så ligger istället tyngdpunkten här på skillnader 
mellan mänskliga subjektspositioner inom och mellan människor.  

  

                                                             
263 Jämför Campbell and Marshall,  sid 182; Harvey, Spaces of Hope, sid 188; Metzger, "Cultivating 
Torment: The Cosmopolitics of More-Than-Human Urban Planning," sid 597. 
264 Metzger, "Cultivating Torment: The Cosmopolitics of More-Than-Human Urban Planning." För övrigt 
för även Connelly & Richardson fram betydelsen av att diskutera vad som exkluderas i planeringsprakti-
ker. De anländer till denna ståndpunkt utifrån framförallt mer praktiska begränsningar i förhållande till 
ett idealt koncensus, vilket innebär att problematiken inte lika tydligt placeras på en ontologisk nivå som i 
resonemanget ovan. Se Stephen Connelly and Tim Richardson, "Exclusion: The Necessary Difference 
between Ideal and Practical Consensus," Journal of Environmental Planning and Management 47, no. 1 (2004)  
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Med utgångspunkt i detta har jag sett det som relevant att diskutera 
hur man artikulerar sådana gemenskaper mer specifikt. En sådan cen-
tral gemenskap i mycket samhällsplanering kan antas vara detta sam-
hälle, som jag i enlighet med diskursteorin ser som en flytande signifi-
kant. Det har gjort att jag sett det som intressant att i denna plane-
ringsstudie undersöka hur den flytande signifikanten samhället arti-
kuleras och inte minst hur den relateras till förekommande subjekts-
positioner.  
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Kapitel 4 Metodologi, metod och material 

et här kapitlet ägnas åt hur studien har utformats och genom-
förts. Det är en diskussion som pendlar mellan teoretiska frågor 

om hur jag förstår kunskapsproduktion och praktiska frågor om hur 
den precisa kunskapsproduktion jag ägnar mig åt tagit form. I studien 
och dess genomförande har dessa båda perspektiv ständigt samman-
strålat i det vetenskapliga vardagsarbetet och bildat två sidor av samma 
helhet. I den här framställningen ska jag dock börja med att diskutera 
min kunskapssyn mer i princip. Därefter följer flera avsnitt av meto-
dologiska resonemang (avsnitt 4.2-4.4). Dessa konkretiseras sedan i en 
beskrivning av analysmetoden (avsnitt 4.5). Sist i kapitlet diskuteras 
och redovisas det empiriska materialet mer noggrant (avsnitt 4.6).  
 

4 .1  VE TE NSKAPSFI LO S OFIS K ING Å NG   

Akademisk kunskapsproduktion kan förstås på olika sätt och vad man 
har för kunskapssyn påverkar inte minst hur man planerar och genom-
för forskningsstudier. Min utgångspunkt är, i linje med Laclau & 
Mouffes diskursteori, att även vetenskapligt arbete och kunskap invol-
verar diskursiva processer och formas av olika samtida diskurser. Såväl 
som att det finns ”planeringstänkande” av olika slag, finns det också 
”forskningstänkande” som får konsekvenser genom att bland annat 
rikta vår uppmärksamhet på ett visst sätt och utesluta annat. Forsk-
ningstänkande har makt att påverka vad vi håller för sant och veten-
skapligt belagt. Winther Jørgensen & Phillips har kärnfullt formulerat 
det som: ”Om all kunskap är historiskt och socialt inlagrad, och om 
sanning är en diskursiv effekt snarare än det slutgiltiga påståendet om 
verkligheten, hur förhåller det sig då med ens egen [vetenskapligt pro-
ducerade] kunskap?”265. 

                                                             
265 Winther Jørgensen and Phillips, sid 148. 

D 
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När jag tar detta perspektiv på allvar får det stor betydelse för hur jag 
förstår akademisk kunskap. Bland annat finns utifrån denna betraktel-
sevinkel inte någon möjlig position där man som forskare kan ställa 
sig själv ”utanför” alla diskurser och neutralt ”titta in” på mänsklig-
heten.266 Likt många andra menar jag att detta blir till ett imperativ till 
reflektion och eftertanke kring vad för ”sanningar” man skapar.267 Det 
innebär också att försöka att inte slentrianmässigt reproducera diskur-
ser jag ser som problematiska och försöka att ta ansvar för vad de kun-
skaper jag producerar kan användas till.268  

Jag uppfattar sådan reflektioner och självkritik som viktiga i allt 
vetenskapligt arbete men ser samtidigt att grundproblemet ofrånkom-
ligen kvarstår.269 Det förhållningssätt jag intar är att acceptera den dis-
kursiva formateringen som grundläggande för alla kunskaps- och san-
ningsanspråk.270 Konkret innebär det att jag inte vill göra anspråk på 
att producera någon kunskap som är allmängiltig. Istället ägnar jag 
mig åt att skapa en stadig grund för att kunna uttala mig om är ett visst 
precist sammanhang — vad Donna Haraway talar om som situerad kun-
skap271— samt att abstrahera utifrån denna momentana kunskap på ett 
sätt som jag hoppas ska vara av relevans för diskussioner om planering 
här och nu. Således ser jag inte den kunskap som jag producerar om 
planeringstänkande på Trafikverkets som den enda möjliga sanningen 

                                                             
266 Möjligen kan man uttrycka detta som att ontologi och epistemologi i stor utsträckning skrivs in i ett 
och samma fält. 
267 Betydelsen av reflektion och medvetenheten om det normativa i forskning diskuteras exempelvis av 
Tim May och Alvesson & Sköldberg, se Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning (Studentlitteratur Lund, 
2001), sid 39-60; Alvesson and Sköldberg. 
268 Jämför John Law and John Urry, "Enacting the Social," Economy and society 33, no. 3 (2004). 
269 Märkvärdigt nog är detta inte ett problem som upptar Laclau & Mouffe. Istället ”ignoreras problemet i 
stort sett, och deras teori och analys framställs som om det vore tal om en objektiv beskrivning av världen 
och dess mekanismer” för att låna Winther Jørgensen & Phillips ord, se Winther Jørgensen and Phillips, 
sid 29. 
270 Det finns dock även ansatser som både tar avstånd från en positivistisk kunskapssyn men som samti-
digt försöker komma runt detta dilemma genom att hävda en upprättad analytisk/normativ gräns mellan 
socialt konstruerade sanningar och ”andra” sanningar, jämför exempelvis så kallad ”kritisk realism” och 
”kritisk diskursanalys” under inflytanden av marxistisk historiematerialism. Jämför Jørgensen and Phillips, 
sid 101-03. 
271 Haraway.  
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om detta tänkande. Jag är samtidigt mycket mån om att det jag bidrar 
ska vara en välgrundad sanning.272  

 

4 .2  ME TODOLOG ISKA  UTG ÅNG SP UNK TE R  

Den metodologiska diskussion som här följer, handlar således om hur 
en välgrundad situerad sanning kan produceras vetenskapligt med 
medvetenhet om att jag kommer att forma den genom de diskurser 
som jag har tillgång till. Den kunskapssynen har påverkat hur jag lagt 
upp studien och vad som varit viktigt i valet av metod. Jag ska i det 
följande beskriva studiens huvuddrag och samtidigt uppmärksamma 
sådant som jag ägnat särskild uppmärksamhet.  

Tre delstudier 

Jag har valt att organisera studien kring tre analyser, vilka korrespon-
derar mot de tre forskningsfrågor som tidigare introducerades (se av-
snitt 1.3). 

Den första delstudien syftar till att beskriva dominerande plane-
ringstänkande på Trafikverket med hjälp av Laclau & Mouffes diskurs-
begrepp. Detta är ett tolkande arbete som handlar om att rättvisande 
försöka fånga och sätta ord på de tongivande formerna av planerings-
tänkande på Trafikverket. Fokus ligger på att ringa in de stora dragen 
och att sätta fingret på vad som karaktäriserar och särskiljer olika for-
mer av planeringstänkande. Här tar jag hjälp av den diskursteoretiska 
begreppsapparaten och söker beskriva planeringstänkandet med be-
grepp som nodalpunkt och meningslogik. I denna delanalys ägnar jag 
mig således inte åt sociala skillnader utan försöker så strukturerat jag 
kan att beskriva sådant som i myndighetens planering är ”naturliga” 
och ”självklara” utgångspunkter. Jag ägnar mig inte heller åt att vär-
dera detta planeringstänkande. Det finns förstås ett antal skäl (och 
flera goda skäl) till att det dominerande planeringstänkandet ser ut 

                                                             
272 Jag menar alltså att sanningsanspråk bör betraktas som diskursivt formade men jag menar därmed inte 
alla sådana anspråk behöver vara lika välgrundade. Här tar jag bland annat stöd i Winther Jørgensen och 
Phillips, 153-54.  
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som det gör. Analysen intresserar sig dock enbart åt att försöka besk-
riva huvuddragen i detta tänkande.  

Även den andra delstudien har fokus på att göra rättvisande men 
tydliga beskrivande tolkningar av dominerande planeringstänkande 
på Trafikverket. Här utgår jag från de diskurser som beskrivits i den 
första delstudien och undersöker hur människor och samhället kon-
strueras i respektive diskurs. Det gör jag med hjälp av bland annat be-
greppen subjektspositioner och samhället (jämför även föregående dis-
kussion i avsnitt 3.3). 

I den tredje delanalysen lämnar jag arbetet med att göra tolkande 
beskrivningar och övergår istället till att granska de beskrivningar av 
diskurser som tidigare delanalyser resulterat i. Jag undersöker dessa 
diskurser för att utröna hur sociala skillnader inryms i respektive dis-
kurs meningslogik och hur dessa eventuellt utesluts. Här tittar jag sär-
skilt på vad som artikulerar som centralt, vad som artikuleras som mer 
underordnat, avgränsas bort genom differenser och vad som utesluts. 
I synnerhet i relation till vad som utesluts blir min analys extra av-
hängig de diskurser jag själv har tillgång till (se vidare kommande me-
todavsnitt 4.5).  

På detta sätt närmar jag mig hur sociala skillnader ges vissa posit-
ioner eller ställning inom respektive diskurs. Jag betraktar dessa posit-
ioner både i relation till vad jag förstår som nuvarande artikulationer 
och i förhållande till vad jag tolkar som det potentiella utfallsrummet 
inom rådande meningslogik. Genom att beskriva hur dessa positioner 
ser ut för samtliga diskurser menar jag mig ha svar på hur sociala skill-
nader konstrueras som något meningsbärande i det dominerande pla-
neringstänkandet och hur sådana skillnader får träda tillbaka. Utifrån 
detta menar jag mig därmed ha skapat en underbyggd kunskap om det 
dominerande planeringstänkandets konsekvenser för sociala skillna-
ders ställning som planeringsfråga, vilket är studiens syfte.  
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Diskursanalys & diskursskapande   

En central fråga i sammanhanget har varit hur dessa delstudier  går till 
praktiskt och hur de diskursteoretiska begreppen kan användas i det 
konkreta analysarbetet. Laclau & Mouffe ger ingen särskild vägled-
ning till detta och sekundärlitteraturen betonar snarast att metoderna 
för diskursteoretiska undersökningar helst kreativt bör anpassas till de 
specifika problem som ska analyseras.273 Jag kommer i avsnittet 4.5 att 
beskriva mitt tillvägagångssätt mer detaljerat.    

Mer principiellt har jag i anslutning till detta reflekterat över dis-
kursernas ontologiska status, det vill säga om deras existens i relation 
till mitt beskrivande arbete.274 Eller för att uttrycka det ännu enklare: 
Är en diskurs något man hittar eller hittar på? Detta har varit en fråga 
som följt mig i analysarbetet och särskilt i ögonblick av ’aha’ har jag 
ofta haft en upplevelse av att jag just hittat något. Min utgångspunkt 
är dock att diskurserna är mina egna konstruktioner, det vill säga nå-
got jag aktivt skapar och sätter beteckningar på. Detta är också en håll-
ning som Winther Jørgensen & Phillips diskuterar och ansluter sig 
till:  

Om man ser avgränsningen av diskurser som en analytisk operation, be-
tyder det att man uppfattar diskurser som något man som forskare kon-
struerar snarare än något som redan finns avgränsat i verkligheten och 
som man bara ska klarlägga.275 

Diskurserna som beskrivningar existerade på så sätt inte innan jag ge-
nomförde min analys.276 Det som dock redan existerade var plane-
ringstänkande av olika slag på Trafikverket. Planeringstänkande är för-
visso något abstrakt men likväl något som kan hittas, så som jag ser 
det. Man kan hitta planeringstänkande som myllrar omkring i samtal 

                                                             
273 Poängteras även av ibid., sid 57 och 141 och av Howarth, sid 133-34. 
274 En fråga som jag är långt ifrån den första att tampas med se exempelvis Michel Foucault, Foucault Live: 
Collected Interviews 1961–1984, ed. Sylvère Lotringer (New York: Semiotext(e), 1989), sid 456-57. 
275 Winther Jørgensen och Phillips, sid 137. 
276 Jämför med Jørgensen and Phillips, sid 137-140. Däremot kan man hävda att när verkligheten väl har 
tolkats och beskrivits i termer av diskurser, blir även dessa beskrivningar en del av den socialt konstrue-
rande verkligheten; det blir verkliga och kan som andra begrepp omforma världen. Jämför även med Law 
and Urry, om vetenskap och ontologi.  
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med trafikverkare, i planeringsdokument, i hur motorvägar gestaltas 
och rent av i hur resenärer rör sig men det är på intet vis färdigpakete-
rat eller etiketterat.  

En viktig utgångspunkt är att jag betraktar detta verkliga plane-
ringstänkande som komplext, mångtydigt och motsägelsefullt. Det är 
därför viktigt för mig att betona att när jag ger mig på att analysera och 
beskriva vad som dominerar planeringstänkandet så ägnar jag mig åt 
att förenkla. De beskrivande diskurser jag skapar är förenklingar som 
inte gör planeringstänkandet rättvisa i detaljrikedom men som i gen-
gäld gör det gripbart. Vilket också illustrerar Laclau & Mouffes tidi-
gare diskuterade poäng att varje artikulation både skapar och utesluter 
mening.277  

Forskare i sitt eget land 
De diskurser jag konstruerar har sålunda ett existensberättigande i re-

lation till existerande planeringstänkandet och utifrån hur väl de lyckas 

beskriva detta. Det för in på temat forskningskvalitet, vilket varit en för 

mig viktig fråga. Forskningskvalitet är för det första generellt en svår 

fråga i poststrukturalistiska ansatser som lämnar den positivistiska 

tryggheten och tvingas uppfinna sin egen kompass. För det andra har 

hög kvalitet också varit extra angeläget utifrån att jag studerar något för 

mig personligt och eftersom jag förväntar mig att min studie kommer 

att mötas av skepsis. Min studie är formad utifrån vad jag ser som an-

gelägen och betydelsefull kunskap utan hänsyn till att denna kunskap 

                                                             
277 Jag har också under arbetets gång ägnat mig åt begrepp för att benämna flera diskurser som verkar i 
samma terräng, det vill säga vad Foucault benämner diskursformation och Fairclough talar om som dis-
kursordning. Laclau & Mouffe nämner också formationsbegreppet med hänvisning till Foucaults Archaeo-
logy of Knowledge (Se Michel Foucault, Vetandets Arkeologi, (Arkiv förlag, Lund, 2002) men utvecklar det 
inte som begrepp (se Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Po-
litics, sid 105 . Det dominerande planeringstänkandet kan dock beskrivas som en sådan konstellation av 
diskurser. I min framställan och analys har jag valt att avstå från att införa ett begrepp för detta. Detta fall-
ler dels tillbaka på en önskan om att reducera antalet begrepp, dels för att jag inte på djupet analyserar 
konstellationen som helhet. Det senare har att göra med att jag, inom ramen för diskursteorin inte ser 
hur det låter sig göras utan att man först definierar en samlande nodalpunkt, varvid man då istället för-
modligen konstruerar en annan diskurs (i en annan skala). På den analysnivå jag konstruerat antar jag att 
planeringstänkandet som helhet/formation måste beskrivas enskilt utifrån respektive diskurs. Dock kan 
man föreställa sig att respektive diskurs i olika avseende artikulerar vad ”de andra” diskurserna håller för 
sant men det har jag inte låtit ingå i denna framställan. Se vidare Fairclough, sid 219; Winther Jørgensen 
och Phillips, sid 134-39.   
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förmodligen försätter mig i en obekväm position. Denna utformning 

har möjliggjorts av att Trafikverket givit mig stort förtroende och aka-

demisk frihet, för vilket jag är mycket tacksam. Även detta förtroende 

bidrar till att jag satt press på mig själv att producera kunskap med kva-

litet. I avsnittet 4.4 nedan redogör jag närmare för hur jag arbetat med 

detta.  

I anslutning till det här kan också sägas att valet att använda plane-

ringstänkande på Trafikverket som studieobjekt, har fått stora konse-

kvenser för hur jag ställt upp och genomfört studien. Hade jag istället 

valt att analysera en för mig mer obekant planeringsverksamhet hade 

studien sett mycket annorlunda ut. Förmodligen hade jag då istället haft 

stor tonvikt på intervjuer och använt mig av etnografiska metoder som 

närvarande observationer av planeringsdiskussioner och planeringsvar-

dag. Mot bakgrund av att jag redan förfogade över denna sorts kunskap 

– om än osystematiska och i tyst form – och att jag redan specifikt dis-

kuterat sociala planeringsfrågor med ett antal personer och gruppe-

ringar på myndigheten blev min ansats en annan. Metodologiskt blev 

frågor om tillräcklig analytisk distans istället centrala och min metod 

kom att utgå från dokumentanalys. Jag diskuterar mitt förhållningssätt 

till att studera något mig närstående mer ingående nedan i avsnitt 4.3.  

Valet av empiri 

Den diskursanalys som genomförts har varit dokumentbaserad och är 
huvudsakligen baserad på dokumentet Förslag till nationell plan för trans-
portsystemet 2018-2029278 som Trafikverket överlämnade till regeringen 
i augusti 2017. Jag kommer här att referera till detta dokument som 
”planförslaget”.  Utifrån vad analysen av planförslag resulterade i har 
jag sedan sökt vidare i tre ytterligare dokument utgivna av Trafikver-
ket: Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsek-
torn279 från år 2018, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle280 från år 2017 

                                                             
278 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. (2017)   
279 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1 (2018). 
280 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - mål och preciseringar (2017). 
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och Introduktion till samhällsekonomisk analys281 från år 2012. Dessa do-
kument har alltså successivt valt ut för att ge fördjupad kunskap om 
tematik som framkom ur analysen. 

Sammantaget bygger således studien på ett fåtal dokument och har 

inte stöd i exempelvis intervjuer. Detta kommer sig av att jag tidigt be-

dömde det senaste nationella planförslaget som en synnerligen intres-

sant empirisk ingång (se avsnitt 4.6 nedan om det utvalda materialet). 

Jag ville också starta i dokumentanalys för att underbygga en tillräcklig 

analytisk distans (mer om detta nedan i avsnitt 4.3). Initialt var min av-

sikt att bygga på analysen med ett större antal dokument, fokusgrupper 

även andra sorters empiri. Att studien stannade vid en närstudie av 

planförslaget med stöd av andra nämnda dokumenten var en följd att 

jag ur det nationella planförslaget, med den metod jag utvecklat, fick 

fram långt mer än vad jag hade kunnat förutse eller vågat hoppas. Det 

var en tidskrävande och sökande process men vid en viss punkt hade 

jag en tolkning som jag uppfattade som rättvisande för det domine-

rande planeringstänkandet på Trafikverket. Vid den punkten valde jag 

att inte gå vidare till att söka ett vidare empiriskt material utan fortsatte 

med övriga delanalyser.  

Detta beslut kan naturligtvis kritiseras och jag har också frågat mig 

om det skulle stärka min framställan ifall jag hade refererat till ytterligare 

ett tjugotal dokument.282 Kanske var det ett felslut att inte göra det. Det 

grundades dock i att jag vid denna punkt hade en tolkning som jag i 

läsningen av andra dokument och även i diskussioner med kollegor på 

Trafikverket märkte att jag redan använde som lins. För det första no-

terade jag att denna lins upprepat bekräftades283 och för det andra insåg 

jag att jag i analysen av en bredare empiri skulle tolka vidare utifrån vad 

jag dittills mejslat fram. I denna situation såg jag det som mer transpa-

rent att redovisa min tolkning med hjälp av de dokument som jag när-

studerat och som byggt upp kunskapen, än att hämta stöd i ett collage 

                                                             
281 Trafikverket, Introduktion till samhällsekonomisk analys (2012). 
282 Detta för in på en intressant diskussion om sambandet mellan sanningsvärde och frekvens, vilket för 
övrigt löper som en tematik genom i Richard Eks avhandling om hur diskurser förändrar vår verklighet. 
Se, Richard Ek, Öresundsregion-bli till! De geografiska visionernas diskursiva rytm, vol. 146 (Lund University, 
2003).   
283 Vilket innebar att jag själv uppfattar den som användbar men det kan förvisso också tolkas som ett ut-
tryck för hur selektiv vår perception är.  
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av dokument som jag närmade mig utifrån en tolkning som redan satt 

sig. Jag tilltalas också av att det begränsade antalet dokument bidrar till 

att göra studien renare och lättare att följa. Jag fascineras därtill av vad 

som varit möjligt att destillera fram ur detta fåtal dokument. Vad däre-

mot gäller mina tidiga tankar om fokusgrupper och intervjuer så finns 

de kvar och har istället utvecklat sig till idéer om fortsatta studier, vilket 

jag återkommer till i kapitel 8 (se avsnitt 8.3).284  

 

4 .3  ATT S TUDE R A DE T T ILL  SY NE S  VÄ LBE KA NT A  

I det här avsnittet ska jag fördjupa mig i vad mina erfarenheter från 
Trafikverkets planering och från mitt deltagande i andra planerings-
processer i samröre med Vägverket och Banverket har inneburit för 
den här studien. Som redan framgått är det en studie som i flera olika 

avseenden är formad av mina erfarenheter av svensk planeringspraktik. 

Dessa har påverkat mitt val av forskningsfokus och givit mig kännedom 

om vilket stort inflytande Trafikverket har både på den rumsliga plane-

ringen i Sverige och på hur sociospatiala förändringar tar form. Det är 

likaså från praktiken som jag är bekant med betydelsen av de nationella 

planerna och hur de utarbetas. Likaså har jag en god och bred känne-

dom om den planeringspraktik vars dominerade planeringstänkande jag 

försöker fånga. Denna förförståelse är något jag både sökt dra fördelar 
av och haft att hantera i relation till problem med att granska ett soci-
alt sammanhang som jag själv ingår i. Laclau & Mouffe skriver att: 

And as a member of a certain community, I will never encounter the ob-
ject in its naked existence—such a notion is a mere abstraction; rather, 
that existence will always be given as articulated within discursive totali-
ties285  

                                                             
284 Jag menar dessutom att det inte är metodologiskt okomplicerat att lägga den sorts empiri som jag har 
arbetat med –offentliga dokument– sida vid sida med exempelvis transkriberade intervjuer. Detta är uti-
från min förståelse mycket olika källor som bägge har sitt värde men som kommer med sina särskilda frå-
gor kring vad de representerar och hur de eventuellt kan sammanfogas till en helhet. Jämför exempelvis 
med May, sid 159-90.   
285 Laclau and Mouffe, "Post-Marxism without Apologies," sid 85. 



M E T O D O L O G I ,  M E T O D  O C H  M A T E R I A L  

 

88 
 

Resonemanget om denna balansakt är en till stora delar teoretisk dis-
kussion som i linje med min kunskapssyn både handlar om att accep-
tera att jag ofrånkomligen betraktar världen från min egen situerade 
position och tilltro till att tankemöda, reflektion, vetenskapligt sö-
kande och inkännande lyssnande kan förändra hur jag betraktar värl-
den och mig själv i denna position. En tilltro och ett synsätt som jag 
inte vet någon som sammanfattar bättre än författarinnan Octavia E. 
Butler i Parable of the Sower:286 

All that you touch | You Change. All that you Change | Changes you 

Mellan att förstå och att främmandegöra  

Valet av studieobjekt innebär att jag i analysen kan dra nytta av mina 
erfarenheter, vilket jag ser som en viktig tillgång samtidigt som dessa 
bereder vissa svårigheter. Analysmetoden har anpassats för att balan-
sera detta men jag vill vara tydlig med att det här metodologiska väg-
valet kvarstår som en av studiens samtidiga styrkor och svagheter. Jag 
vill därför beskriva hur jag mer principiellt ser på möjligheter och ris-
ker med valet av ett välbekant studieobjekt. 

Utgångspunkten för detta resonemang är min syn på diskursana-
lys i praktiken som ett tolkande arbete i rörelse mellan två olika posit-
ioner. Här lutar jag mig i första hand mot hur Derrida använder be-
greppet dekonstruktion.287 Laclau & Mouffe diskuterar inte diskursana-
lytiskt tolkningsarbete i praktiken men de hänvisar mer allmänt till 
Derrida och dekonstruktionsbegreppet som viktigt.288 Derrida talar 
om dekonstruktion som en ”dubbelläsning”,289 vilket är vad jag talar 
om som en rörelse mellan två läsningar eller positioner i förhållande 
till texten. Jacob Torfing sammanfattar dessa båda läsningar som att: 

                                                             
286 Octavia E Butler, Parable of the Talents: A Novel (New York: Four Walls Eight Windows, 1993). 
287Jacques Derrida, Limited Inc (Northwestern University Press, 1988); Jacques Derrida, "Letter to a 
Japanese Friend " in Derrida and Différence, ed. David Wood and Robert Bemasconi (Evanstone: 
Northwestern University Press, 1985), samt Torfing, "New Theories of Discourse Laclau, Mouffe and 
Zizek," 62-66. Howarth, sid 135. 
288 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, sid xi. Dock 
avfärdar de samtidigt hermeneutiska ansatser i förhållande till sin egen, se ibid., 106.  
289 Derrida, Limited Inc, sid 21. 
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”The first reading is a faithful attempt to follow the dominant inter-
pretations of the text, its presuppositions, its concepts and its argu-
ments. The second reading then consists in tracing the excluded, re-
pressed and inferior interpretation that forms the undercurrents in 
the text.”290 Det är i relation till dessa båda olika tolkande positioner 
som jag har reflekterat kring mina förkunskaper. 

I den första positionen eftersträvar jag som analytiker att förstå 
diskursers meningslogik ”inifrån”. Denna position beskrivs av Ho-
warth som nära en hermeneutisk tolkning som handlar om att söka 

en djupare förståelse (jämför Verstehen).291 En förståelse eller be-
gripliggörande som Peter Winch beskriver som ”grasping the point or 
meaning of what is being said or done” genom att greppa ”the internal 
relations that link the parts of a realm of discourse”.292 För att detta 
ska vara möjligt menar Howarth att man i det diskursanalytiska tolk-
ningsarbetet behöver arbeta på liknande sätt som antropologer med 
så kallade ”thick descriptions”, etnografiska metoder och genom att 
samla en omfattande empiri.293 Han nämner i samband med detta att 
man i sådant hermeneutiskt tolkningsarbete inte kan sätta sig själv 
som forskare inom parantes.294  

I förhållande till denna position ser jag mina kunskaper och erfa-
renheter som medlem i den planeringspraktik, vars uttryck jag under-
söker, som en tillgång som möjliggör en djup förståelse av denna kul-
turs tänkande och meningsskapande. Utan denna förkunskap skulle 
jag, som tidigare nämnts, ha behövt lära mig mycket mer om praktiken 
för att greppa vad den innebär och betyder samt mer konkret vad som 
åsyftas med olika tekniska och administrativa begrepp. I detta avse-
ende är jag välinformerad och vet dessutom var jag vid behov får reda 

                                                             
290 Torfing, New Theories of Discourse Laclau, Mouffe and Zizek, sid 65. 
291 Howarth, sid 127.  
292 Peter Winch, The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy, 2nd ed. (London: Routledge, 
1990), sid 115, citerad ur Howarth, sid 127. 
293 Howarth, sid 128, sid 140. 
294 Ibid., sid 128. 
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på fler detaljer. Jag menar inte att mina förkunskaper ersätter en etno-
grafi, bara att de här omständigheterna har gett möjlighet att lägga upp 
studien på ett annat sätt än vad skulle gjort om jag inte var trafikver-
kare. Min förhoppning är att jag genom att studera planeringstän-
kande i den organisation där jag är anställd kan bidra till att ge studien 
autenticitet och göra den rättvisande. Dock vill jag understryka att jag 
inte menar att mina erfarenheter från praktiken på något sätt skulle 
vara sannare än det jag själv eller andra observerar via andra källor.  

Samtidigt talar Winther Jørgensen & Phillips om hur man som 
diskursanalytiker bör försöka sätta sig själv ”inom parentes”.295 Detta 
ser jag som tillhörande den andra positionen av att ”utifrån” kritiskt 
granska den meningslogik som klarlagts i den föregående positionen. 
Winther Jørgensen & Phillips betonar hur diskursteoretisk analys syf-
tar till att sätta det välbekanta och förgivettaganden i nytt ljus296 och 
menar att detta ifrågasättande försvåras om det man undersöker en 
kultur man är del i: 

Eftersom man som forskare ofta själv är en del av den kultur man un-
dersöker, delar man många av de självklarheter som ligger i ens material 
– och det är just självklarheterna man är ute efter att avslöja. Man är in-
tresserad av hur vissa utsagor helt ’naturligt’ blir accepterade som sanna 
och andra inte. Därför måste man i vidast möjliga utsträckning ställa sig 
främmande inför materialet297 

Det är därför främst i förhållande till denna andra tolkningsposition 
som mitt beslut att studera Trafikverket framstår som problematiskt. 
Winther Jørgensen & Phillips lyfter härvidlag fram vad de kallar ”ana-
lytisk distans”298 som eftersträvansvärt och pekar på vissa tekniker som 
kan användas för att åstadkomma en sådan. Detta problem diskuteras 
inte explicit av Howarth men jag läser det inte att han har en annan 
uppfattning. För där mer hermeneutiska ansatser lägger tyngden vid 

                                                             
295 Winther Jørgensen och Phillips, sid 28 med hänvisning till den fenomenologiska traditionen. 
296 Jämför exempelvis Jørgensen and Phillips, sid 187, sid 149.  
297 Winther Jørgensen och Phillips, sid 28. Kursivering i original. 
298 Se bland annat Jørgensen and Phillips, sid 149. 
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att tolka och tillgängliggöra meningsskapande ligger värdet i diskurs-
teoretiska ansatser snarare vid att betrakta olika meningslogiker som 
mönster i en kalejdoskopisk verklighet. Howarth uttrycker detta som 
att: 

While discourse theory does seek to provide novel interpretations of 
events and practices by elucidating their meaning, it does so by analys-
ing the way in which political forces and social actors construct mean-
ings within incomplete and undecidable social structures.299   

Utifrån detta synsätt har jag lagt tonvikt på att i utformandet av stu-
dien understödja denna andra kritiska tolkningspositionen och sörja 
för goda förutsättningar för analytisk distans. Att detta blir särskilt vik-
tigt när man forskar på sin egen organisation har tidigare beskrivits av 
Gustav Fridlund300 och Janet Vähämäki301 som brottats med liknande 
frågeställningar i sina avhandlingar om svensk förvaltning. Vähämäki 
pekar exempelvis på att fördelarna med att ha tillgång till stor kunskap 
om studieobjektet men också på behovet av att snabbt hitta sätt att 
’get out’:  

However, in contrast to other ethnographic studies (…) first strive “to 
get in” (getting access), then “get on” (doing the research) and then “get 
out” (finalizing), my approach has been to “get out” first.302 

Anpassningar i praktiken 

För att understödja en tillräcklig analytisk distans men samtidigt dra 
nytta av mina erfarenheter som praktiker har studien anpassats i olika 
avseenden. En sådan övergripande anpassning var beslutet att starta i 
en textbaserad analys. Det diskursteoretiska angreppssättet öppnar 
upp för empiri i alla former men för mig var det värdefullt att analysera 
texter som det är lättare att inta en mer opersonlig roll i förhållande 

                                                             
299 Howarth, sid 129. 
300 Gustav Fridlund, Utan tvivel är en inte klok: En studie om personliga skavningar som resurs för praktisk klokhet 
inom svensk kommunal planering. (KTH, 2017), sid 10 i bilaga B. 
301 Janet Vähämäki, Matrixing Aid: The Rise and Fall of 'Results Initiatives' in Swedish Development Aid. 
(Stockholm University, 2017). 
302 Ibid., sid 62. 
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till än exempelvis till en kollega.303 Samtidigt är inte heller texterna 
helt opersonliga eftersom jag som tjänsteperson också själv producerar 
text och är involverad i den planeringsverksamhet och flera frågor som 
diskuteras i texterna samt naturligtvis deltagare i planeringstänkandet 
på myndigheten. 

Valet av teoribildning kan inte sägas vara en anpassning i sig men 
det har tveklöst bidragit till att understödja analytisk distans. Att tolka 
texter genom de abstrakta diskursteoretiska begreppen medför att läs-
ningen förändras och texten framstår som mer främmande. Jag tycker 
att det påminner om skillnaden mellan vanlig läsning av en mening 
för att fånga dess budskap och att läsa samma mening för att ta ut 
satsdelar; i satsdelsuttagande styckas också läsningen till något mekan-
istiskt och budskapet fragmenteras i sina analytiska beståndsdelar. 
Winther Jørgensen & Phillips diskuterar fenomenet som ”analytisk 
omskrivning” (redescription) där en viss teori skapar möjlighet att 
närma sig ett empiriskt material på ett annorlunda och distanserat 
sätt.304 De menar att diskursteorin är ett exempel på en teori som väl 
lämpar sig för detta: 

Laclau and Mouffe’s theory of discourse and articulation and its con-
cepts of floating signifiers, myths and so on can, for instance, be seen as 
a form of language which can describe the empirical material in a differ-
ent way from the way in which it describes itself.305 

Jag har tagit fasta på detta i min analysmetod och arbetat bland annat 
med textanalysen medvetet uppbruten i enskilda utsagor. I analogi 
med liknelsen ovan har jag bytt ut frågan ”Vad händer och sker i 
denna sats?” till ”Vad artikuleras i denna sats?” och på så sätt omskrivit 
dokumenten till något nytt. På liknande sätt arbetar jag med diagram-

                                                             
303 Jag har dessutom ställt mig något tveksam till intervjusituationer med kollegor utifrån att den intervju-
ade möjligen kan komma att uttrycka sig på ett sätt inför mig som hen inte skulle gjort om jag vore en 
forskare som kom utifrån. Men det är framförallt en etisk invändning och tillika en som säker till stor del 
hade kunnat hanterats med flitigt påminnande om samtalet är en intervju.    
304 Jørgensen and Phillips, sid 188-89. 
305 Ibid., sid 189. 
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matiska skisser som överdrivet dogmatiskt tillämpar den diskursteore-
tiska begreppsmodellen. Även detta har ”teknifierat” tolkningsarbetet 
och har bidragit till ökad distansering.  

En annan anpassning har varit ett aktivt särskiljande mellan att 
använda mina praktiska erfarenheter informerande och prövande. Syftet 
med detta har varit att låta den ovan beskrivna ”analytiska omskriv-
ningen” få gå före och att försöka hålla tillbaka ”Karin praktikern” 
från att uttala sig om det som denna omskrivning producerar. Initialt 
har jag försökt reducera mina förkunskaper till att vara informerande. 
Först senare i tolkningsarbetet när den tekniska analysen levererar pre-
liminära tolkningar har jag tillåtit mig att medvetet pröva preliminära 
resultat mot mina erfarenheter och vad jag kanske trodde mig veta. 

 

4 .4  FORSKNI NGSKV A LITE T  

Den här studien har också formats av hur jag tagit mig an frågan om 
forskningskvalitet. Utifrån den kunskapssyn som tidigare diskuterats 
står det klart att traditionella positivistiska kunskapskriterier inte är 
fullt tillämpbara men samtidigt det råder ingen bredare samsyn kring 
vad de bör ersättas med. Winther Jørgensen & Phillips beskriver detta 
som att: 

In positivistic epistemologies it is assumed that knowledge can reflect re-
ality without bias, and criteria are developed to ensure such a reflection. 
In discourse analysis, and in social constructionism in general this as-
sumption is rejected, but there is no agreement about which criteria to 
apply instead.306 

Samtidigt har akademiska sanningsanspråk en air av legitimitet som 
bidrar till att kraven bör vara särskilt högt ställda.307 Jag har genom att 
bland annat överväga hur olika kriterier diskuterats i litteraturen valt 

att arbeta med aspekterna transparens, rättvisande, och betydelse som kva-

                                                             
306 Ibid., sid 171-72. 
307 Åtminstone i vissa kretsar – denna legitimitet är i vår tid förvisso omhuldad men samtidigt starkare 
ifrågasatt än på länge.   
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liteter jag vill värna om. Jag ser strävan mot dessa kvaliteter – i kombi-
nation med en reflekterande forskningspraktik – som mitt sätt att söka 
producera ”en välunderbyggd sanning” och därmed förvalta den legi-
timitet som det akademiska sammanhanget skänker.   

Transparens 

Med transparens avser jag olika steg för att försöka tillgängliggöra min 
studie för kritik och andra sanningsanspråk. I detta lägger jag för det 
första att det ska vara tydligt hur kunskapen produceras och i möjlig-
aste mån även en transparant framställan av analysen så att läsaren ges 
möjlighet att dra egna och andra slutsatser.308 Samtidigt ska sägas att 
jag i överensstämmelse med Winther Jørgensen & Phillips ser fullstän-
dig transparens som en omöjlighet309– det blir snarare en horisont att 
sträva emot. Det finns exempelvis en svår balans mellan att tillgänglig-
göra empiriskt material för läsaren och att lägga fram analysen som 
utan alltför stor ansträngning kan följas. Det finna också delar i tolk-
ningsarbetet som bestått av plötsliga insikter, som kommit efter upp-
repad närläsning men där det inte ens inifrån upplevs som transparent 
vad som varit avgörande i att dessa infunnit sig.310  

 I begreppet transparens lägger jag för det andra också att jag har 
försökt vara tydligt med vad jag har för avsikter med att genomföra 
studien och det sammanhang den har kommit till genom. Jag vill vara 
noggrann med att jag lägger fram en situerad kunskap som inte gör 
anspråk på att vara ”objektiv”.  Det har gjort att jag valt att skriva i 
första person, närvara i texten och försöka skriva begripligt. I detta 
sammanhang vill jag gärna kort knyta an till Vähämäkis intressanta 
kommentarer i sin avhandling från år 2017, om hur forskningsvärlden 
ibland beskrivs som ett världsfrånvänt ”elfenbenstorn”. Vähämäki 
vänder på detta och beskriver hur hennes övergången från svensk myn-
dighetsvärld till doktorandtillvaro upplevdes som att lämna ett skydd-
dat sammanhang och hamna i ett mer ekonomiskt utsatt:    

                                                             
308 Jørgensen and Phillips, sid 173.  
309 Ibid., sid 173-75. 
310 Jämför med Winther Jørgensen och Phillips, sid 139-40. 
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I have often reflected on the fact that I perhaps left the ‘ivory towers of 
employment’ for a much more vulnerable position as a PhD candidate 
with occasional funding in order to study the very same practices from 
the outside.311 

Till detta vill jag foga det mer sårbara och utsatta i att förmedla kun-
skap från en subjektiv position jämfört med att ”spökskriva” åt olika 
myndigheter. Min erfarenhet av myndighetsutövande ligger mycket 
närmare Thomas Nagels ”a view from nowhere”312 – svårare att ta per-
sonligt ansvar för och mycket tryggare.  

Rättvisande 

Det andra begrepp jag vill lyfta fram är rättvisande. Här syftar jag för 
det första på kvaliteter som Winther Jørgensen & Phillips diskuterar 
som ”comprehensive”, det vill säga att det empiriska materialet ska 
behandlas likvärdigt och uttömmande: ”This does not mean that all 
aspects of the text have to be analysed in all the ways one could – 
which would be impossible in many cases – but that the questions 
posed to the text should be answered fully and any textual features 
that conflict with the analysis should be accounted for”313. För det 
andra lägger jag till denna “rättvisande” textbehandling också strävan 
efter att vara rättvisande och vänligt sinnad i relation till det plane-
ringstänkande jag försöker tolka.314 Det blir särskilt viktigt för mig som 
avser bära med mig denna kunskap tillbaka till mina kollegor på Tra-
fikverket.  

 

 

 

                                                             
311 Vähämäki, sid 62. 
312 Thomas Nagel, The View from Nowhere (Oxford University Press, 1989). 
313 Jørgensen and Phillips, sid 173. 
314 Vilket delvis överensstämmer med den så kallade ”välvillighetsprincipen”, även om den stammar från 
en annan sorts forskningsansats. 
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Betydelse 

Det tredje kvalitetsbegreppet är betydelse och handlar om huruvida 
forskningens har kvaliteter som gör att den kan få faktisk betydelse. 
Här ligger jag nära vad Potter & Wetherell talar om som ”fruitful-
ness”,315 nämligen huruvida den vetenskapliga kunskap som produce-
ras kan bistå med nya sätt att tänka och agera. Detta för i sin tur även 
tanken till vad David Howarth menar avgör en studies kvalitet: 

the degree to which it makes possible new and meaningful interpreta-
tions of the social and political phenomena it investigates316  

Till detta lyfter jag dessutom gärna fram Karen Tracys tanke om ”help-
ful problem framing” som syftar till att utvärdera en studies mer ome-
delbara betydelse för dess informanter och huruvida den möjliggör för 
dessa att reflektera över sin praktik.317  

Kvalitet i denna bemärkelse är högst relevant att reflektera över 
men rör sig delvis längs en annan måttstock än tidigare presenterade 
ledord. Denna kvalitet påverkas av hur studien är uppställd men minst 
lika mycket om hur den korresponderar med olika diskurser i samti-
den. Jag ser det dock som essentiellt att kvalitet av detta slag balanseras 
mot övriga kvalitetsfaktorer. I annat fall riskerar forskningen att få viss 
slagsida mot det beräknande istället för mot ett genuint undersökande 
som välkomnar överraskningar.318   

 

4 .5  ANA LYSME TOD  

Mot bakgrund av de resonemang som ovan redovisats har diskursana-
lysens tillvägagångssätt utformats. Denna metod är i praktiken resulta-
tet av en iterativ process av undersökande och reflektion. Den består 

                                                             
315 Potter and Wetherell, kap 4. 
316 Howarth, sid 130. 
317 Karen Tracy, "Action-Implicative Discourse Analysis," Journal of Language and Social Psychology 14, no. 1-
2 (1995): sid 210. 
318 Jämför exempelvis beställningsforskning av olika slag när en lobbyorganisation eller industri beställer 
forskning för att starta debatt eller parera kritik.  



K A P I T E L  F Y R A  

97 
 

av tre olika tolkande faser, anpassningar för respektive delstudie och 
en teknik för att annotera tolkningsarbetet grafiskt.  

Tolkande omskrivning   

Basen för analysarbetet har varit noggrann och upprepad närläsning 
av den utvalda empirin. Jag har undersökt text såväl som figurer och 
dokumentets struktur. Centralt denna i läsningen har varit den analy-
tiska omskrivningen som genomfördes genom att texten närsynt stude-
rats utsaga för utsaga och tolkas med hjälp av de diskursteoretiska be-
greppen (se ovan ”Vad artikuleras i denna sats?”). I arbetet med om-
skrivandet ville jag få tag på sådant framstår som förgivettaget. Det 
betyder att jag i analysen exempelvis inte var engagerad i vad Trafik-
verket i sak för fram av precisa planförslag eller argument. Jag fäste inte 
uppmärksamheten vid vilken infrastruktur man menar är viktig att 
”vidmakthålla” eller ”utveckla”. Istället noterade jag sådant som att 
man upprepat artikulerar ”infrastruktur” som något viktigt eller att det 
upprättas en differens mellan åtgärder som beskrivs som ”vidmakthål-
lande” och de som är ”utvecklande”.  

Jag ställde inte på förhand upp några operativa kriterier för vad i 
en text som ska betraktas som motsvarigheten till de olika analytiska 
begreppen. I stället utgick jag ifrån att de texter jag arbetade med i sin 
helhet består av artikulationer, som sammanfogar element till moment i 
relation till varandra. Den analytiska omläsningen blev därmed till ett 
utforskande i gränssnittet mellan text och analytiska begrepp. Rent 
praktiskt bestod arbetet i mängder av markeringar i texterna och där-
till fristående annoteringar där olika utsagor överfördes och överlagra-
des till enkla diagram som om Laclau & Mouffes teoretiska diskursmo-
dell vore möjlig att applicera.319  

 

                                                             
319 Vilken ju i sin tur är uppställd som om Saussures språkmodell hade fungerat och kunnat appliceras på 
allt; något som Laclau & Mouffe inte heller menar är möjligt. Deras modell beskriver en idealiserad totali-
tär diskurs och sådana är enligt diskursteorin en chimär; ingen verklig diskurs kan bli annat en än skugga 
av denna modell. 
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En utsaga som exempelvis: ”Rätt nyttjad kan digitaliseringen bidra till 
en effektiv och långsiktigt hållbar tillgänglighet”320 kunde bli omskri-
ven till att ”här artikuleras att det finns ett rätt sätt att nyttja teknik; 
digitaliseringen får mening genom att relateras till tillgänglighet; till-
gängligheten artikuleras som meningsfull när den är effektiv och håll-
bar”. Om en annan utsaga löd: ”åtgärder som föreslås i planen ska 
bidra till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i dag och 
för framtiden”321 kunde den resultera i en omskrivning som även den 
innehöll elementen ”effektiv” och ”hållbar” som meningsskapande. Jag 
kunde lägga märke till dessa element som återkommande och notera 
att de artikulerades tillsammans. Det kunde väcka frågor om deras in-
bördes relation och om de exempelvis såg som en helhet och alltså  
kunde tolkas som en sorts ekvivalens eller om det snarare rörde sig om 
en differens, det vill säga om i detta fall ”effektiv” och ”hållbar” var två 
tydligt särskilda enheter. Med den sortens tolkningsfrågor kunde jag 
läsa vidare och observera att det exempelvis både fanns utsagor där 
dessa begrepp artikulerades som ekvivalenta och sådana där de mer 
kunde tolkas som två olika perspektiv.  

I fall som det senare blev  begreppet flytande signifikant viktigt i hur 
ett begrepp gavs mening på olika sätt. Med hjälp av detta kunde jag 
analytiskt se olikheter som gav ledtrådar till att jag hade med olika 
diskurser att göra. Jag arbetade med att sammanfoga de olika artiku-
lationer grafiskt till sammanhängande vävar av relationer och element 
tills att jag märkte att meningarna flöt isär. Mycket viktigt i detta var 
arbetet med att försöka tolka vilka element som beskrev nodalpunkter 
och kunde användas för att organisera en form av planeringstänkan-
det.  

När jag arbetade med omskrivningen använde jag mina kunskaper 
från praktiken informerande och försökte aktivt undvika att värdera vad 

tolkningsarbetet producerade. Det ska dock sägas att detta var ett tol-
kande arbete och att det inte utifrån metoden var givet hur en utsaga 

                                                             
320 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, sid 29. 
321 Ibid., sid 24. 
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skulle omskrivas. Inte heller kan man bortse från vem som tolkade 
eller att dessa texter naturligtvis är mer mångtydiga än vad den diskurs-
modell jag tvingade på dem kan härbärgera.  

Den här sortens tolkande omskrivningar utgjorde grunden för den 
första och andra delstudie som båda syftar till att beskriva det domi-
nerade planeringstänkandet med hjälp av de diskursteoretiska begrep-
pen. I bägge dessa analyser var också en tolkande granskning en central 
del av metoden.   

Tolkande granskning 

Vad jag kallar för tolkande granskning är en del i det analytiska tolk-
ningsarbetet som genomfördes växelvis med omskrivningen. Detta 
granskande arbete ägnade jag mig åt när omskrivningen börjat resul-
tera i  återkommande regelbundenheter och artikulationsmönster. Så-
dana intresserade mig särskilt som presumtiva uttryck för det domine-
rande planeringstänkandet. Jag var av samma skäl särskilt observant 
på mönster som återkom i olika delar av plandokumentet och därmed 
skär genom olika tematiska områden. När omläsningen successivt givit 
upphov till utkast till större mer sammanhängande tolkningar lät jag 
tolkningsarbetet gå in den mer granskande fasen.  

Jag gick då ur det mer tekniska tolkandet på distans och förhöll 
mig mer kritisk till de diskursiva mönster som framträtt. Jag frågade 
mig om dessa preliminära tolkningar exempelvis kunde sägas vara rätt-
visande och om de är konsistenta med varandra. Jag intog en prövande 
positionen där jag aktivt tillät mig att känna efter hur omläsningens 
output stod i resonans med eller skavde mot mina erfarenheter som 
praktiker. I förhållande till exemplet ovan kunde jag utbrista ”ja vadå, 
hållbart och effektivt är ju helt enkelt bara det som står med i det över-
gripande transportpolitiska målet! Det är ju vad Trafikverket förväntas 
bidra till, eller?” eller försöka dra mig till minnes vad jag hört för dis-
kussioner om förhållandet mellan ”hållbarhet” och ”effektivitet” ge-
nom åren. Jag kunde vara skeptisk och undrar om jag inte missat något 
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eller bli påmind om olika händelser utifrån en viss tolkning.  Samman-
taget gav den granskande fasen upphov till frågor som förde mig till-
baka in i omläsandet och den mer distanserade omskrivningen. Dessa 
båda faser alternerades och itererades löpande tills att tolkningen 
framstod som rättvisande, vilket inte var det samma som att den i prov-
tryckningen mot mig som praktiker var naturlig eller bekant.  

Tolkande konklusioner 

I slutet av analysarbetet när jag väl hade stannat vid en viss tolkning 
av diskurserna inträdde en tredje form av tolkande arbete. Denna 
form av tolkningsarbete präglade framför allt den tredje delanalysen. 
Jag utgick då från att den tolkning jag hade konstruerat var relevant 
och ifrågasatte inte längre dess sanningsvärde. Istället koncentrerade 
jag mig på att kritiskt undersöka vad de diskurser jag sammanställt 
kunde sägas ha för konsekvenser. Även i denna fas fanns både en mer 
teknisk granskning med hjälp av de analytiska begreppen (centralitet, 
uteslutning, differens, det diskursiva fältet etc.) och en bredare granskning 
som tillät att tolkningen åter prövades mot mina praktiska erfaren-
heter såväl som mina bredare tolkningsramar i stort. Mina bredare 
tolkningsramar har i synnerhet varit av betydelse för analys av aspekter 
av sociala skillnader som tenderar att vara uteslutna ur planeringstän-
kandet på Trafikverket.  

 Det gäller i princip för varje element som artikuleras till moment att 
annan mening förblir i det diskursiva fältet. Detta fält betraktar jag i 
enlighet med Laclau & Mouffe som en ändlös meningsreserv. Det 
omöjliggör varje uttömmande undersökning om vad som utesluts och 
den här analysen syftar inte heller till att utförligt försöka beskriva 
detta utöver sådant som mer uppenbart är uteslutet. Detta gör jag så-
ledes utifrån min egen position och de diskurser jag har tillgång till. 
De bildar så till vida en fond för min analys och påverkar min tolkning 
i stort.  
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Jag har inte använt mig av en specifik sådan fond, utöver det diskurs-
teoretiska ramverket, utan här hämtar jag från bland annat den litte-
ratur jag läst om sociala perspektiv på transporter, om de olika sociala 
teorier jag har tillgång till, från planeringsteoretiska diskussioner och 
normkritisk litteratur. Min utbildningsbakgrund som arkitekt och er-
farenheter av stadsbyggnad spelar också in. Jag är därtill präglad av 
olika subjektspositioner som jag befunnit mig i som exempelvis skan-
dinav, mamma, kollektivtrafikresenär och outsider. Jag tar också med 
andras erfarenheter, som exempelvis berättelser från personer i min 
närhet, röster från medias rapportering och gestalter som bland annat 
N. K. Jemisin och Ursula K. le Guin låtit mig få möta. Sammantaget 
en tolkande fond och position som kanske bäst kan beskrivas som vad 
Laclau & Mouffe talar om som ”överdeterminerad”, det vill säga som 
samtidigt inskriven i ett överflöd av olika och delvis motstridande dis-
kurser.  

I fokus för respektive delstudie 

Utifrån hur studien är uppställd (se även avsnitt 4.2) kommer olika 
analytiska begrepp i centrum för respektive delstudie. I den första 
delstudien var fokus på det dominerande planeringstänkandets nodal-
punkter och meningslogiker. I det arbetet var flytande signifikanter av sär-
skild betydelse. I den andra delstudien var subjektspositioner och artiku-
lationer av samhället i centrum. Dock var fortsatt övriga begrepp viktiga 
och avgörande för min tolkning av vilka subjektspositioner som hörde 
hemma i vilken diskurs och för relationen mellan olika moment. I den 
tredje delstudien fick slutligen moments position inom diskurserna i 
förhållande till en tänkt centralitet särskild vikt, liksom vad som avgrän-
sas bort genom differenser av olika slag respektive vad som uteslutits. 

Grafiska annoteringar 

Den teknik jag använde för den analytiska omskrivningen har redan 
framskymtat i de diagram som introducerades i föregående kapitel till-
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sammans med teorin. Diagrammen består av moment som är sam-
manlänkade i bestämda relationer, se figur 6 nedan. Momenten kan 
antingen beskrivas med ett enstaka begrepp eller med en kort mening. 
Enkla sträck förbinder momenten och indikerar hur de relateras. De 
är ordnade utifrån att diskurserna antas ha ett centrum som gör vissa 
moment är mer centrala än andra. Det moment jag tolkat som nodal-
punkter omges av en färgad ram. Diagrammen har utöver centrum–
periferi inga axlar.  

Fig. 6 Principskiss för hur de diagram, som här används för att redovisar delar av 
diskurserna, är uppställda. 

Anges inget annat så antas relationen mellan två moment vara ett sam-
manfogande med inslag av såväl ekvivalenser som differenser. I det fall 
att relationen mer tydligt artikuleras som det ena eller andra, markeras 
det med särskilda symboler, se figur 6. Ekvivalenser redovisas genom 

att två moment sitter ihop med en tandad linje. Differenser redovisas 
här i förhållande till vad som artikuleras som tillhörande planerings-
verksamheten: moment som artikuleras som differenta till denna lig-
ger utanför den grå markering som beskriver planeringsverksamheten.   
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Jag har också använt olika färger för olika diskurser. När jag vill illu-
strera flytande signifikanter så görs det genom att dessa moment har lö-
sare konturer och redovisas som grå, se figur 7.  

   

Fig. 7 Principskiss för hur diagrammen ser ut som redovisar hur olika diskurser  
relaterar till en flytande signifikant. 

Dessa diagram skisserades i analysens början för hand i flera lager med 
många olika tentativa moment och relationer överlagrade. Vart efter 
vissa mönster börjar utkristalliseras renritades de men bara för att åter-
kommande revideras. En fördel med denna teknik var att den fungerat 
väl genom analysprocessen. Den var  flexibel i det mer sökande initiala 
arbetet och i analysens senare skede krävde den att jag bestämde mig 
för ett sätt att gestalta artikulationerna och diskurserna på. Dessa ge-
staltningar blir yxiga och är mycket mindre dynamiska än vad jag upp-
fattar att det egentliga planeringstänkandet är. Men genom att tvinga 
mig själv att inordna mig i något som påminner om Laclau & Mouffes 
principmodell, blev jag för det första tvungen att bestämma mig för en 
tolkning, vilket skärper analysen efter som det tvingade mig att rättfär-
diga varför en viss artikulering skulle betraktas som mer ”riktig” än en 
annan. För det andra innebar det att jag själv blev tvungen att med-
vetet utesluta andra tolkningar, vilket jag också såg som värdefullt för 
kunskapsbyggandet eftersom det som inte ingår i diagrammen (och för-
passats till det diskursiva fältet) var nog så viktigt för den slutliga tolk-
ningen. För det tredje hoppas jag att dessa diagram också kan förmedla 
analysen. Här ser jag det åter som en viss fördel att de är så inflexibla 
eftersom de därigenom blir mer entydiga och därför lättare för andra 
människor att reagera på än mina texter (jämför forskningskvalitet 
transparens).  
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4 .6  MATE RI AL  

Studien utgår från Trafikverkets förslag till nationell plan för trans-
portsystemet.322 Regeringen gav i mars 2017 Trafikverket i uppdrag att 
ta fram ett planförslag323 och Trafikverket överlämnade det till rege-
ringen i augusti samma år. I maj 2018 fattade regeringen därefter be-
slut om den nya planen med vissa ändringar. Regeringen hade då ut-
över Trafikverkets planförslag också tillgång till inkomna synpunkter 
från en remiss, kompletterande underlag från Trafikverket gällande 
miljöbedömning och avrapportering från Sverigeförhandlingen. Tra-
fikverket tolkade sedan regeringens beslut genom att under hösten 
2018 sätta ihop ett kortare dokument som är tänkt att åtfölja Trafik-
verkets planförslag.324 Här beskriver Trafikverket vilka delar av plan-
förslaget man menar är gällande och vad som tillkommit respektive 
utgått i regeringens beslut. På så sätt används planförslaget även i den 
fortsatta planeringen som styrdokument.  

Jag har valt ut detta planförslag mot bakgrund av att jag ser de 
nationella planförslagen som utmärkta tvärsnitt på hur man från Tra-
fikverket förklarar och motiverar den egna planeringen i sin bredd. 
Detta synsätt kan jämföras med hur Höglund & Svärdsten i sin studie 
från år 2018 diskuterar att strategiska myndighetsdokument kan ses 
som ”distinct discursive devices through which government bodies can 
realize their agendas by describing desirable futures, arranging peo-
ple’s objects and topics in a desirable way, and proposing courses of 
action”.325 Eftersom planförslagen tas fram i omfattande processer och 
ses som mycket viktiga inom Trafikverket är dessa dokument proces-
sade i flera steg och blir resultatet av många personers olika arbetsin-

                                                             
322 Ibid. Se http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1363916/FULLTEXT01.pdf 
323 Regeringen, Näringsdepartementet. "Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande 
plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional 
transportinfrastruktur." (Rskr. 2016/17: 101),"  (2017). I detta regeringsuppdrag ingår som bilaga 1 ”Di-
rektiv för åtgärdsplaneringen för planperioden 2018-2029”.  
324 Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 – sammanställning och läshänvisning (2018). 
325 Höglund och Svärdsten,  sid 226, min kursivering. De skriver för övrigt med hänvisning till bland an-
nat Christof Brandtner et al., "Enacting Governance through Strategy: A Comparative Study of 
Governance Configurations in Sydney and Vienna," Urban Studies 54, no. 5 (2017).  

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1363916/FULLTEXT01.pdf
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satser. På så sätt blir de talande för planeringstänkande på Trafikver-
ket. Plandokumenten är dessutom relativt omfattande och spänner 
över en stor verksamhetsbredd. Planförslagen är också som många 
andra formella och officiella dokument tillrättalagda och utslätade. 
Samtidigt är det inte det planförslag som här använts helt genomredi-
gerat utan sammansatt av olika, bitvis disparata, texter som kommer 
från olika delar av den planerande verksamheten. Sammantaget passar 
materialet för denna studie om vad som dominerar planeringen och 
inte betraktas som särdeles kontroversiellt inom myndigheten.  

Att jag valde just Trafikverkets planförslag 2018-2029 hade den 
enkla förklaringen att det är det senaste fullständiga och mest aktuella 
av Trafikverkets förslag till nationella transportplaner.326 Dessutom är 
detta planförslag särskilt intressant i ljuset av att regeringen i sitt di-
rektiv hade efterfrågat att Trafikverket skulle planera för ”ett inklude-
rande samhälle”.327 Det innebär att Trafikverket i detta fall hade ett 
visst tryck på sig att förhålla sig till sociala skillnader och att man där-
för kan vara ganska säker på att i vad mån tematiken ingår i det domi-
nerande planeringstänkandet så kommer detta också till uttryck i do-
kument. Det medför samtidigt att planförslaget förmedlar en något 
skev bild av hur Trafikverket i normalfallet uppmärksammar sociala 
frågor. Jag bedömde dock att det spelade mindre roll utifrån att det 
som ska undersöks är det dominerande planeringstänkandet i stort. Jag 
hade också att förhålla mig till att jag själv som tjänsteperson bidragit 
med underlag till de delar i planförslaget som handlade om ett inklu-
derande samhälle, vilket inskärpte betydelsen av analytisk distans. 

Utifrån vad analysen av detta planförslag indikerade har jag däref-
ter sökt mig vidare till andra Trafikverksdokument. Dessa omfattar 

                                                             
326 Regeringen har när denna text går i tryck våren 2021 offentliggjort infrastrukturpropositionen Framti-
dens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige som ska behandlas i riksdagen före sommaren. Däref-
ter avser regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en ny nationella planförslag för perioden 
2022-2033. Se Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige, Prop. 2020/21:151, Regeringen 
(2021). 
327 Regeringen, Näringsdepartementet, Direktiv för åtgärdsplaneringen för planperioden 2018-2029, 
Regeringen, Bilaga 1 till beslut Il 6 vid regeringssammanträde den 23 mars 2017, N2017/02312/TIF m.fl. 
(Stockholm, 2017), sid 9.  
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den så kallade Asek-rapporten328, Trafikverkets introduktion till sam-
hällsekonomisk analys329 och rapporten Tillgänglighet i ett hållbart sam-
hälle330.  

Asek står för ”analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvär-
den” och dessa finns samlade i ett styrande dokument som publiceras 
av Trafikverket. Rapporten ställer upp förutsättningar, metod och kal-
kylvärden och är utarbetad i samråd med en myndighetsgrupp331 och 
ett vetenskapligt råd. Asek-rapporten är därmed en av de viktigaste in-
formationskällorna till hur samhällsekonomisk analys definieras och 
tillämpas av Trafikverket. Dokument finns för nedladdning och upp-
dateras med jämna mellanrum. Jag använde mig av den senaste vers-
ionen (Asek 6.1) vid analysens genomförande och därmed ett doku-
ment som publicerades 2018. För en fylligare beskrivning av Asek-
gruppen och dess rapporter, se Thoresson.332 

Som komplement till denna använde jag mig även av Introduktion 
till samhällsekonomisk analys333 som också den är en av Trafikverkets 
publikationer. Det är en kortare mer populärvetenskaplig skrift från 
2012 som strävar efter att pedagogiskt förklara samhällsekonomisk te-
ori och metod. Även denna finns för nedladdning för den intresse-
rade.  

Därtill tog jag hjälp av Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - mål och 
preciseringar. Denna rapport är även den utgiven av Trafikverket och 
sammanfattar ett målarbete där de transportpolitiska målen och 
Agenda 2030 har sammanfogats och i viss mån kvantifierats. Detta 
målbildsarbete pågick under ungefär samma tidsperiod som arbetet 
med den nationella planen och flera personer var involverade i bägge 
dessa arbeten samtidigt. Rapportversionen som här används är från  

                                                             
328 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1.  
329 Trafikverket, Introduktion till samhällsekonomisk analys. 
330 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - mål och preciseringar. 
331 Den så kallade ”Asek-gruppen” leds av Trafikverket och har ledamöter från Transportstyrelsen, Sjöfarts-
verket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Stockholms läns Landsting, Vinnova och Trafik-
analys. 
332 Thoresson. 
333 Trafikverket, Introduktion till samhällsekonomisk analys. 
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år 2017 och sammanfaller i tid med planförslaget. Denna rapport har 
sedan dess uppdaterats och finns numera publicerad som Tillgänglighet 
i ett hållbart samhälle-Målbild 2030.334 Även denna rapport finns för 
nedladdning. 

Det nationella planförslaget 

Trafikverkets nationella planförslaget 2018-2029 finns förvisso lätt till-
gängligt men eftersom det är centralt för denna studie följer nedan en 
kort sammanfattning av dokumentets huvuddrag.   

Trafikverkets förslag till nationell plan omfattar 270 sidor inklusive 
en bilaga i tabellform över de åtgärdsposter som ingår i planförslaget. 
Dokumentet består av en inledande sammanfattning som på drygt 
tjugo sidor. I denna plansammanfattning lyfts bland planens syfte 
fram som ”att bidra till att de transportpolitiska målen nås, samt att 
bidra till lösningar på de utmaningar som riksdagen och regeringen 
har pekat ut”335, vilket Trafikverket framför att det konkret innebär 
att:336 

- återställa och utveckla järnvägens funktionalitet 
- främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade tra-

fikanter 
- främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart 
- bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grund-

läggande standard på landsbygderna 
- minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella planens 

roll 
- skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem. 

                                                                                                 

Efter sammanfattningen följer huvuddokumentets inledande delen 
Förutsättningar, se figur 8 över kap 1-3 nedan. Där läggs fram vad man 
menar att man har haft att förhålla sig till i planarbetet så som exem-
pelvis regeringens direktiv, de transportpolitiska målen och olika ana-
lyser av transportsystemet. Här förs också en del mer allmänna resone-

                                                             
334 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - målbild  2030 (2019). 
335 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 2017, sid 11. 
336 Ibid. Observera att denna punktlista är citerad 
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mang om bland annat de av regeringen ”prioriterade samhällsutma-
ningarna” (varav en är ”ett inkluderande samhälle”), om tillståndet 
med avseende på de transportpolitiska målen, huruvida dessa tillstånd 
kan påverkas via den nationella planen samt om landsbygdsperspektiv. 

  

 

Fig. 8 Innehållsförteckningen över planförslaget första del ”Förutsättningar”. 

 

Den andra delen kallad Planförslaget, är den mest omfattande delen 
och den del som lägger fram den planering som Trafikverket rekom-
menderar ska inkluderas i regeringens kommande planbeslut, se figur 
9. Denna del av plandokumentet kan läsas som löst organiserad uti-
från budgetramar för olika sorters åtgärder. Delen avslutas med ett ka-
pitel som beskriver förslaget skuret geografiskt. 
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Fig. 9 Innehåll i planförslagets andra del ”Planförslaget” 



M E T O D O L O G I ,  M E T O D  O C H  M A T E R I A L  

 

110 
 

Den avslutande och tredje delen Effekter består av två kapitel. Här in-
går ett kapitel om planförslagets förväntade effekter och ett annat som 
redovisar den budgetfördelning som planförslaget medför och diverse 
finansiella frågor. 
   

Fig. 10 Innehåll i planförslagets tredje del ”Effekter”. 

Till planförslaget hör även en bilaga som medföljer plandokumentet: 
”Förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029”, se figur 11 
nedan.337 Ytterligare en bilaga finnes som utgör en egen rapport och 
är en längre variant av planens kapitel 11.   
 

 

Fig. 11 Tabellhuvud för bilaga 1  

                                                             
337 Ibid., sid 259. 
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Kapitel 5 De dominerande planeringsdiskurserna   

etta kapitel ägnas åt den första delstudien som undersökt det 
dominerande planeringstänkandet på Trafikverket med hjälp 

av Laclau& Mouffes diskursteoretiska begrepp. I fokus för denna 
delstudie står det dominerade planeringstänkandet i stort och min 
tolkning av hur det kan beskrivas i som dominerande diskurser. 
 Kortfattat kan nämnas att jag i omskrivningsarbetet fångade upp 
en mängd element som artikulerar vad planförslaget uppehåller sig vid 
och uppmärksammar. Ständigt återkommande var element rörande 
olika sorters åtgärder, olika typer av infrastruktur och transporter, de 
transportpolitiska målen, andra mål, mått av olika slag, effekter, kost-
nader, ekonomi och finansiering. För mig som praktiker var alla dessa 
element mycket välbekanta men så handlar inte heller denna diskurs-
analys om att avtäcka något förborgat, utan om att undersöka det till 
synes självklara. Successivt utkristalliserade sig tre olika former av pla-
neringstänkande med specifika drag som återkom i omskrivningen av 
planförslaget. Dessa är vad jag kommer att diskutera som de domine-
rande planeringsdiskurserna och min framställan är koncentrerad till 
vad som är centralt för dessa.  

Jag kommer att beskriva dessa diskurser var och en för sig med 
utgångspunkt i respektive diskurs nodalpunkter och fokus på respektive 
diskurs meningslogik. Jag inleder med den diskurs jag kallar för den 
målfokuserade diskursen efter dess nodalpunkt ”mål”. Den diskurs som 
jag därefter är kommer till, utgår från nodalpunkten ”samhällsekono-
misk effektivitet” och jag benämner den följaktligen den samhällsekono-
miska diskursen. Även den tredje dominerande diskursen har fått namn 
efter sin nodalpunkt. Den benämns den funktionella diskursen och utgår 
från nodalpunkten ”transportsystemets funktion”. I slutet av kapitlet 
samlas sedan diskussionen ihop i form av ett delstudieavslut där dis-
kurserna kommenteras i förhållande till varandra och tidigare ve-
tande. 

 

D 



D E  D O M I N E R A N D E  P L A N E R I N G S D I S K U R S E R N A  

112 
 

5 .1  DE N MÅLFO KUSE RADE  DISKU RSE N  

Den målfokuserade diskursen handlar om transportplanering konstrue-
rad som meningsfull i relation till mål av olika slag. När jag i detta 
avsnitt ska redogöra för hur jag tolkar denna diskurs så börjar jag med 
att sammanfatta diskursens övergripande meningslogik och diskuterar  

därefter igenom något av det material som fört fram till denna tolk-
ning.  

Den målfokuserade diskursens meningslogik  

Den målfokuserade diskursen tolkar jag som uppbyggd kring nodal-
punkten ”mål”.  Planeringens huvudsakliga uppgift är konstruerad i re-
lation till olika mål som kännetecknas av att de föregår det övriga pla-
neringsarbetet. Målen driver planeringen och relateras ofta till poli-
tiska beslut. De ställs upp initialt och därefter handlar planeringen om 
att lägga fram åtgärder som svarar mot målen.  

Den målfokuserade diskursens meningslogik återfinnas i hela 
planförslaget. Det refereras till mål i diskussioner på en mängd olika 
teman. Det finns avsnitt som specifikt ägnas åt tillståndet i transport-
systemet i relation till mål, diskussioner om hur olika mål mer princi-
piellt kan förstås i relation till varandra och utvärderingar av planför-
slaget i förhållande till mål.338 Mål finns också med när planens syfte 
formuleras:  

Syftet med denna plan är att bidra till att de transportpolitiska målen 
nås, samt att bidra till lösningar på de utmaningar som riksdagen och 
regeringen har pekat ut.339 

Denna syftesformulering kan sägas artikulera att planen och därmed 
planeringen är meningsfull i relation till de ”transportpolitiska målen” 
och ”de utmaningar som riksdagen och regeringen har pekat ut”. De 
utmaningar som åsyftas är likväl de olika former av målsättningar som 
regeringen lyft fram i infrastrukturpropositionen och i direktivet till 

                                                             
338 Se särskilt avsnitten 1.2, 1.3, 1.7, 2.4, 3.1 och kap 12 i Trafikverkets planförslag. 
339 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, sid 11 och 38. 
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Trafikverket.340 I den här diskursen konstrueras mål som den tän-
dande gnistan för planeringsverksamheten; man behöver mål för att 
planeringen ska fungera utifrån denna diskurs meningslogik. Detta 
synsätt illustreras även i  bilden nedan (figur 12) som är hämtat från 
planförslaget341 och beskriver framtagandet av nationella planer: 

Fig. 12 Illustration rubricerad ”Framtagande av planförslag” hämtad från planför-
slagets inledande del. (Källa: Trafikverket)  

Illustration visar hur ”mål” artikuleras som startpunkt för plane-
ringen. I detta fall är det de transportpolitiska målen som planeringens 
beskrivs utgå från och regeringens infrastrukturproposition blir här till 
ett av flera steg mot ”genomförande”, vilket kan tolkas som att det som 
ytterst ska genomföras är de nämnda målen. Att de transportpolitiska 
målen specifikt har en överordnad ställning kan för övrigt också anas 
i tidigare syftesformulering som inte enkom uttrycker att man utgått 
från vad den politiska sfären efterfrågat (vilket inbegriper dessa mål342) 
utan först betonar de transportpolitiska målen och därefter de målsätt-
ningar som regeringen lagt fram med stöd i riksdagen. Även de trans-
portpolitiska målen är för övrigt framtagna av tidigare regeringar och 
riksdagar.343 

 

 

                                                             
340 Regeringen, Direktiv för åtgärdsplaneringen för planperioden 2018-2029. 
341 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, sid 38  
342  Regeringen, Direktiv för åtgärdsplaneringen för planperioden 2018-2029.  
343 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter. Proposition 2008/09:93.  
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Jag ska återkomma mer i detalj till den målfokuserade diskursens no-
dalpunkt mål. Först vill jag dock fästa uppmärksamhet vid hur planens 
syfte ovan är formulerat som att ”bidra till lösningar” i relation till 
nämnda mål. Jag menar att ”lösningar” kan betraktas som ett viktigt 
moment i diskursen som får sin mening utifrån nodalpunkten mål. Pla-
neringen är konstruerad till att handla om lösningar av betydelse i re-
lation till mål. Då de aktuella målen sällan förverkligas av planeringen 
är förbehållet att bidra till en i sammanhanget viktig markering men 
det förtar inte att planeringen får mening i relation till mål. Plane-
ringen konstruerad som en lösningsorienterad verksamhet kan läsas 
in i utsagan nedan, hämtad från en beskrivning om hur planarbetet 
tagit utgångspunkt i bland annat de transportpolitiska målen och 
Agenda 2030. Detta beskrivs ha skett för att säkerställa effektiva och 
hållbara lösningar: 

Förslaget till nationell plan har arbetats fram i flera steg och fyrstegsprin-
cipen är vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva 
och hållbara lösningar. 344 

Dessa och andra exempel menar jag visar på hur transportplanering 
konstrueras som meningsfull genom att producera lösningar som sva-
rat mot vissa uppställda mål.345 I förlängningen av nodalpunkten 
”mål” och momentet ”lösning” artikulerade på detta sätt, kan en 
mängd andra element inordnas som moment i denna meningslogik. 
Exempelvis kan ”problem”, ”utmaningar”, ”brister” och ”förbättrings-
behov” konstrueras som relevanta i relation till mål. Vidare är det i 
relation till nodalpunkten mål som ”åtgärder” blir meningsfulla då de 
artikuleras som ”lösningar” i relation till ”mål”. På motsvarande sätt 
blir ”effekter” ett viktigt moment utifrån att det beskriver tänkbar på-
verkan på dessa mål och ”samverkan” blir meningsfull för lösningar 

                                                             
344 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, sid 10. 
345 Ytterligare ett talande exempel på hur denna diskurs återfinns i planförslagets uppbyggnad som likväl 
beskriver en båge från diskussioner om mål, via det lösningsförslag som Trafikverket rekommenderar till-
baka till förväntade effekter på bland annat mål, jämför avsnitt 4.6.  



K A P I T E L  F E M  

115 
 

som Trafikverket inte har eget mandat över. Citaten nedan kan läsas 
som ytterligare exempel på hur olika moment inordnas i den målfo-
kuserade diskursens meningslogik:  

De transportpolitiska målen har relevans för hela transportsystemet. Brister 
och förbättringsbehov kan i flera – men inte alla – avseenden hanteras 
av den nationella planen för transportsystemet. Att samverka med andra 
aktörer är ofta helt avgörande för att kunna nå målen. I det här kapitlet 
redovisar Trafikverket de brister som den nationella planen bedöms ha 
stor påverkan på, och de brister där andra aktörer behöver medverka för 
att en bättre måluppfyllelse ska nås.346 

Förslaget på 2,8 miljarder kronor [för bulleråtgärder] innebär en ökad 
åtgärdsvolym, och möjliggör ett än mer systematiskt arbete för att så ti-
digt som möjligt uppnå en bättre måluppfyllelse. 347 

Diskursens meningslogik kan alltså sammanfatta som att den utgår 
från nodalpunkten mål. Utifrån den blir bland annat åtgärder viktiga 
i hur de antas ha effekter på vad målen avser. Centralt i denna me-
ningslogik är även att den planerande verksamheten artikuleras som 
en verksamhet som baseras på neutral expertkunskap, vilket ska disku-
teras närmare genom en närmare titt på nodalpunkten mål. I diagram-
met (se figur 13) sammanfattas denna meningslogik schematiskt.  

Nodalpunkten mål 

Det finns mycket att säga om nodalpunkten mål men jag ska koncen-
trera mig på några huvuddrag. Ett sådant är som redan nämnts, att 
mål i denna diskurs konstrueras som en färdig utgångspunkt för pla-
neringen. Även detta kan sägas vara artikulerat i illustration från Tra-
fikverket ovan där planeringens startpunkt är de transportpolitiska 
målen, se figur 12. Att målen görs till utgångspunkt blir också tydligt 

                                                             
346 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.., sid 69, min kursivering. 
347 Ibid., sid 21, min kursivering. 
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Fig. 13 Diagram som visar den målfokuserade diskursens nodalpunkt ”mål” och 
några andra viktiga centrala moment.   

i hur problem och lösningar definieras utifrån mål. I citatet nedan 
hämtat från ett avsnitt om ”målsynergier” diskuteras exempelvis att ett 
visst ”målområde” har betraktats som ett ”problemområde”. Detta 
problemområde har ”initierat” en viss ”åtgärd” men resonerar man, 
denna åtgärd kan även vara positiv i relation till ”alla målområden”: 

Exempelvis gynnar åtgärder som stödjer aktivt resande såväl målen om 
tillgänglighet, miljö och hälsa samt säkerhet, genom att alla målområden 
beaktas och inte bara det problemområde som initierat åtgärden.348 

Här görs det sålunda en poäng av att sambandet mellan mål och åtgärd 
inte behöver vara helt linjärt, det vill säga det framhålls att en viss typ 
av åtgärd (som exempelvis vägåtgärder, trimningsåtgärder och miljöåt-
gärder) inte enbart har effekter på ett av de transportpolitiska målen. 
Att det finns anledning att kommentera och förklara att sambanden 
mellan övergripande nationella mål och vissa typer av åtgärder (två ab-
strakta storheter) inte mekaniskt samspelar oavsett vad för åtgärd det 

                                                             
348Ibid., sid 240.  
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rör sig om, på vilken plats åtgärden genomförs, dess omfattning eller i 
vilket sammanhang den planeras, uppfattar jag som ett uttryck för hur 
dominerande den målfokuserade diskursens meningslogik är. Det vill 
säga att åtgärder förväntas kunna svara mot mål och omvänt att ett 
bestämt mål antas generera bestämda åtgärder.  

I exemplet nedan är det trimningsåtgärder som på detta sätt dis-
kuteras. Dessa åtgärder definieras av att de beräknas kosta mindre än 
100 miljoner att genomföra och inte är åtgärder som primärt genere-
ras av mål om förbättras trafiksäkerhet (som exempelvis mitträcken) 
eller miljömål (som exempelvis vattenskyddsåtgärder). Trimningsåt-
gärder kan därmed bestå av en mängd olika åtgärder som således be-
roende på i vilken situation de genomförs kan få mycket olika konse-
kvenser. I citatet nedan försöker man dock relatera sådana trimnings-
åtgärder i allmänhet till klimatmål, vilket visar på hur åtgärder kon-
strueras som relevanta i relation till mål: 

Eventuella minskningar av växthusgasutsläpp från trafiken behöver stäl-
las mot växthusgasutsläpp från åtgärder i infrastrukturen. Trimningsåt-
gärderna kan således både bidra och motverka måluppfyllelse. Planförslagets 
inriktning för trimningsåtgärder bedöms påverka nationella klimatmål 
marginellt positivt.349  

Att mål konstrueras som så centrala för planeringen har att göra med 
hur mål relateras till politiska beslut och att Trafikverkets roll i den 
målfokuserade diskursen konstrueras som ett instrument för att ge-
nomföra regeringens politik. Samtidigt opererar Trafikverket med en 
mycket bred flora av olika mål. Några mål är kommer från den nation-
ella politiska sfären, andra kommer från instanser som exempelvis EU 
och Förenta nationerna, ytterligare andra kommer från myndighets-
samverkan, några härstammar från breda processer där även exempel-
vis näringslivsaktörer och akademi ingår och därtill finns det mål som 
formulerats på Trafikverket. Det finns sammantaget bland dessa mål 
både mål som artikuleras som del av den politiska styrningen av myn-
digheten och mål som ställs upp mer självständigt. Till de senare hör 

                                                             
349 Ibid., sid 136, min kursivering. 
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mål formulerats internt på Trafikverket eller i samverkan med andra 
organisationer, se exempel i citaten nedan. 

Åtgärdsförslagen utgår från Trafikverkets målsättning att använda digitali-
seringens möjligheter som en naturlig del i verksamheten350  

Trafikverket har tillsammans med tågbranschen som mål att uppnå…351  

Trafikverkets interna mål är att minska klimatpåverkan från infrastruk-
turen med…352  

Det finns därtill en sorts mellanform bestående av mål som utgår från 
ett eller flera politiskt beslutade mål som man på Trafikverket omsatt 
till mer detaljerade mål eller arbetat med att väga samman till nya mål.  

Omvandlandet av politiskt beslutade mål till mer konkreta och helst 
kvantifierade delmål benämns i Trafikverket för ”nedbrytningar”. Ci-
tatet nedan ger exempel på ett politiskt beslutat nationellt miljömål 
som på detta sätt har brutits ned till en ”riktlinje för verksamheten” 
och kvantifierats till ”de nivåer som krävs”: 

Trafikverket har i uppdrag att anpassa anläggningen och skötsel av trans-
portinfrastrukturen till landskapet så att verksamheten bidrar till att Sve-
riges miljökvalitetsmål nås. Trafikverket har brutit ned mål och krav i en 
riktlinje för verksamheten, som anger de nivåer som krävs för att uppnå 
en landskapsanpassad infrastruktur.353  

Inom ramen för den målfokuserade diskursens meningslogik är dock 
varken de mål som formuleras internt på Trafikverket eller den här 
typen av ställningstaganden något som konstrueras som politiskt. Där-
med artikuleras inte heller någon spänning mellan mål som härrör 
från olika sammanhang. Det här något som möjliggörs genom en av-
görande differens, i den målfokuserade diskursen mellan planerings-
verksamhet och politisk verksamhet, det vill säga att dessa olika som  

 

                                                             
350 Ibid., sid 29, min kursivering. 
351 Ibid., sid 133, min kursivering. 
352 Ibid., sid 76, min kursivering. 
353 Ibid., sid 148, min kursivering. 
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Fig. 14 Diagram som illustrerar en differens mellan politisk verksamhet och plane-
ringsverksamhet som samtidigt särskiljer politik från expertis. 

verksamheter artikuleras som väsensskilda. Den politiska verksam-
heten artikuleras som ekvivalent med ”politik” medan den planerande 
verksamheten istället antas operera på basis av expertkunskap, se figur  
14. I planförslaget tolkar jag detta som artikulerat bland annat i hur 
majoriteten av de påståenden som förs fram i dokumentet inte under-
byggs eller motiveras. Texten förefaller vara formulerad med utgångs 

punkt i att läsaren har stort förtroende för myndighetens kunnande 
och i princip kan antas vara nöjd med att bli informerad om vad Tra-
fikverket dragit för slutsatser. Trafikverket kommenterar också sitt 
kunnande i en passus om samverkan:   

Kunskap om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa är nödvändig 
för Trafikverkets förmåga att bedriva en effektiv planering, drift- och un-
derhålls- och investeringsverksamhet. Trafikverket tillhandahåller därför 
expertstöd, främst till Regeringskansliet, kommuner och regionala plan-
upprättare. Trafikverket har också ansvar för att utveckla, förvalta och 
tillämpa metoder och modeller… 354 

Trafikverkets generaldirektör nämner i sitt förord till planen också sär-
skilt ”Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i 
transportsystemet”.355 Jag tolkar att det är genom att konstruera plane-
ringsverksamheten som kunskapsbaserad som den upprättas som icke-
politisk. För att denna meningslogik inte ska falla isär krävs samtidigt 
att kunskap betraktas som en fråga om fakta och information.  

                                                             
354 Ibid., sid 95. 
355 Ibid., sid 3. 
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Mot bakgrund av den här tolkningen kan nodalpunkten mål precise-
ras till något som relateras till den politiska styrningen men som inom 
ramen för den planerande verksamheten hanteras med hjälp av sak-
kunskap. I det här hanterandet ingår det uttalat att med hjälp av neu-
tral expertkunskap väga samman mål. Sådana sammanvägningar är 
konstruerade som grundade i neutrala fakta och därmed legitima sam-
tidigt som de är icke-politiska. Denna meningslogik är vad som gör det 
möjligt att, som i exemplet nedan uttala att ”politiskt förankrade och 
beslutade mål” har kunnat ”jämföras” och att ”tydligt definierade och 
mätbara mål” inneburit att brister kunnat ”identifieras”, liksom att 
när målen inte varit ”mätbara” så har Trafikverket ändå kunnat göra 
”uppskattningar av åtgärdsbehoven”:  

Genom att jämföra politiskt förankrade och beslutade mål med tillstån-
det i transportsystemet har brister i transportsystemets funktion kunnat 
identifieras. Inom vissa områden saknas dock tydligt definierade och 
mätbara mål som grund. I dessa fall har en uppskattning av åtgärdsbeho-
vet gjorts utifrån de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen, in-
frastrukturpropositionen och regeringens direktiv.356 

Nodalpunkten mål kan därmed tolkas som ekvivalent både med poli-
tiskt beslutade mål, tolkningar av politiska mål som gjorts på Trafik-
verket, ”målarbeten” som Trafikverket genomför med referenser till 
politiskt beslutade mål samt andra former av mål som fastställt av ex-
perter på Trafikverket och/eller tillsammans med experter från andra 
organisationer.  

I citatet ovan nämns även att det inom vissa områden saknas ”tyd-
ligt definierade och mätbara mål”. Detta har i sin tur medfört att man 
på myndigheten tvingats till att gör ”uppskattningar” istället för att 
identifiera tydliga brister. Det här är en av flera utsagor som artikulerar 
mätbara mål som något att föredra. I förhållande till den målfokuse-
rade diskursens meningslogik blir detta begripligt eftersom man som 
tjänsteperson förväntas kunna göra sammanvägningar mellan olika 

                                                             
356 Ibid., sid 136. 



K A P I T E L  F E M  

121 
 

politiska mål med stöd i fakta och utan att uttalat ta stöd i några vär-
deringar. Den sortens sammanvägningar kan också betraktas som po-
litiska, vilket kan antas göra beräkningar tilltalande för den som ska 
hantera dem som ”neutral” tjänsteperson. För att återknyta till tidigare 
diskussion är det i förhållande till denna mekanistiska kunskapssyn 
som planeringen konstruerar möjligheter att ”hitta åtgärder som bi-
drar till flera mål”:  

En ensidig klimatsatsning riskerar att leda till försämringar för andra 
prioriteringar men satsningar för andra prioriteringar kan också leda till 
försämringar för klimatet. Det måste hanteras genom kloka val av åtgär-
der och genom att i så stor utsträckning som möjligt hitta åtgärder som 
bidrar till flera mål. 357 

Efter denna diskussion om den målfokuserade diskursen är det dags 
att titta närmare på den samhällsekonomiska diskursen.   

 

5 .2  DE N SAMHÄL LS E KONO MIS K A DIS KU RS E N  

I omskrivningen av planförslaget blev det tydligt att en mängd element 
i planeringstänkande rör finansiering och ekonomi som exempelvis 
kostnader, värderingar, samhällsekonomisk effektivitet, budgetramar, 
finansieringsformer och samhällsekonomisk lönsamhet. Därtill är 
stora delar av planförslaget indelat i kapitel baserat på olika sorters 
budgetar. Ett flertal av dessa element kan beskrivas som moment i vad 
jag kallar den samhällsekonomiska diskursen. Denna diskurs har nära 
band till transportekonomiska teorier och för att tränga närmare in i 
denna meningslogik har det så kallade Asek-dokumentet och Trafik-
verkets Introduktion till samhällsekonomisk analys används i analysen.358 
Jag börjar med att först redovisa diskursens centrala meningslogik och 
även kommentera hur den skiljer sig från den målfokuserade diskur-
sen som precis har diskuterats.   
   

                                                             
357 Ibid., sid 57. 
358 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1; Trafikverket, 
Introduktion till samhällsekonomisk analys. 
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Fig. 15 Diagram som visar den samhällsekonomiska diskursens nodalpunkt ”sam-
hällsekonomisk effektivitet” och andra närliggande moment som spänner upp dis-
kursens meningslogik. Momentet ”politik” diskuteras närmare nedan.  
 

Den samhällsekonomiska diskursens meningslogik  

Den samhällsekonomiska diskursen kan beskrivas som utgående från 
nodalpunkten ”samhällsekonomisk effektivitet”. I relation till den här 
nodalpunkten konstrueras planeringen som meningsfull i hur den un-
derstödjer en ”samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning” ge-
nom att göra expertbedömningar i form av  samhällsekonomiska ana-
lyser, vilka bedömer åtgärders samhällsekonomiska effektivitet. Uti-
från denna meningslogik inordnas således i denna diskurs ”åtgärder” 
som moment i relation till sin ”samhällsekonomiska lönsamhet”, se fi-
gur 15.   

På liknande sätt artikuleras ”effekter” som moment i relation till 
effekter avseende ”samhällsekonomisk effektivitet”. Denna konstrukt-
ion menar jag kan tolkas in i citatet nedan som är hämtat från kapitlet 
om förväntade effekter av planförslaget:  
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Transportförsörjningens samhällsekonomiska effektivitet ökar (…) ge-
nom att åtgärder i infrastrukturen som är samhällsekonomiskt lön-
samma genomförs 359 

I den här meningen uttrycks att genomförandet av ”samhällsekono-
miskt lönsamma åtgärder” ökar ”transportförsörjningens samhällseko-
nomiska effektivitet”. I överensstämmelse med detta framförs likaså 
att:  

En indikator för om man går mot en samhällsekonomiskt effektiv trans-
portförsörjning är om de åtgärder som föreslås är samhällsekonomiskt 
lönsamma. 360 

Båda dessa utsagor betraktar jag som artikulerandes att en ”samhällse-
konomiskt effektivitet” och en ”samhällsekonomiskt effektiv trans-
portförsörjning” har konstruerats som utgångspunkt för planerings 
meningsskapande liksom att ”åtgärder” får mening i relation till dessa.  

I samband med detta är det av intresse att notera att begreppet 
”samhällsekonomisk effektivitet” utöver skrivningarna ovan inte när-
mare förklaras i planförslaget. Jag menar att det visar på den samhälls-
ekonomiska diskursens dominerande ställning, att nodalpunkten 
”samhällsekonomisk effektivitet” är så vedertagen och förgivettagen 
att den inte kräver någon förklaring eller försvar.  

Ett annat tecken på diskursens starka ställning är hur de ovan 
nämnda och ett flertal andra samhällsekonomiska termer återkom-
mande används i planförslagets olika kapitel. Några exempel på andra 
moment i denna diskurs som får mening genom att relateras till ”sam-
hällsekonomisk effektivitet” är bland annat ”nettonuvärde (NNV)”, 
”nettonuvärdeskvot (NNK)”, ”investeringskostnad”, ”lönsamhet”, ”ef-
fektivitet”, ”effekter”, ”kostnader”, ”nyttor”, ”samhällsekonomiska 
analyser”, ”samhällsekonomiska kalkyler”, ”objektskostnad”, ”känslig-
hetsanalys”, ”externa effekter”, ”kronor”, ”bedömningar” och ”beräk-
ningar”. Några exempel på tillämpningar återfinns i citaten från plan-
förslaget nedan: 

                                                             
359 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, sid 220.  
360 Ibid., sid 219. 
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Den samhällsekonomiska analysen visar att båda UA1 och UA2 är sam-
hällsekonomiskt lönsamma. De uppvisar båda en relativt hög positiv 
nettonuvärdeskvot (NNK). UA1 har dessutom en något högre lönsam-
het än UA2 (NNK 1,67 respektive NNK 1,56). En känslighetsanalys har 
genomförts där resultatet indikerar att nettonuvärdeskvoterna är relativt 
stabila. Sammanfattningsvis ger analysen att den utökade ramen har po-
sitiva samhällsekonomiska effekter relaterat till merförseningar i järn-
vägssystemet, samt att resultatet indikerar att det är samhällsekonomiskt 
motiverat att prioritera medlen mot mer högtrafikerade delar.361 

De samhällsekonomiska effekterna för planens lönsamhetsberäknade in-
vesteringar uppgår till en total nytta om 211 miljarder och den samhälls-
ekonomiska investeringskostnaden 145 miljarder kr. Nettonuvärdet är 
totalt en vinst på ca 67 miljarder kronor och nettonuvärdeskvoten 
(NNK) för de lönsamhetsberäknade investeringarna är 0,5.362 

Listan på moment kan göras betydligt längre men som redan framgår 
av uppräckningen ovan, ingår både ett flertal uppenbara fackuttryck 
som exempelvis ”nuvärde” och begrepp som ingår i dagligt tal men 
som i den samhällsekonomiska diskursen har en särskild betydelser 
som skiljer sig från vardagsspråk, som exempelvis ”nytta” och ”kro-
nor”. Den påtagliga förekomsten av fackuttryck hänger samman med 
denna diskurs förankring i en ekonomisk teoribildning som ofta be-
nämns som transportekonomi.363  

Den samhällsekonomiska diskursen på Trafikverket präglas av 
denna teoribildning.  Det innebär för övrigt att det finns likheter mel-
lan den här diskursen och diskurser i andra verksamheter som tilläm-
par samma teori, som exempelvis delar av verksamheten på VTI, på 
Trafikanalys och i konsultverksamhet som säljer samhällsekonomiska 
analyser.  Här diskuteras dock specifikt en form av planeringstänkan-
det på Trafikverket, vilken inte bör förstås som synonym med andra 
diskurser som formas av samma teoribildning. 

 

                                                             
361 Ibid., sid 135. 
362 Ibid., sid 220. 
363 Närmare bestämt en tillämpning av en mikroekonomisk gren av nationalekonomisk teori influerad av 
bland annat Pareto, Hicks och Kaldor. Se även Trafikverket, Introduktion till samhällsekonomisk analys. 
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Den samhällsekonomiska diskursen kännetecknas i likhet med den 
målfokuserade diskursen av att beräkningar och kalkyler konstrueras 
som synnerligen meningsfulla, vilket även det framgår av i citaten 
ovan. I det här fallet hänger detta samman med att ”samhällsekono-
misk effektivitet” är något som antas kunna bedömas med hjälp av 
diverse kalkyler, modeller och data. Exempelvis uttrycks att en åtgärds 
samhällsekonomisk lönsamhet är något som ”bedöms med hjälp av 
analyser som väger kostnader mot nyttor av olika åtgärder”.364 Jag kom-
mer att återkomma till hur detta konstrueras som möjligt men först 
vill jag förtydliga att planering i denna diskurs artikuleras som en verk-
samhet kretsande kring ”samhällsekonomiska analyser”. Genom att 
genomföra dessa analyser kan den planerande verksamheten bedöma 
vilka åtgärder som är ”samhällsekonomiskt lönsamma” och som där-
med kan anses bidra till ”samhällsekonomisk effektiv transportförsörj-
ning”. Detta är vad som uttrycks i skrivningar som att: ”Förslaget till 
åtgärdsplanen är framtagen på samhällsekonomiska grunder”365.  

Planeringsverksamhet artikulerad som en praktik dedikerad åt be-
räkningar, är således även i den samhällsekonomiska diskursen kon-
struerad som baserad på expertkunskaper, vilka artikuleras som värde-
neutrala och icke-politiska. Det senare kommer att beskrivas närmare 
men det kan vara värdefullt att redan nu konstatera att den samhälls-
ekonomiska diskursen i likhet med den målfokuserade artikulerar en 
tydlig differens mellan planerande verksamhet och politik. Innan jag 
går närmare in på nodalpunkten ”samhällsekonomiskeffektivitet” vill 
jag därför kort peka på vad som skiljer dessa båda dominerande dis-
kurser åt.   

 

                                                             
364 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, sid 219. Detta handlar mycket 
kortfattat om att ”kostnader” och ”nyttor” betecknar olika effekter som en åtgärd antas ge upphov till. En 
”nytta” är en önskvärd effekt (ofta kortare restid) medan ”onyttiga” effekter  är ”kostnader” (ex. dödade i 
trafiken). Grunden för den samhällsekonomisk kalkylen är att såväl nyttor som kostnader på förhand har 
prissatts i kronor. Dessa blir därmed möjliga att dels räkna samman, dels att jämföra med priset för vad en 
åtgärd i faktiska kronor kostar att genomföra.  
365 Ibid., sid 119. 
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Detta låter sig enklast göras genom att den artikulerade relationen mel-
lan den planerande och politiska verksamheten nagelfars. Relationen 
handlar som tidigare diskuterats i den målfokuserade diskursen om 
att ta fram lösningar utifrån mål som vanligtvis artikuleras som poli-
tiskt beslutade och som ekvivalenta med politiska beslut. I den sam-
hällsekonomiska diskursen är relationen snarast omvänd: planerings-
verksamheten artikuleras här i stället syfta till att informera regeringen 
om vad som är samhällsekonomiskt lönsamt och effektivt oavsett rege-
ringens politik, se figur 16 nedan.  

Fig. 16  Schematisk diagram som visar på skillnader mellan den målfokuserade 
diskursen och den samhällsekonomiska i hur relationen till den politiska verksam-
heten och regeringen som uppdragsgivare artikuleras. 

Dock ska sägas att dessa båda diskurser handgripligen sammanfogats 
genom att det övergripande transportpoliska målet – som ju är ett vik-
tigt moment i den målfokuserade diskursen– stipulerar att en sam-
hällsekonomiskt effektiv transportförsörjning ska säkerställas: 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet.366 

Det konstruerar en möjlighet för den målfokuserade diskursen att här-
bärgera den samhällsekonomiska diskursen inom sin egen meningslo-
gik trots det till synes motsatta förhållandet till den politiska styr-
ningen.   

                                                             
366 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter. Proposition2008/09:93. Återges även i planförslaget. 
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Nodalpunkten samhällsekonomisk effektivitet 

För att bättre förstå nodalpunkten ”samhällsekonomisk effektivitet” 
har jag granskat Trafikverkets publikationer ”Analysmetod och samhälls-
ekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”367 (Asek-rapporten) och ”In-
troduktion till samhällsekonomisk analys”368. Dessa texter tydliggör att en 
”samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning” blir meningsfullt 
i relation till vad som benämns största möjliga sammanlagda nytta. 
Genom att sörja för att transportförsörjningen blir mer ”samhällseko-
nomiskt effektiv” så menar man sig medverka till att ”samhällets resur-
ser” används mer ”samhällsekonomiskt effektivt”, vilket i förläng-
ningen antas bidra till ”högsta möjliga nivå på levnadsstandard och 
välbefinnande för befolkningen i samhället”, se citat nedan. 

Om samhällets resurser används på ett sådant sätt att vi har bästa möj-
liga produktionsinriktning ur medborgarnas synpunkt, då uppnår vi 
samhällsekonomisk effektivitet. Det innebär att vi producerar ”rätt pro-
dukter i rätt mängd och till rätt personer/företag” utifrån konsumenter-
nas behov och efterfrågan, och att produktionen sker till lägsta möjliga 
kostnad. Då uppnår vi största möjliga sammanlagda nytta av landets 
samlade resurser och högsta möjliga nivå på levnadsstandard och välbe-
finnande för befolkningen i samhället.369 

Nodalpunkten samhällsekonomisk effektivitet kan således förstås  
som att den handlar om att bidra till ett tillstånd där utbud och efter-
frågan matchas så att ”produktionen sker till lägsta möjliga kostnad”. 
Detta tillstånd förfaller vara artikulerat som idealt i hur det beskrivs 
kunna maximera den ”sammanlagda nyttan” vilket relateras till mo-
menten ”högsta möjliga levnadsstandard” och ”högsta möjliga välbe-
finnande”. Detta sätt att artikulera samman moment illustreras sche-
matiskt i figur 17.  

 

                                                             
367 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1. 
368 Trafikverket, Introduktion till samhällsekonomisk analys. 
369 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1, Kap 2 sid 5 
(hänvisning till kapitel med anledning av att pagineringen är inte genomgående i dokumentet). 
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Fig. 17 Diagram över hur den samhällsekonomiska diskursens nodalpunkt ”sam-
hällsekonomisk effektivitet” artikuleras som relaterad till högsta möjliga levnads-
standard och välbefinnande.  

Intressant att notera här är att det artikuleras en möjlighet att fastställa 
vad som är ”rätt”. Det både omfattar ”rätt produkt” och ”rätt person”. 
Detta idealiserade tillstånd av maximal samhällsekonomisk effektivitet 
benämns ”den perfekta marknadsekonomin”:  

I den perfekta marknadsekonomin samverkar vinstmaximerande före-
tags och nyttomaximerande individers beteende på ett sådant sätt att det 
sammantaget ger ett resultat som är bästa möjliga för alla och totalt sett 
samhällsekonomiskt effektiv. 370 

Jag kommer i nästa delanalys att komma tillbaka till detta mer i detalj 
när de olika diskursernas subjektspositioner och artikulationer av sam-
hället ska diskuteras. För stunden ska istället konstateras att planerings-
verksamheten konstrueras som meningsfull i relation till vad som om-
nämns som ett ”marknadsmisslyckande”. Det syftar på att det inte 

                                                             
370 Ibid., kap 2, sid 8-9. 
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finns en helt fri transportmarknad som kan sköta infrastrukturpro-
duktion och transporttjänster. Istället ordnas detta till stor del av sta-
ten som äger stora delar av transportsystemet och ”producerar” det via 
skattemedel. Dessa förhållanden är långt ifrån ”den perfekta mark-
nadsekonomin” vilket utifrån diskursens meningslogik innebär trans-
porter inte produceras och konsumeras i en fri konkurrens som kan 
reglera prissättningen och generera ”samhällsekonomisk effektivi-
tet”.371   

Behovet av att göra samhällsekonomiska bedömningar är konstru-
erat som kompensatorisk i relation till dessa antaganden. I brist på en 
fri konkurrensutsatt transportmarknad får planeringen mening ge-
nom att försöka bedöma vad som varit lönsamt om infrastruktur hade 
producerades på och för en fri marknad. Planering konstrueras således 
till att företräda hypotetiska marknadsmekanismer och verka för sam-
hällsekonomisk effektivitet som om transportsystemet inte vore en kol-
lektivt ägd tillgång och istället mer som andra konsumtionsvaror. Att 
planeringen är konstruerad som ett ställföreträdande för en marknad 
framgår även av citatet nedan:    

Det finns därför inget behov av att göra samhällsekonomiska analyser 
(CBA) i den perfekta marknadsekonomin.372 

Utifrån nodalpunkten samhällsekonomisk effektivitet artikuleras såle-
des den planerande verksamheten som meningsfull i relation till en 
hypotetisk nationell transportmarknad. Planeringen blir meningsfull 
genom att bedöma vilka åtgärder som vore bäst om det fanns en ”väl-
fungerande transportmarknad”, vilket sker instrumentellt med hjälp 
av regler som ställs upp baserat på nämnda teorier:   

Ett annat kännetecken på planering är en strävan efter att välja ut den 
eller de åtgärder som i viss mening är ”bäst”. Det innebär att det måste 
finnas regler för att avgöra vad som menas med ”bäst”. 373 

                                                             
371 Ibid., kap 2, sid 4-5. 
372 Ibid., kap 2, sid 15. 
373 Ibid., kap 2, sid 3. 
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Detta medför också att det finns en ekvivalens upprättad mellan vad 
som är ”bäst”, det tidigare nämnda momentet ”rätt” och nodalpunk-
ten ”samhällsekonomisk effektivitet”, vilket möjligen bidrar till att vär-
det av samhällsekonomisk effektivitet inte närmare behöver diskuteras 
i planförslaget.   

 

5 .3  DE N FUNK TIO NE L LA DIS K URSE N  

I den samhällsekonomiska diskursen såväl som i den målfokuserade 
diskursen konstrueras planeringen som något instrumentellt, det vill 
säga som instrument för att realisera endera uppställda mål eller för 
att säkerställa marknadsdrivna investeringar. Den tredje och sista av 
de dominerande diskurserna skiljer sig från dessa andra båda genom 
att meningen med transportplanering är konstruerad i närmare relat-
ion till transportsystemet som fysisk anläggning för trafikflöden. Jag 
kallar den här planeringsdiskursen för den funktionella diskursen efter 
dess nodalpunkt ”transportsystemets funktion”. Avsnittet inleds även 
här med vad jag tolkar som diskursens meningslogik. Därefter följer en 
fördjupning om dess nodalpunkt.  

Den funktionella diskursens meningslogik  

Den funktionella diskursen har en stark närvaro i planförslaget. 
Denna kommer till uttryck på flera sätt men framförallt är den artiku-
lerad i det mycket omfattande utrymme och den uppmärksamhet som 
genomgående ägnas åt transportsystemet som anläggning med olika 
typer av infrastruktur och olika tekniska detaljer. Sådan uppmärksam-
het står i fokus för de delar av plandokumentet som för fram det egent-
liga planförslaget i form av rekommenderade åtgärder (kap 4-11 i plan-
förslaget) och präglar även de tillstånds- och bristbeskrivningar som 
läggs fram av transportsystemet374.  

                                                             
374 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029., Se bland annat kap. 3 ”Vad 
planförslaget försöker lösa?” i planförslaget, sid 69. 
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Fig. 18 Diagram över den funktionella diskursens nodalpunkt ”transportsystemets 
funktion” och andra närliggande moment som utgör kärnan i diskursen.   

Jag tolkar den funktionella diskursens meningslogik som uppbyggd 
från nodalpunkten ”transportsystemets funktion”. I kondensat inne-
bär den att planeringens uppgift konstrueras som att fylla ”behov” ut-
ifrån denna ”funktion” så att transportsystemet kan ”leverera”. ”Åtgär-
der” blir därmed meningsfulla utifrån hur de påverkar ”transportsyste-
mets funktion” genom att ”upprätthålla” eller ”förbättra” densamma. 
Utmärkande för denna meningslogik är att ”transportsystemets funkt-
ion” konstrueras som inskriven i transportsystemet i form av att an-
läggningen har en viss specifik utformning och standard som möjlig-
gör viss trafikering, vilket bekräftas i form av trafikflöden, se figur 18. 
I citatet nedan, hämtat från ett avsnitt om krisberedskap, kommer den 
funktionella diskursen mer direkt till uttryck: 

att transportinfrastrukturen kan fylla sin funktion är grundläggande och 
föremål för flertalet av de åtgärder som redovisas i den nationella pla-
nen 375 

Här diskuteras en ”funktion” som ”transportinfrastrukturen” bör 
fylla, vilken dessutom betraktas som ”grundläggande”. Det görs också 

                                                             
375 Ibid., sid 44. 
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gällande att denna funktion är ”föremål för flertalet av de åtgärder 
som redovisas i den nationella planen”. Denna utsaga tolkar jag som 
ett exempel på hur planerandet och de åtgärder som läggs fram kon-
strueras som meningsfulla i relation till ”transportsystemets funktion”. 
Man kan också notera att det är transportinfrastrukturen som ska fylla 
denna funktion. Diskursen kommer även till uttryck i diskussioner 
som den nedan, som här är hämtad från plansammanfattningen:  

De kraftigt ökade finansiella ramarna innebär att dagens funktion kan upp-
rätthållas och att en förbättrad funktion kan levereras på delar av järnvägsnä-
tet under planperioden. Det skapar ett mer tillförlitligt och robust järn-
vägssystem med färre störningar. Huvudinriktningen för underhållet av 
järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela järnvägssystemet har en 
hög säkerhetsstandard och att det är tillgängligt, det vill säga att banorna 
som trafikeras i dag även kan trafikeras i framtiden.376 

Här beskrivs att dagens funktion kan upprätthållas och att en förbätt-
rad funktion kan levereras tack vare den finansiella ram som Trafik-
verket i planen tilldelat underhåll av järnväg. Stycket antyder också att 
denna funktion dels handlar om infrastrukturanläggningen (järnvägs-
systemet, järnvägsanläggningen, banorna), dels om sådant som ”tillför-
litlighet”, ”robusthet”, ”säkerhetsstandard” och ”trafikering”. Jag ska 
återkomma mer i detalj till nodalpunkten ”transportsystemets funkt-
ion” men redan här framgår att det upprättas en viss ekvivalens mellan 
”infrastrukturanläggningen” och ”transportsystemets funktion”. 
Denna ekvivalens innebär att olika problem i anläggningen konstrue-
ras som problem i transportsystemets funktion. Omvänt sitter funkt-
ionen lokaliserad i anläggningen. Därmed blir dessa problem menings-
fulla att ”åtgärda”. I problemformuleringarna nedan är det exempelvis 
”delar av anläggningarna” som ”har problem” och att människor om-
kommer beskrivs som ett stort problem ”inom järnvägssystemet”:    

Delar av anläggningarna har i dag problem att hantera dagens vatten-
mängder och beräknas få betydligt mer problem i framtiden. 377 

                                                             
376 Ibid., sid 13, min kursivering. 
377 Ibid., sid 141. 
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Inom järnvägssystemet är obehörigt spårbeträdande och personpåkör-
ningar ett stort problem. 378  

Det är framförallt åldersrelaterade problem såsom sprickor, stensläpp 
och ökade problem med ojämna vägkanter. 379 

Än mer förekommande än ”problem” är momentet ”behov” i detta 
sammanhang. I den funktionella diskursen konstrueras infrastruktur-
anläggningen som att den har ”behov” och behöver åtgärder. Ett ex-
empel på denna meningslogik finns i utsagan nedan om järnvägens 
behov av mobilkommunikation.   

För att säkra järnvägens behov av mobilkommunikation mellan infra-
strukturen och fordonen behöver det befintliga GSM-R-systemet ersättas 
med det nya systemet som är under utveckling.380 

Sådana här behov och problem som tillskrivs transportsystemet tolkar 
jag som att de per definition artikuleras som naturliga att åtgärdas. 
Detta utifrån att planeringens uppgift konstrueras som att ”leverera” 
transportsystemets funktion. Detta visar sig även i att det upprättas en 
differens mellan å ena sidan åtgärder som svarar mot transportsystemets 
behov och som bör åtgärdas så långt pengarna räcker och å andra si-
dan åtgärder som systemet inte ”självt” behöver och som istället är att 
betrakta som ”önskemål”. Önskemål konstrueras som åtgärder eller 
andra förändringar som någon aktör vill se genomförda men som inte 
är påkallade av ”transportsystemets funktion”. Detta kan exemplifieras 
med utsagan nedan om en situation utan egentliga ”kapacitetspro-
blem” men där det ändock finns vissa ”önskemål”. 

Även om det i stort sett inte förekommer några kapacitetsproblem i far-
lederna i och med att den samlade hamnkapaciteten är stor, finns öns-
kemål om att skapa djupare farleder för att på så sätt möjliggöra angö-
ring av större fartyg i hamnarna. 381 

                                                             
378 Ibid., sid 144. 
379 Ibid., sid 108. 
380 Ibid., sid 169. 
381 Ibid., sid 59.  
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Denna differens mellan å ena sidan sådant som ”systemet behöver” 
för att ”upprätthållas” och ”förbättras” och å andra sidan sådant som 
artikuleras som att det kommer utifrån i form av önskemål eller krav 
upprättar därmed en viss tågordning för vad som ses som mer angelä-
get. Planeringens främsta uppgift blir att slå vakt om systemets funkt-
ion och i andra hand att tillmötesgå och hantera andra typer av för-
ändringar.  

Detta artikuleras för övrigt ofta i termer av att ”vi ska vårda vad vi 
har” och används i synnerhet i diskussioner om behov av underhållsåt-
gärder. Denna ordvändning ingår inte i det granskade planförslaget 
men kan studeras i den inriktningsplanering som nyligen genomför-
des under hösten 2020.382 I samband med denna har exempelvis Tra-
fikverkets generaldirektör kommunicerat att ”det är mest effektivt att 
först vårda den infrastrukturanläggning vi har”.383 Viktigt utifrån den 
funktionella diskursens meningslogik är kunnande om transportsyste-
mets funktion, tillståndet i anläggningen, och föreliggande behov nu 
och på sikt. I överensstämmelse med de andra dominerande diskur-
serna är sådant kunnande artikulerat som en form av neutral expert-
kunskap.   

Nodalpunkten transportsystemets funktion 

För att förstå den funktionella diskursen är det av intresse att titta 
närmare på nodalpunkten ”transportsystemets funktion”. Som redan 
nämnts är denna funktion konstruerad som inskriven i själva trans-
portsystemet, det viss säga att en ekvivalens finns upprättad mellan 
”infrastrukturanläggningen” och ”transportsystemets funktion”.  Mo-
mentet ”funktion” artikulerar således en uppgift transportsystemet är 
utformat för att fungera för eller leverera. Man kan jämföra med ett 
verktyg som är utformat för en viss uppgift som finns på plats när man  

                                                             
382 Trafikverkets årsredovisning 2018, Kap 5 i IP 2020.Trafikverket, Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037 (Borlänge: 2020), kap 5. Jämför 
även exempelvis Trafikverket, Trafikverkets Årsredovisning 2018 (2019). 
383 Trafikverkets pressmeddelande med anledning av inriktningen lämnades till regeringen 2020, se 
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-10/underhall-och-klimatmalen-i-fokus-i-tra-
fikverkets-inriktningsunderlag/ 
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Fig. 19 Den funktionella diskursens nodalpunkt ”transportsystemets funktion” 
kan tolkas som ekvivalent med infrastrukturanläggningen.  

vill snickra. En såg är utformad för att såga med, benämns såg och 
används för att såga; alltså har vi med funktionen såg att göra. Det kan 
framstå som något av ett cirkelresonemang men på motsvarande sätt 
är transportsystemets funktion bestämd både i hur olika delar av an-
läggningen utformats för exempelvis olika trafikslag, fordon, hastig-
heter, kapaciteter, standarder, och i hur olika delar av anläggningen 
klassificeras och i hur detta korresponderar mot trafikflöden när an-
läggningen används, se figur 19. 

Trafikverket levererar utifrån denna meningslogik således funkt-
ioner som står till buds för resenärer och transportörer. När transport-
systemets funktion eller funktionalitet, används uppstår primärt tra-
fikflöden. Så länge detta användande flyter på uppfyller systemet sin 
funktion som transportsystem och när användandet inte bedöms fun-
gera fullt ut (kapacitetsproblem, överskridande av miljönormer, fre-
kventa trafikolyckor med dödlig utgång) ”behöver” funktionen – det 
vill säga anläggningen – ”åtgärdas”. Detta sätt att förhålla sig till pla-
nering kan illustreras med citaten nedan:    

På övriga banor är målet att möjliggöra fortsatt trafik och till övervä-
gande del bibehålla dagens funktionalitet. Reinvesteringar görs för att 
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upprätthålla säkerhet, framkomlighet och funktionalitet vad gäller has-
tighet och bärighet i hela järnvägssystemet, samt för att öka eller bibe-
hålla robustheten på de mest trafikerade banorna384 

Tyngre och fler tåg innebär ett ökat effekt- och strömuttag från elkraftsy-
stemet. I takt med att trafiken ökar behöver kapaciteten i elkraftsystemet 
byggas ut för att funktionaliteten och nivån på leveranskvaliteter ska bi-
behållas. 385 

Man kan särskilt notera att den funktionella diskursen därmed fri-
kopplar eventuella bevekelsegrunder för varför en viss infrastruktur 
”behöver” komma till – dess syfte i vidare mening – från den ”funkt-
ion” som blir integrerad i anläggningen för att därefter ingå i det som 
upprätthålls och förbättras. Funktionen upprättas på detta sätt som 
ett neutralt faktum i hur en anläggning utformats och klassificerat. 
Den konstrueras på så sätt som något tekniskt, vilket citatet nedan om 
kategorin grusvägar illustrerar. Funktionen kan även ses som att den 
blir bekräftad i hur flerfiliga motorvägar används för motorvägstrafik 
och så vidare.  

Viktigt för grusvägens funktion är att vägytan har ett grusmaterial som bin-
der ihop vägytan och gör att mindre ojämnheter kan justeras med väghy-
vel. Det är också viktigt att vägen har ett tvärfall som gör att vatten kan 
rinna av samt att vägytans grusmaterial kan binda fukt så att dammbind-
ning är möjlig.386 

Trafikverkets leveranskvaliteter 

Jag har ovan diskuterat att transportsystemets funktion är konstruerad 
i ekvivalens med hur olika delar av infrastrukturanläggningen är klas-
sificerade och utformade. Detta möjliggör att funktionen kan ”levere-
ras”. Trafikverket har därtill utarbetat så kallade ”leveranskvaliteter” 
för att konkretisera och följa upp vad Trafikverket levererar. Som av-
slutning på redovisningen av den funktionella diskursen vill jag kort 
kommentera dessa leveranskvaliteter och deras kopplingen till det 

                                                             
384 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, sid 13. 
385 Ibid., sid 167. 
386 Ibid., sid 109, min kursivering.  
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transportpolitiska ”funktionsmålet”. Utöver att förtydliga den funkt-
ionella diskursen illustrerar denna diskussion hur de tre dominerande 
diskurserna i planeringstänkandet på Trafikverket artikuleras i nära 
anslutning till varandra.  

I planförslaget uttrycks att leveranskvaliteterna ”beskriver Trafik-
verkets förmåga att leverera ett tillgängligt transportsystem som tar 
hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa”.387 Här känns den funktionella 
diskursens meningslogik igen i ”leveransen” av ett system där olika 
egenskaper som att ”ta hänsyn” är konstruerade som internaliserade i 
systemet. Detta mönster är centralt i den funktionella diskursens me-
ningslogik och återkommer i hur de sex olika leveranskvaliteterna pre-
senteras av Trafikverket, se illustration figur 20 nedan.388  

Fig. 20 Illustration hämtad från planförslaget som redogör för Trafikverkets sex le-
veranskvaliteter. (Källa: Trafikverket) 

Vad som kan noteras är att dessa leveranskvaliteter avser att beskriva 
”Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen”.389 Jag nämnde 

                                                             
387 Ibid., sid 36. 
388 Ibid.  
389 Ibid. 
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tidigare de transportpolitiska målen som ett viktigt moment i den mål-
fokuserade diskursen men i förhållande till den funktionella diskur-
sen är det av särskilt intresse att lyfta att de bland dessa mål ingår det 
så kallade funktionsmålet. Funktionsmål rubriceras Tillgänglighet och 
tillsammans med ”hänsynsmålet” Säkerhet, miljö, hälsa ligger dessa båda 
delmål under det övergripande transportpolitiska målet om ”samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning”.390  

Denna målstruktur visar för övrigt också på en viktig differens mel-
lan å ena sidan ekvivalensen ”tillgänglighet/funktion” och å andra si-
dan ekvivalensen ”säkerhet, miljö och hälsa/hänsyn”. Denna differens 
kan även anas i hur leveranskvaliteterna (se figur 20) framställs där 
exempelvis ”transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym 
av resor” rubriceras som ”kapacitet” och beskrivs inte som exempelvis 
en konsekvens av om huruvida användarna upplever transportsyste-
met som säkert eller användbart. Analysen visar att detta särskiljande 
inte är absolut, vilket det faktum att det finns en leveranskvalitet ”an-
vändbarhet” kan ses som uttryck för, men likväl ligger tyngdpunkten i 
den funktionella diskursen förskjuten mot att handla om tillgänglig-
het i första hand med olika former av ”hänsyn” i andra hand. Talande 
är också att ”användbarhet” endast är en mindre delmängd i ”funkt-
ionen”. 

Jag menar inte att funktionsmålet som del i de transportpolitiska 
målen ska tolkas som att det i alla delar artikulerar den funktionella 
diskursen. Dock visar det på hur de dominerade diskursernas me-
ningslogik i olika avseende möts i dessa mål såväl som i planerings-
verksamheten. 

 

                                                             
390 De nuvarande transportpolitiska målen lades fram i regeringens proposition Mål för framtidens resor och 
transporter. Prop. 2008/09:93.  
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5 .4  DE LSTUDIE AVS L U T I  

I detta kapitel har den första delstudien presenterats. Den har sam-
mantaget resulterat i att det dominerande planeringstänkandet på Tra-
fikverket har kunnat beskrivas som den målfokuserade diskursen, den sam-
hällsekonomiska diskursen och den funktionella diskursen. Dessa tre diskur-
ser är en förenklad och renodlad framställan av tre olika meningslogi-
ker som ingår i och formar planeringstänkandet på myndigheten.  

I den målfokuserade diskursen kan transportplaneringen samman-
fattningsvis beskrivas som meningsfull i relation till mål. Planeringen 
är konstruerad i förhållande till mål och ambitioner om att föra fram 
lösningar som bidrar till måluppfyllelse. Planer och åtgärder får sitt 
berättigande utifrån tänkta effekter på mål. Målen konstrueras som 
legitima både med stöd i politiska beslut och i neutralt expertkun-
nande. Det görs ingen principiell åtskillnad på mål som är politiskt 
beslutade och planeringsmål som Trafikverket eller andra aktörer 
ställt upp. Dock har de transportpolitiska målen en särställning i sam-
manhanget och likaså sittande regering i rollen som Trafikverkets upp-
dragsgivare. En tydlig differens upprättats mellan vad som konstruerats 
som ”politik” och planeringsverksamhet, där den senare förstås som 
icke-politisk och baserad på neutral expertkunskap. I den målfokuse-
rade diskursen står således mål i fokus för planeringen och inte minst 
frågor om hur olika mål ska vägas mot varandra och i bästa fall samti-
digt kunna tillgodoses.  

Den samhällsekonomiska diskursen utgår istället från vad som kan 
sammanfattas som en marknadsliberal ansats där planering konstrue-
ras i relation till ”samhällsekonomisk effektivitet”. Denna nodalpunkt 
beskriver hur väl något passar in i en ”perfekt marknadsekonomi”. 
Planeringen får i denna diskurs mening genom att bedöma vilka inve-
steringar i infrastruktur som hade varit lönsamma om de hade produ-
cerats och konsumerats i fri konkurrens på en fungerande nationell 
transportmarknad. På grund av att transporter dock inte produceras 
och konsumeras på en fri marknad har planeringen sitt berättigade. 
Planeringens uppgift är att träda in som ställföreträdare för de icke-
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fungerande marknadskrafterna. Att detta förstås som centralt bygger 
på antagandet att en perfekt marknadsekonomi ger högsta möjliga 
nivå på levnadsstandard och välbefinnande för befolkningen.  

Den funktionella diskursen utgår från transportsystemets funktion 
som den kärna som ger planeringen mening. Planeringen handlar om 
att slå vakt om och utveckla transportsystemets funktion. Denna 
funktion är konstruerad som att den utgörs av objektiva egenskaper 
som tillskrivs infrastrukturanläggningen. Dessa egenskaper innefattar 
både det tekniska tillståndet i anläggningen och olika klassificeringar 
som tillskrivits anläggningen. Funktionen kan således beskrivas som 
att den är samtidigt artikulerad i den materiella utformningen av an-
läggningen, i hur olika delar klassificerats och i hur olika delar trafik-
eras. Dessa tre aspekter går in i varandra, förstärker varandra och un-
derlättar att funktionen kan konstrueras som egenskaper hemmahö-
rande i anläggningen. Diskursen har i princip beredskap att förvalta 
alla funktioner som transportsystemet tillskrivs oavsett i vilket syfte de 
används eller utifrån vilka agendor funktionerna tillkommit. Det med-
för att diskursen har en konserverande hållning och att den verkar till 
att bevara transportsystemet och dess befintliga logiker.  

Övergripande delresultat 

Det finns som diskuterats annan forskning om Trafikverket som ka-
raktäriserat planeringen på myndigheten (se avsnitt 2.2). I dessa stu-
dier beskrivs planeringen som i huvudsak instrumentell och rational-
istisk. Ekonomiskt och tekniskt tänkande har också lyfts fram liksom 
en kunskapssyn där kunskap inte ifrågasätts. Det har också gjorts gäl-
lande att det finns drag i planeringen som framstår som motsägelse-
fulla och att flera olika planeringsidéer samtidigt finns ”pålagrade” i 
planeringsverksamheten.391 

                                                             
391 Detta stycke refererar kortfattat till avsnitt 2.2 där denna diskussion finns utvecklad med hänvisningar 
till olika studier.  
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Delstudiens resultat både bekräftar mycket av vad som framförts i ti-
digare studier och komplettera detta vetande med en mer övergri-
pande beskrivning av hur detta kan förstås som bestående av flera di-
stinkta olika former av planeringstänkande. Dessa inryms alla i en ram 
av rationalistiska planeringsansatser utgående från en kunskapssyn där 
verkligheten antas kunna mätas upp och samtidigt visar delresultaten 
på de betydande olikheter och potentiella spänningar som finns mel-
lan de olika dominerande diskurserna.  

Den här kunskapen innebär att beskrivningar som att planeringen 
”präglas av en teknisk och ekonomisk diskurs”392 kan diskuteras mer 
precist i förhållande till de olika diskurser som delstudien lägger fram. 
Exempelvis kan man utifrån studien göra gällande att den funktion-
ella diskursen är utpräglat teknisk medan den samhällsekonomiska 
diskursen står för ett ekonomistiskt tänkande. Man kan också sluta sig 
till att medan ekonomi ur den samhällsekonomiska diskursens per-
spektiv handlar om ett marknadstänkande så kan ekonomi i den 
funktionella diskursens perspektiv handla om kostnader för att åt-
gärda olika behov i anläggningen. Dessa perspektiv har båda med eko-
nomi att göra men är inte desamma. Detta gäller för en rad begrepp 
som fungerar som flytande signifikanter i detta planeringstänkande, vil-
ket jag strax ska kommentera något mer ingående.  

Rent allmänt är resultaten från denna delstudie intressanta att 
jämföra med tidigare studier om transportplanering. Det planerings-
tänkande som jag beskrivit som den samhällsekonomiska diskursen har 
mycket stora överensstämmelser med de tolkningar som Thoresson 
gjort av SIKA:s preciseringar av samhällsekonomisk effektivitet393. 
Dessa likheter är inte förvånande med tanke på att även hon använde 
tidigare Asek-rapporter men bekräftar samtidigt delstudiens tolk-
ningar. Thoressons studie handlar inte specifikt om Trafikverket utan 

                                                             
392 Hultén, sid 15 med hänvisning till Banister 2002. 
393 Thoresson. 
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fokuserar mer allmänt på samhällsekonomiska analyser i transport-
sammanhang och är från år 2011, vilket dessutom visar på att denna 
meningslogik varken är ny eller unik för Trafikverket.  

Samtidigt visar Thoresson på hur innebörden i de samhällsekono-
misk begreppen är glidande och hur dessa av bland annat politiker 
ofta tolkas bredare och inte så marknadsekonomiskt renlärigt.394 Såd-
ana tendenser på Trafikverket kommer även att diskuteras i nästa 
delstudie och mot bakgrund av detta menar jag att man bör vara ob-
servant på att alla på Trafikverket som använder sig av diskursens vo-
kabulär inte per definition ser sig själva som företrädare för ett mark-
nadsliberalt tankegods. Även vad Witzell i sina beskrivningar av trans-
portplanering lyfter fram som ”konventionell” planering styrd av pro-
gnoser av efterfrågan, blir i förhållande till denna delstudie en bekräf-
telse av den samhällsekonomiska diskursens starka ställning. 395    

Witzell har i sin forskning diskuterat ett flertal transportrelaterade 
mål och hur dessa hanteras i planeringen. Han är dock tveksam till 
hur stort genomslag målen får för de planförslag som Trafikverket ar-
betar fram. 396 Witzell har särskilt uppmärksammat att klimatmål får 
liten betydelse i praktiken. Detta är intressant med tanke på att i den 
här presenterade delstudien, framstår den målfokuserade diskursen 
som den, av de dominerande diskurserna, vars meningslogik mest ex-
plicit används i plandokumentet för att legitimera och förklara plane-
ringen. Man kan också utifrån studiens resultat diskutera hur klimat-
mål sammantaget får betydelse, vilket är en annan viktig diskussion. 

Odhage lägger i sin studie om åtgärdsvalsstudier mindre vikt vid 
samhällsekonomiskt tänkande och mer vid systemtänkande som utgår 
från transportsystemet som en självklarhet liksom vid betydelsen av 
mål och målarbeten.397 Hans observationer kan läsas som bekräftelser 

                                                             
394 Ibid., se bland annat sid 25 och sid 64. 
395 Witzell, Approaching Transformative Futures: Discourse and Practice in Swedish National Transport Policy and 
Planning, sid 2-4. 
396 Ibid. 
397 Odhage. 
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både på den funktionella diskursen och den målfokuserade diskursen. Odha-
ges tankeväckande resonemang om systemtänkande nedan, är ett av 
flera exempel på tolkningar han gör och som jag ser som särskilt in-
tressanta att läsa i ljuset av de tre diskurserna. I citatet läser jag in den 
funktionella diskursens meningslogik med spår av de övriga diskur-
serna: 

ÅVS [åtgärdsvalsstudier] utgör en del av detta systemtänkande, som i 
slutändan tycks innebära att en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
villkoras av att det energikrävande transport-systemet först och främst 
tillåts utvecklas. Det är en del i systemtänkandets instrumentella upp-
fattning om samhället och utgår från systemets syfte, att reproducera 
materiell välfärd. Medlet för ett gott liv, ett hållbart liv, ett attraktivt liv, 
har blivit sitt egna mål, eftersom föreställningen är att dess tillämpning 
är en försäkran om att detta kan uppnås. Samhället blir som ett medel 
för transportsystemets funktionalitet.398  

I kapitel 2 nämndes också Odhages beskrivning av att ”transportsyste-
met inte söker legitimitet, utan redan uppbär legitimitet i sin funkt-
ionalitet”,399 vilket i förhållande till den här delanalysen sammanfattar 
den funktionella diskursens essens. Jag ska dock i detta sammanhang 
inte fördjupa diskussionen om hur delstudiens resultat vidgar vetan-
det om planeringen på Trafikverket. I relation till den här studien, där 
denna delstudie är ett steg på vägen mot kunskap om vad som händer 
med sociala skillnader, ser jag framförallt det som värdefullt att kon-
statera att de tolkningar jag gjort inte bryter mot tidigare studier.  

En väv av flytande signifikanter 

Delstudien visar tydligt att planeringstänkandet på Trafikverket är 
sammansatt och att de tre diskurserna markant skiljer sig från 
varandra. Samtidigt präglas dessa olika diskurser av att ett stort antal 
element återkommer som moment i samtliga diskurser. Planeringstän-

kandet kan således beskrivas som en väv av flytande signifikanter. Ett 

                                                             
398 Ibid., sid ix. 
399 Ibid. 
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exempel är begreppet ”åtgärd” som ingår som element i alla tre diskur-
ser men som blir meningsbärande på olika sätt utifrån respektive dis-
kurs meningslogik. I den målfokuserade diskursen är ”åtgärder” konstru-
erade som meningsfulla utifrån hur de kan påverka mål som ställts 
upp som utgångspunkt för planeringen. I den samhällsekonomiska dis-
kursen är ”åtgärder” istället betydelsefulla i relation till hur ”samhällse-
konomiskt effektiva” de är att ”producera” och i den funktionella diskur-
sen är slutligen ”åtgärder” något som konstrueras i relation till ”behov” 
som behöver åtgärdas i transportsystemets funktion.  

 

Fig. 21 Diagram som illustrerar ”åtgärd” som flytande signifikant, som kan utläsas 
som moment i alla de tre dominerande diskurserna med skiftande innebörd. 

Den rikliga förekomsten av flytande signifikanter kan antas medföra 
att man i planeringsverksamheten på Trafikverket lätt pratar förbi 
varandra men dessa kan också sörja för goda möjligheter att upprätta 
bredare samförstånd, om än på delvis ”flytande” grund. Exempelvis 
visar delstudien att man har möjlighet att enas om att prioritera åtgär-
der som är ”kostnadseffektiva”, oaktat om effektiviteten antas handla 
om hur mycket ”måluppfyllelse”, ”samhällsekonomisk effektivitet” el-
ler prisvärd ”funktion” man menar sig prioritera.  

Samsyn och samförstånd kan dessutom etableras utifrån några 
drag som går igen och förenar de olika diskurserna. Det gäller bland 
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annat fokus på lösningar och en del genomgående likheter vad gäller 
kunskapssyn. Med lösningsfokus syftar jag på att alla diskurserna arti-
kulerar planering som en form av problemlösande verksamhet som 
syftar till att ta fram just ”lösningar”. Vad som ska lösas varierar i linje 
med föregående resonemang (mål, marknad eller funktion) men i 
samtliga fall konstrueras planeringsverksamheten som att den produ-
cerar lösningar och likaså artikuleras detta lösande, som en fråga om 
att tillämpa expertkunnande. Återigen är det utifrån respektive dis-
kurs skillnader i vad för expertkunskap som efterfrågas: I den målfo-
kuserade kan den förstås handla om sådant som kunskap om hur olika 
politiska mål ska ”brytas ned” och vägas samman. I den samhällseko-
nomiska diskursen är det framförallt kunskap om transportekono-
miska bedömningar med tillhörande beräkningar och modeller som 
står i centrum. I den funktionella diskursen är det istället kännedom 
om infrastrukturanläggningen och teknisk kunskap som är primär. 
Gemensamt är dock att dessa olika former av expertkunnande i samt-
liga fall artikuleras som politiskt neutrala och företrädelsevis grundade 
i kvantifierbara fakta. Sammantaget kan detta beskrivas som en kedja 
av flytande signifikanter som präglar planeringstänkande på Trafikver-
ket i stort: planering handlar om att ta fram lösningar med hjälp av ett 
neutralt expertkunnande, se figur 22.  

  

Fig. 22 En kedja av flytande signifikanter som genomsyrar planeringstänkande på 
Trafikverket. 

Denna gemensamma artikulering kan således säga bilda en gemensam 
nämnare utifrån vilken enad front kan upprättas mot andra sätt att 
förstå planering som meningsfull.400 Samsynen är stor att vad som ar-
tikuleras som ”politik” är  synonymt med politisk verksamhet, eller för 

                                                             
400 Här skulle man med andra ord kunna använda sig av begreppet hegemoni, jämför fotnot 145. 
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att travestera Vickers: politik är vad politiker gör401.  Detta kan jämfö-
ras med hur planeringsforskaren Allmendinger påpekar att planerings-
forskning numera vanligtvis betraktar även planeringsverksamhet som 
politisk, bland annat eftersom gränsdragningar mellan mål, problem 
och medel inte är självklara.402 Allmendinger lägger dock till att “a 
large proportion of planners actually believe that they are neutral and 
apolitical”,403 vilket går stick i stäv med samtida planeringsteorier men 
likväl med beaktande av delstudiens resultat stämmer väl in på plane-
ringstänkandet på Trafikverket i stort.  

På samma gång finns i dessa tre diskurser inbyggda motsättningar 
och potentiella konflikter eftersom det rör sig om just olika diskurser. 
Som tidigare nämnts finns en sådan spänning mellan den målfokuse-
rade diskursen och den samhällsekonomiska diskursen i förhållande 
till politisk styrning. Den målfokuserade diskursen har en meningslo-
gik som i princip bejakar en yttre politisk styrning och artikulerar pla-
nering som en form av implementering av politiska beslut. I kontrast 
till detta står den samhällsekonomiska diskursen mer fast och låter sig 
i princip inte påverkas av politisk styrning: samhällsekonomisk effek-
tivitet är konstruerad som något viktigt (och beräknas på samma sätt) 
oberoende av hur exempelvis regeringsmakten ser ut. Inte heller den 
funktionella diskursen har en meningslogik som tydligt öppnar för po-
litisk styrning: dess fokus på vad transportsystemet ”behöver” och be-
dömningar av detsamma förefaller stå stabilt även om planeringen för-
visso anpassas till sådant som nya lagkrav, förskrifter inom EU, speci-
fika investeringar som efterfrågas av regeringen eller att  på någon typ 
av problematik särskilt ska lösas (vattenskydd, kulturlandskap, buller 
etc.) och till tillgängligt finansiellt utrymme för verksamheten.  

 

                                                             
401 Vickers har skrivit att planering är vad planerare gör (“planning is what planners do”), se Geoffrey 
Vickers, Value Systems and Social Process (New York: Basic Books, 1968). Jämför även Ernest R Alexander, 
"There Is No Planning—Only Planning Practices: Notes for Spatial Planning Theories," Planning Theory 15, 
no. 1 (2016).  
402 Allmendinger, sid 50. 
403 Ibid., sid 28. 
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Den funktionella diskursens nodalpunkt står därigenom i viss motsätt-
ning till såväl den målfokuserade diskursen som till den samhällseko-
nomiska diskursen. Dessa båda senare har bägge konstruerat trans-
portsystemet och transporter som något huvudsak instrumentellt som 
får sitt värde utanför transportsystemet i form av ”måluppfyllelse” och 
”samhällsekonomisk effektivitet”. Den funktionella diskursen kon-
struerar planeringen som meningsfull i ett nära förhållande till trans-
portsystemets ”funktion” och infrastrukturanläggningarnas tillstånd. 
Detta kan antas för med sig spänningar mellan att i olika avseenden 
slå vakt om transportsystemet och att mer renodlat se transportsyste-
met som medel för ändamål utanför detta.    

Den reella konfliktgraden kan i viss mån beskrivas som avhängigt 
den politiska styrningens inriktning som utifrån detta betraktelsesätt 
primärt får inflytande över den målfokuserade diskursen. Om den 
yttre politiska styrningen förstärker dessa meningsskiljaktigheter kan 
konfliktgraden antas öka. Detta kan exempelvis ske genom en politisk 
styrning som rör sig mot vad som kan benämnas som positioner i den 
politiska mitten-vänstern. Sådan yttre styrning kan antas förstärka 
konfliktnivån mellan den målfokuserade diskursen och den katego-
riskt marknadsliberala samhällsekonomiska diskursen. Konfliktnivån 
kan också trappas upp i förhållande till hur den yttre politiska styr-
ningen betonar transportsystemet som medel och betonar mål som 
inte slår vakt om transportsystemet och dess befintliga ”funktion”. 
Dessa påtagliga olikheter inom ramen för dominerande planeringstän-
kande på Trafikverket kan alltså förväntas skapa spänningar och kon-
flikter i planeringsverksamheten.  

Hur  detta tar sig uttryck i praktiken ligger utanför denna studie 
men dessa motsättningar såväl som samsynen är av betydelse för hur 
sociala skillnader blir meningsfulla i det dominerande planeringstän-
kandet på Trafikverket, vilket jag ska återkomma till. Närmast ska nu 
dessa tre diskurser diskuteras med avseende på hur de artikulerar olika 
människor och samhället. 
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Kapitel 6 Subjektspositioner och samhället  

et här kapitlet redovisar den andra delstudien som fördjupar 
kunskapen om de tre dominerande diskurserna. Hittills har dis-

kurserna diskuterats med fokus på vad som är centralt i respektive dis-
kurs. Analysen närmar sig nu temat sociala skillnader genom att un-
dersöka hur respektive diskurs konstruerar olika subjektspositioner, 
samhället och relationer mellan dessa.  

Som bakgrund till denna delstudie kan nämnas att i planförslaget 
såväl som i det övriga empiriska materialet finns tämligen få beskriv-
ningar av människor: vilka de är, hur de lever, vad de antas göra, vad 
de har för erfarenheter, vad de upplever som viktigt eller var de befin-
ner sig. I plandokumentet i stort är det framförallt termerna ”medbor-
gare” och ”trafikant” som till övervägande del används när människor 
omnämns.404 Därutöver nämns de grupper som pekas ut i de trans-
portpolitiska målen, vilket omfatta kvinnor och män (som en enhet), 
personer med funktionsnedsättning och barn.  

Med anledning av att Trafikverket av regeringen fått i uppdrag att 
i utarbetandet av planen, förhålla sig till ”ett inkluderande samhälle” 
som en av sex prioriterade samhällsutmaningar,405 diskuteras denna 
utmaning i planen under egna rubriker.406 I dessa avsnitt omnämns 
utöver de redan nämnda grupperna dels ”nyanlända” vilka regeringen 
särskilt efterfrågat i direktivet, dels också begreppet ”utsatta grupper”. 
Det framgår också i dessa avsnitt att människor rent allmänt kan ha 
olika förutsättningar, ekonomi, bakgrund, befinna sig i olika geogra-
fier och inte självklart har tillgång till bil.  

Vad det gäller beskrivningar av samhället nu och i framtiden är 
planförslaget sparsmakat. Det finns ingen inledande bredare beskriv-

                                                             
404 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 
405 Regeringen, Direktiv för åtgärdsplaneringen för planperioden 2018-2029, sid 9 
406 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029., avsnitt se 2.4 & 12.4 samt 
plansammanfattningen.  
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ning av nationen som motsvarar det sätt på vilket exempelvis kommu-
nala översiktsplaner regelmässigt innehåller en beskrivning av kom-
munen. Det finns dock utsagor om samhället, vilket jag ska komma 
tillbaka till men i huvudsak med direkt koppling till transporter och 
transportsystemet. Transportsystemet kan ju förvisso förstås som del i 
samhället och denna del av samhället beskrivs också genom planen i 
stor detaljrikedom.  

Sammantaget innebär det att denna delstudie utgår från ett 
material med relativt stora tystnader kring människor och samhälle. 
Kapitlet är strukturerat på samma sätt som det föregående. Jag börjar 
med att diskutera respektive diskurs med start i den målfokuserade 
diskursen, följt av den samhällsekonomiska och berör slutligen den 
funktionella diskursen. Därefter kommer en samlande diskussion som 
jämför diskurserna och sammanfattar delstudiens resultat i relation 
till tidigare forskning.   
 

6 .1  HÅLLB AR T SA MH ÄLLE  FÖ R A LL A ?   

Jag återvänder nu till den målfokuserade diskursen som beskrivits som 
utgående från nodalpunkten mål (se avsnitt 5.1) för att diskutera hur 
samhället och olika subjektspositioner konstrueras och relateras inom 
dess meningslogik. I arbetet med den här tolkningen ställdes jag dock 
inför vad som ses som en pågående diskursiv kamp i den målfokuse-
rade diskursen. Mitt analytiska fokus var förvisso inriktat mot domi-
nerande och större mönster av artikulationer men i det här fallet tol-
kar jag det som att kampen utspelar sig kring diskursens nodalpunkt 
mål och blir därför betydelsefull för hur subjektspositioner och sam-
hälle artikuleras. Jag kommer med anledning av detta att redogöra för 
det här som en fond mot vilken jag sedan diskuterar hur samhället 
och subjektspositioner avtecknar sig. 
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Tillgänglighet i ett hållbart samhälle 

I planförslaget finns några skrivningar om ”tillgänglighet i ett hållbart 
samhälle” och dessa fann jag särskilt intressanta i förhållande till ana-
lysen av artikulationer av samhället. Det gjorde att jag sökte mig vidare 
till rapporten Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - mål och preciseringar407 
som kommer från ett målarbete som genomfördes under ungefär 
samma tidsperiod som den nationella planeringen för att bättre förstå 
hur ”ett hållbart samhälle” konstrueras. I den analysen blev jag upp-
märksam på de betydelseglidaningar som jag tolkar som en diskursiv 
kamp.   

I målrapporten beskrivs hur den är resultatet av ett målarbetet 
som syftat till att ställa upp precisa och mätbara mål tänkta att ”ses 
som Trafikverkets strategiska inriktning för transportsystemet”408. An-
demeningen i detta arbete hämtar stöd i den målfokuserade diskur-
sens meningslogik och illustrerar åter hur mål artikuleras både som av 
stor betydelse och som något som man med hjälp av expertkunskap 
antas kunna fastställa och i bästa fall kvantifiera så att de lättare låter 
sig vägas samman (jämför avsnitt 5.1). I nämnda rapport står bland 
annat: 

Vi behöver konkreta mål för flera olika aspekter av systemet för att 
kunna göra en balanserad sammanvägning av helheten och få ett bra 
underlag för våra prioriteringar.409  

I detta fall konstrueras också mål som ett viktigt verktyg för föränd-
ring, vilket är naturligt i en planeringsdiskurs där mål är det som driver 
planeringen. Den förändring som de tjänstepersoner som initierade 
målbildsarbetet ville åstadkomma var att driva på en omställning mot 
ökad hållbarhet och bli konkret.410 Arbetet tog stöd i Förenta Nation-
ernas agenda 2030-mål som då var nya och inspirationen kom bland 
annat från arbetet med Nollvisionen som också utgått från konkreta 

                                                             
407 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle  - mål och preciseringar. 
408  Ibid., sid 6. 
409 Ibid., sid 2.  
410 Vilket jag har kännedom om från Trafikverket. 
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målformuleringar och tidsatta etappmål. I rapporten beskrivs ambit-
ionen som att:  

För att transportsystemet ska kunna bidra till det hållbara samhället be-
hövs tydligare mål och funktionella krav som transportsystemets aktörer 
kan förhålla sig till. Trafikverkets förslag är därför att mål- och tidsätta 
viktiga hållbarhetsaspekter där transportsystemet kan göra skillnad.411 

Analysen visar att detta målbildsarbete genom att lägga samman de 

transportpolitiska målen med Agenda 2030-målen konstruerar ett nytt 

övergripande mål som sammanfattas i devisen ”tillgänglighet i ett håll-

bart samhälle”. Därmed har man artikulerat ett nytt viktigt moment i den 

målfokuserade diskursen som konstrueras som ekvivalent med de trans-

portpolitiska målen och som därmed övertar samma legitimitet som 

dessa har. Möjligen förstärks legitimiteten ytterligare genom att man 

samtidigt konstruerar de nya målen som ekvivalenta också med Agenda 

2030-målen, som regeringen dessutom har ställt sig bakom. Dessa nya 
mål kan därmed konstrueras som ekvivalent med den politiska styr-
ningen och inta en position som uppdaterad version av de mål man 
utgått från, se figur 23.  

Den här förflyttningen där ”tillgänglighet i ett hållbart samhälle” 
konstrueras som ekvivalent med det viktiga momentet ”de transport-
politiska målen” är i enlighet med diskursens meningslogik konstrue-
rat som ett tillämpande av neutrala expertkunskaper. I målrapporten 
sägs också att målbildsarbetet inte syftar till att ta fram nya transport-
politiska mål.412 Likväl innebär dessa nya mål att det övergripande 
transportpolitiska målet artikuleras på ett sätt som utmanar den sam-
hällsekonomiska diskursens meningslogik, vilket är varför jag talar om 
detta i termer av diskursiv kamp.  

 

 

 

 

                                                             
411 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle  - mål och preciseringar, sid 2.  
412 Ibid., sid 6. 
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Fig. 23 Målformuleringen ”tillgänglighet i ett hållbart samhälle” kan tolkas som 
konstruerad i relation till nodalpunkten ”mål”. Den artikuleras som ekvivalent 
med de transportpolitiska målen, målen i FN:s Agenda 2030 och med regeringens 
politik. Målarbetet är i linje med tidigare diskussion konstruerat som ett icke-poli-
tiskt expertarbete.  

Det övergripande transportpolitiska målet är formulerat som att: ”sä-
kerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trans-
portförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”.413 I 
den här målformulering står således begreppen ”samhällsekonomiskt 
effektiv” och ”långsiktigt hållbar” sida vid sida med till synes samma 
tyngd. Den samhällsekonomiska effektiviteten nämns dessutom först. 
När det här målet görs ekvivalent med ”tillgänglighet i ett hållbart sam-
hälle” är min tolkning att hållbarhet artikuleras som mer centralt än 
samhällsekonomiska effektivitet.  

 Denna förflyttning kan förstås som nödvändig i ett arbete som 
syftar till att öka betydelsen av hållbarhet i planeringen mot bakgrund 

                                                             
413 De transportpolitiska målen finns i Mål för framtidens resor och transporter. Proposition2008/09:93. De 
citeras även i planförslaget och kan hittas på regeringen liksom Trafikanalys hemsidor. 
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av den samhällsekonomiska diskursens marknadstillvända meningslo-
gik. Det här är dock inte en konflikt som adresseras. Istället förefaller 
ekvivalensen mellan det övergripande transportmålet och ”tillgänglig-
het i ett hållbart samhälle” till viss del bygga på att begreppet samhälls-
ekonomisk effektivitet artikuleras med en annan innebörd som mo-
ment i den målfokuserade diskursen än i den samhällsekonomiska. I 
målrapporten skriver man att: 

Det transportpolitiska målet innehåller också kravet på samhällsekono-
misk effektivitet, som kan sägas innebära att samhällets resurser används 
för att skapa så stor nytta för samhället som möjligt, oavsett om det 
handlar om tid, miljö, hälsa eller något annat. 414 

Denna formulering uppfattar jag tillgodoser den samhällsekonomiska 
diskursens meningslogik samtidigt som den möjligen också öppnar för 
en artikulation som handlar om resurshushållning. Det baserar jag 
bland annat på att man i målbildsrapporten samtidigt uttrycker att 
målbilden ska definiera ”ramar att hålla sig inom”,415 vilket får mig att 
undra om man i den målfokuserade diskursen ser det som möjligt att 
artikulera samhällsekonomisk effektivitet på ett sätt som liknar be-
skrivningen av ”ekonomisk hållbarhet” nedan.  

Ekonomisk hållbarhet handlar om god hushållning, en rimlig fördel-
ning av resurser och att den ekonomiska utvecklingen inte sker på be-
kostnad av den miljömässiga eller sociala hållbarheten.416 

I citatet ovan hämtat från planförslaget, återkommer begreppet ”resur-
ser” och beskriver något som fördelas samtidigt som det ställs upp 
gränser för ekonomisk utveckling. I målbildsrapporten konstateras 
också att fördelningseffekter inte ingår i definitionen av samhällseko-
nomisk effektivitet i kontrast till hur man i rapporten understryker 
hur Agenda 2030 bland annat innebär ”större fokus på de mest ut-
satta”417 och att utöver klimat och miljö är ”[ä]ven aspekter som säker-
het, trygghet, jämställdhet, god tillgänglighet och användbarhet för 
                                                             
414 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle  - mål och preciseringar, sid 9. 
415 Ibid., sid 6. 
416 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029., sid 47. 
417 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle  - mål och preciseringar, sid 9. 
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alla grupper i samhället är i fokus.”418 Efter att detta lagts fram avfärdas 
i princip frågan om förhållandet till ”samhällsekonomisk effektivitet”: 

Denna rapport går dock inte djupare in på hur samhällsekonomisk ef-
fektivitet kan leda till tillgänglighet i ett hållbart samhälle. 419 

Detta kan tolkas på olika sätt och jag uppfattar att det något som är i 
rörelse utan att ha satt sig till. En tolkning är dock att den målfokuse-
rade diskursen låter ”samhällsekonomisk effektivitet” artikuleras som 
en fråga om att hushålla med statliga medel och möjligen som ekviva-
lent med ekonomisk hållbarhet. Artikulerat på detta sätt kan momen-
tet ”samhällsekonomisk effektivitet” konstrueras som en delmängd av 
hållbarhet och infogas i målet ”tillgänglighet i ett hållbart samhälle”.  

Ett hållbart samhälle 

Bakgrunden till att jag beskrivit vad jag tolkar som en diskursiv kamp 
för att upprätta ett mer entydigt hållbarhetsperspektiv, är att det får 
stor betydelse för hur samhället konstrueras. I de transportpolitiska 
målformuleringarna nämns inte samhället på annat än att transport-
försörjningen är ”för medborgarna och näringslivet i hela landet”. I 
målbildsarbetet talar man istället om ”ett hållbart samhälle” och 
denna formulering finns som sagt även med i planförslaget och om-
nämns i samband med Agenda 2030-målen. Där diskuteras att: ”En 
god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. Men 
tillgängligheten måste utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle” 
420. Det låter likt det transportpolitiska funktionsmålet Tillgänglighet i 
förhållande till hänsynsmålet Säkerhet, miljö, hälsa (se avsnitt 5.3) men 
tycks ändå inrymma betydligt mer av miljö- och sociala aspekter. Om 
Agenda 2030-målen skriver man:  

Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet relaterar 
bland annat till hälsa, energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem 

                                                             
418 Ibid., sid 8. 
419 Ibid., sid 10. 
420 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029., sid 35. 
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och biologisk mångfald. Även aspekter som säkerhet, trygghet, jämställd-
het, god tillgänglighet och användbarhet för alla grupper i samhället är i 
fokus.421 

Att dessa mål relateras till sociala perspektiv  bekräftas i texterna under 
rubrik ”ett inkluderande samhälle” där det slås fast att: 

Alla ska ha tillgång till transportsystemet och infrastrukturen ska bidra 
till ett samhälle där allas rätt till tillgänglighet värnas. Det innebär att in-
frastrukturen behöver fungera för människor med olika förutsättningar 
och i hela landet. Regeringen har ställt sig bakom FN:s globala mål för 
ett hållbart samhälle, Agenda 2030, som bland annat betonar omsorg av 
utsatta gruppers tillgänglighet422 

Dessa texter tolkar jag som att de artikulerar ”ett hållbart samhälle” 
som ett samhälle där staten konstrueras som socialt ansvarstagande för 
”alla” och ”alla grupper i samhället” såväl som ansvarstagande i relat-
ion till ”ekosystem och biologisk mångfald”. Det betonas att samhället 
är för alla och oavsett sådant som ålder, bakgrund och kön. En ekviva-
lens upprättas också mellan ”ett inkluderande samhälle” och ”ett håll-
bart samhälle”. Denna ekvivalens kommer till uttryck när ett inklude-
rande samhälle diskuteras i planförslaget:  

Satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång har stor betydelse för att 
alla ska kunna använda transportsystemet, oavsett funktionsnivå, kön, 
ålder eller ekonomi. 423 

Transportsystemet ska vara utformat så att det svarar mot allas transport-
behov, oavsett könstillhörighet. Allas värderingar ska tillmätas lika 
vikt.424 

tillgodose behoven hos människor i olika åldrar och med olika bakgrund 
och ekonomiska förutsättningar425 

                                                             
421 Ibid. 
422 Ibid., sid 31. 
423 Ibid., sid 31, min kursivering. Se även sid 63 och sid 236. 
424 Ibid., sid 62, min kursivering. 
425 Ibid. 
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I målbildsrapporten uttrycks det att målen bland annat vilar på: ”en 
bedömning av hur vi kan skapa ett samhälle som är attraktivt och er-
bjuder en god livskvalitet för alla medborgare och utvecklingsmöjlig-
heter för näringslivet i hela landet”426. Vad som närmare kännetecknar 
detta samhälle, hur det fungerar eller förhåller sig till dagens samhälle 
utvecklas inte. Sammantaget förefaller konstruktionen präglas av att 
motsättningar och konflikter är frånvarande, att ”alla medborgare” 
vunnit på denna omställning och att staten i viss utsträckning står som 
garant för detta.  

Samtidigt skrivs ”ett hållbart samhälle” fram som ett projekt som 
uteslutande intresserar Trafikverket, regeringen, andra myndigheter 
och olika planeringsaktörer. Det betonas också att Trafikverket bara 
kan bidra med en del i detta projekt och att resten ligger på exempelvis 
andra huvudmän:  

Tillgänglighet är en viktig del i ett hållbart samhälle och transportsyste-
met bidrar till att skapa tillgänglighet. Infrastrukturen är en del av trans-
portsystemet och har flera olika huvudmän. Trafikverket ansvarar för att 
planera för den statliga infrastrukturen och att ta fram förslag till ny nat-
ionell plan. 427 

Ett hållbart samhälle artikuleras således som något som antas vara till 
gagn för medborgarna och kunna erbjuda en god livskvalitet för alla 
men som medborgarna konstrueras som passiva mottagare av. Med-
borgarna artikuleras inte som att de är intresserade av ”ett hållbart 
samhälle” utan primärt som några som vill ha snabba, smidiga och 
säkra möjligheter att resa utan problem, vilket nedan ska diskuteras 
närmare. Analysen visar i detta avseende att konstruktionen av sam-
hället är frikopplad från hur subjektspositioner konstrueras.  

 

                                                             
426 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - mål och preciseringar, sid 2. 
427 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029., sid 41. 
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Medborgarna  

Den målfokuserade diskursens primära subjektsposition är i min tolk-
ning ”medborgare”. Begreppet som sådan används som nämnt som 
huvudsaklig beteckning på människor i planförslaget och det är det 
begrepp som ingår i de transportpolitiska målen. Man kan också no-
tera att termen inte problematiseras i relation till att de personer som 
påverkas av planeringen inte alltid har status som svenska medborgare. 
Istället konstrueras medborgaren utan specifika särdrag, utan särskilda 
epitet, utan inbördes relationer och benämns i plural. På så sätt fram-
står denna subjektsposition som mycket bred. Den kan också artiku-
leras med andra begrepp som exempelvis ”människor” och ”alla” som 
har det att de gemensamt att de är ett anonymt kollektiv som är passiv 
mottagare av Trafikverkets och andra myndigheters ansträngningar att 
planera fram ”ett hållbart samhälle” och annan måluppfyllnad. Med-
borgare sammanfogas också ofta till en enhet med näringslivet: 

Målsättningen är att under planperioden se till att trafikinformations-
tjänster som omfattar alla trafikslag finns tillgängliga för medborgare 
och näringsliv.428  

Den här enheten ”medborgare och näringsliv” kan tolkas som en ek-
vivalens som tillsammans utgör den helhet som är mottagarna av pla-
neringen. På så sätt menar jag att denna enhet konstrueras som en 
samlad beskrivning av de man ”planerar för” enligt den målfokuserade 
diskursens meningslogik. Samhället är alltså å ena sidan konstruerat 
som ett mål och projekt, å andra sida mottagarenheten ”medborgare 
och näringsliv”. 

 Subjektspositionen medborgarna är därtill konstruerade som 
några som vill kunna ”genomföra sina dagliga transporter”429 och som 
är gynnade av  ”ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet”, för-
bättrad tillgänglighet ”inom och mellan regioner samt mellan Sverige 
och andra länder” och som kan få bättre ”förutsättningarna för att 

                                                             
428 Ibid., sid 24. 
429 Ibid., sid 16. 
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välja kollektivtrafik, gång och cykel”.430 Subjektspositionen framstår 
som i grunden konstruerad på basis av att vara betjänta av planeringen 
på Trafikverket.  

De andra 

Det för in på den målfokuserade diskursens sekundära subjektsposit-
ioner. Dessa är konstruerade utifrån att de inte fullt stämmer in på 
förställningar om medborgaren i allmänhet och inte fullt ut antas 
kunna tillgodogöra sig planeringen som ”alla” andra medborgare. 
Dessa subjektspositioner är således konstruerade som normavvikande. 
Viktigt i sammanhanget är dock att notera att utifrån diskursens me-
ningslogik konstrueras de sekundära subjektspositionerna som icke-
medborgare men inte som några som har någon annan önskan än att 
också kunna resa lika smidigt som medborgarna. Det betonas samti-
digt att dessa avvikelser inte ska spela någon roll och att planeringen 
särskilt bör säkerställa dessa gruppers ”grundläggande tillgänglighet”. 
I målbildsdokumentet och omnämns dessa sekundära positioner sam-
lat som ”utsatta grupper”: 

Transportsystemet ska vara inkluderande och tillgängligt för alla med-
borgare, där kvinnors och mäns transportbehov tillgodoses i lika hög 
grad. Fokus ligger på att säkra utsatta gruppers behov av en grundläg-
gande tillgänglighet. Med utsatta grupper avses barn, äldre, funktions-
nedsatta samt resurssvaga grupper431 

Där beskrivs likaså att många kvinnor enligt statistik från Brottsföre-
byggande rådet känner sig ganska eller mycket otrygga i det egna bo-
stadsområdet  ”vilket begränsar både den egna tillgängligheten och till-
gänglighet till viktiga samhällsfunktioner”.432 Det berättas även hur i 
”vissa utsatta områden har otryggheten kommit till uttryck i att posten 
inte längre kan delas ut, eller att Räddningstjänsten inte kan åka ut på 
ett larm, vilket är mycket allvarligt”.433 Den sociala ambitionen att rikta 

                                                             
430 Ibid., samtliga senare citat från sid 139. 
431 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - mål och preciseringar, sid 22. 
432 Ibid., sid 23. 
433 Ibid. 
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in planeringen mot utsatta gruppers behov av en grundläggande till-
gänglighet (se utbrutet citat ovan) tolkar jag som uttryck för den dis-
kursiva kamp som tidigare beskrevs och är inte något som uttrycks i 
planförslaget. 

I planförslaget omnämns också ”utsatta grupper”434 och att ett fler-
tal olika variabler så som funktionsnivå, kön, ålder, bakgrund, eko-
nomi som inte ska hindra att man ändå ”oavsett” detta får sin ”rätt till 
tillgänglighet” värnad.435 Dessa sekundära subjektspositioner kon-
strueras således som i behov av att särskild hjälp eller skydd. I den här 
konstruktionen ligger både den mer generella konstruktionen av att 
vara passiva mottagare av planeringen och därtill i behov av särskilda 
insatser. Samtidigt motsägs det delvis i hur det understryks att åtgärder 
som är bra för dessa skyddsvärda grupper också är bra för alla:  

Åtgärderna innebär ett mer lättanvänt och tydligt transportsystem för 
samtliga resenärer, oavsett ålder eller eventuell funktionsnedsättning436 

Det här visar hur centralt momentet att planeringen och transportsy-
stemet är ”för alla” är i den målfokuserade diskursen.  

 Tendensen till differens mellan medborgare och andra subjekts-
positioner kommer också till uttryck i de transportpolitiska målen där 
funktionsmålet uttrycker att: ”Transportsystemets utformning, funkt-
ion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till ut-
vecklingen i hela landet” och preciseras bland annat till att ”[m]edbor-
garnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och be-
kvämlighet”.437 Detta ligger väl i linje med den ansvarstagande målfo-
kuserade diskursens meningslogik, vilken också märks i några av de 
andra preciseringarna till funktionsmålet, där det anges att ”personer 

                                                             
434 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029., sid 31, 62, 236. Detta är i samtliga 
fall avsnitt under rubrik "Ett inkluderande samhälle".  
435 Ibid., sid 31, min kursivering. Se även sid 63 och sid 236. 
436 Ibid., sid 31. 
437 Ibid. Funktionsmålet refereras på sid 31, 62 och 236. För källa se Mål för framtidens resor och transporter. 
Proposition 2008/09:93.  Min kursivering. 
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med funktionsnedsättning” och ”barn” som särskilt ska beaktas i 
transportpolitiken:  

Transportsystemet utvecklas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning438  

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, 
och vistas i trafikmiljöer, ökar439 

Dessa sekundära subjektspositioner som ”personer med funktions-
nedsättning” och ”barn” artikuleras inte som ”medborgare”. Medan 
medborgarnas resor ska ”förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygg-
het och bekvämlighet” så ska istället transportsystemet ”utvecklas så 
att det är användbart” för personer med funktionsnedsättning. Det är 
en tydlig skillnad mellan att vara en medborgare som erbjuds ökad 
komfort och en icke-medborgare som erbjuds något som kan komma 
att bli användbart. I förhållande till dessa målformuleringar framstår 
således målrapportens skrivningar om att ställa utsatta grupper i fokus 
som en avsevärd positionsförflyttning.  

 Som avslutning på diskussionen om subjektspositioner i den mål-
fokuserade diskursen vill jag kort nämna ”kvinnor” och ”män”. I de 
transportpolitiska målen såväl som i planförslaget är kvinnor och män 

sammanfogade till en enhet utan annan differens än att bägge dessa 
grupper benämns:   

Transportsektorn spelar generellt en viktig roll för att kvinnor och män 
ska ha lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv.440 

Denna enhet bör i princip kunna användas för att artikulera den mål-
fokuserade diskursens huvudsakliga subjektsposition medborgarna. I 
planförslaget förekommer beteckningen i samband med att det trans-
portpolitiska målet om jämställdhet omnämns. Det finns i planförsla-
get inga diskussion som handlar specifikt om kvinnor eller män. I mål-
rapporten diskuteras inte heller män särskilt medan kvinnor lyfts fram 

                                                             
438 Ibid. 
439 Ibid. 
440 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029., sid 237. 
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som mer otrygga441 och utsatta för fallolyckor442. Jag tolkar det som att 
”män” konstrueras som ekvivalenta med subjektspositionen medbor-
gare medan ”kvinnor” i vad mån de antas särskilja sig från män kon-
strueras som del av de sekundära subjektspositionerna.  

 

6 .2  DE  NYTTOM AX IM E RA NDE  PÅ M AR KN A DE N  

I den samhällsekonomiska diskursen är samhällsekonomisk effektivi-
tet nodalpunkt som blir meningsfull i relation till en  idealiserad som 
en perfekt marknadsekonomi (se avsnitt 5.2). Detta blir också centralt 
i diskussion som nu ska följa om samhället och subjektspositioner.  

Samhället som marknad 

I den samhällsekonomiska diskursen är en perfekt marknadsekono-
min konstruerad som ett ideal och vad diskursens nodalpunkt sam-
hällsekonomiskt effektivitet handlar om:   

I den perfekta marknadsekonomin samverkar vinstmaximerande före-
tags och nyttomaximerande individers beteende på ett sådant sätt att det 
sammantaget ger ett resultat som är bästa möjliga för alla och totalt sett 
samhällsekonomiskt effektiv. 443 

Min tolkning är att denna perfekta marknadsekonomi i diskursen 
konstrueras som ett idealiserat samhälle. Detta samhälle beskrivs i fö-
regående citat som att det består av vinstmaximerande företag och nyt-
tomaximerande individer som samverkar på ett sätt som ger ett resul-
tat som är bästa möjliga för alla, se figur 24. Samhällsekonomisk effek-
tivitet är av värde och ett samhällsintresse eftersom att: ”allt som är 
bra för det vinstmaximerande företaget och den nyttomaximerande 
individen också är bra för samhället”444. Det  som avses är ett tillstånd 
där konsumenternas efterfrågan tillgodoses med produktion till lägsta 

                                                             
441 Trafikverket, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - mål och preciseringar, sid 23. 
442 Ibid., sid 16. 
443 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1, kap 2, sid 8-9. 
444 Ibid., kap 2, sid 5. 
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kostnad, vilket i förlängningen ger ”högsta möjliga nivå på levnads-
standard och välbefinnande för befolkningen i samhället”.445 Man kan 
notera hur det konstrueras en ekvivalens mellan högsta möjliga nivå 
av levnadsstandard och högsta möjliga nivå välbefinnande. Samhället 
konstrueras som marknad och blir därmed till något som handlar om 
transaktioner av rätt produkter till rätt personer. 

Fig. 24 Diagram över moment i den samhällsekonomiska diskursen där samhället 
artikuleras som en marknad bestående av individer och företag. 
 

Den totala välfärden oavsett fördelning 

Viktig i notera i den samhällsekonomiska diskursen marknadsmodell, 
är att det som artikuleras som bästa möjliga resultat för alla, avser en  
samlad nationell effekt i form av  en total välfärd: 

Välfärd är, inom samhällsekonomisk teori, lika med medborgarnas be-
hovstillfredsställelse och nytta av konsumtion. Den totala välfärden i 
samhället är alltså lika med nivån på medborgarnas levnadsstandard. 446 

Man kan lägga märke till att momentet välfärd i denna diskurs inte 
artikulerar vad man i annat språkbruk betecknar som ”välfärdsstat”, 
det vill säga ett land där staten omfördelar resurser,447 utan tvärtom 

                                                             
445 Ibid. 
446 Ibid., kap 2, sid 6.  
447 Begreppet ”välfärdsstat” syftar vanligtvis på nationer med en mer omfattande offentlig sektor som i nå-
gon mån sörjer för att ett flertal i samhället har tillgång till sådant som utbildning, sjukvård, bostad och 
försörjning. I vilken omfattning och på vilka ideologiska grunder varierar dock. För en snabb introdukt-
ion se exempelvis Anthony Giddens and Philip W Sutton, Sociologi. 5:e upplagan, (2014): sid 359-61.s. 
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uttryckligen bortser från hur levnadsstandard är fördelad mellan olika 
individer: 

Total samhällsekonomisk effektivitet innebär alltså att man skapar totalt 
sett största möjliga nytta för medborgarna till minsta möjliga produkt-
ionskostnad, för samhället som helhet. Men, hur nyttor fördelas mellan 
medborgarna i samhället och om fördelningen är önskvärd eller inte är 
frågor som ligger utanför begreppet samhällsekonomisk effektivitet. 
Samhällets mål och styrning när det gäller inkomstfördelningsfrågor och 
rättvisefrågor måste därför bestämmas och skötas politiskt. 448 

Som framgår av citatet ovan, är fördelningsfrågor och rättvisefrågor 
konstruerade som något som ska ”bestämmas och skötas politiskt”. Vi 
såg tidigare att det finns en genomgående differens mellan planerande 
verksamhet och ”politik”. Det innebär att fördelnings- och rättvisefrå-
gorna artikuleras som att de inte tillhör planeringsverksamheten. ”Hu-
mana perspektiv”, ”sociala perspektiv” och ”rättviseperspektiv” är alla 
moment som är konstruerade som hemmahörande i politisk verksam-
het och inte i den planerande.  

Denna tankegång kommer även till uttryck i skrivningar som att: 
”Inkomstfördelningen bestäms alltså i en ren marknadsekonomi uti-
från förtjänst, inte efter behov av konsumtion”.449 Det finns dock en 
inledande formulering i Asek-rapporten som kan sägas göra plats för 
att politiken ska gripa in och mildra de marknadsekonomiska effekter 
som man inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv transport-
försörjning eftersträvar att tillskapa:  

Inkomstfördelningen bestäms alltså i en ren marknadsekonomi utifrån 
förtjänst, inte efter behov av konsumtion. Den fördelningen är sällen 
[sic!] helt rimlig utifrån ett humant perspektiv och ett rättviseperspektiv. 
En viss omfördelning av inkomster förekommer därför, för att göra den 
samhällsekonomiskt effektiva marknadsekonomilösningen mer fördel-
aktig ur ett humant och socialt perspektiv.450 

                                                             
448 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1, kap 2, sid 6.  
449 Ibid., kap 2, sid 4.  
450 Ibid. 
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Den utsagan kan sägas bjuda diskursens meningslogik visst motstånd 
och öppna för att mildra effekterna av den här formen av planerings-
tänkande. Man kan tolka det som att diskursen utgår från att staten 
fyller en viktig roll för situationer där marknaden inte fungerar. Dock 
förefaller inte själva den ”samhällsekonomiskt effektiva marknadseko-
nomilösningen” ifrågasättas som princip för hur transporter planeras. 
I planförslaget är det således totalberäkningar av samhällsekonomisk 
effektivitet som uppmärksammas:  

Det innebär att för en genomsnittlig investeringskrona för de lönsam-
hetsberäknade projekten är utfallet av effekterna för medborgare och nä-
ringsliv (i form av bland annat restidsvinster, minskade olyckor och 
emissioner, bränslekostnader, biljettintäkter m.m.) ca 1,50 kronor.451  

Exemplet ovan från planförslaget, visar också på att när uttrycket 
”medborgare och näringsliv” görs till moment i den samhällsekono-
miska diskursen så är det som en enhet, vilken kan tolkas vara ekviva-
lent med ”de nyttomaximerande individerna och de vinstmaxime-
rande företagen” (jämför figur 24). I likhet med vad vi såg i den mål-
fokuserade diskursen är denna enhet också ekvivalent med samhället.  

Återvänder vi till det tidigare diskuterade övergripande transport-
politiska målet med vetskap om att medborgare och näringsliv är ekvi-
valent med nyttomaximerande individer och vinstmaximerande före-
tag, är det lätt att se att detta kan uttolkas som att det ger tydligt stöd 
för den samhällsekonomiska diskursens meningslogik (jämför inle-
dande diskussion i avsnitt 6.1). I målet är det endast termen ”hållbart” 
som i förhållande till den samhällsekonomiska diskursens meningslo-
gik öppnar för glidande tolkningar: 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet.452  

                                                             
451 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029., sid 220. 
452 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter. Proposition 2008/09:93.  
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De nyttomaximerande 

Den  primära subjektspositionen i den samhällsekonomiska diskursen 
är således den nyttomaximerande individen. Denna position kan be-
skrivas med olika termer som medborgarna, befolkningen eller kun-
derna. När dessa begrepp fogas in i diskursens meningslogik blir de 
ekvivalenta med de nyttomaximerande individerna. Eftersom sam-
hället är artikulerat som en marknad finns det inte något utanför 
marknaden som kan förklara hur individer agerar. Människor blir där-
med enbart konstruerade som meningsfulla som ”konsumenter” på 
denna marknad. Det innebär att alla mänskliga mellanhavanden be-
traktas som transaktioner i någon mening. Allt antas i princip ha ett 
pris och därmed kan också olika nyttor och kostnader räknas samman. 
Den enskilde antas göra sådana beräkningar och på grundvalar av 
dessa agera för att ”maximera sin nytta”. Omvänt innebär det att så-
dant som människor faktiskt gör, betraktas som ett uttryck för kalky-
lerade val som träffats för att maximera vars och ens nytta.  

De nyttomaximerande människorna är konstruerade som indivi-
der. Ekvivalensen samhället/marknaden består av individer som indivi-
duellt söker maximera sin nytta. Det finns skillnader mellan olika in-
divider och dessa är konstruerade med utgångspunkt i individuella 
skillnader som benämns som olikheter i ”preferenser”. Momentet pre-
ferens är centralt i den samhällsekonomiska diskursen och artikulerar 
den enskilda individens personliga ”tycke och smak”:   

Det är alltså medborgarnas egna upplevda behov och preferenser (tycke 
och smak) som är grunden för värderingen av nyttoeffekterna. Den indi-
rekta måttstock som används för att värdera nyttoeffekter är betalnings-
vilja. Allt som någon individ är beredd att betala för har alltså ett värde, 
oavsett om det har ett marknadspris eller inte.453 

                                                             
453 Trafikverket, Introduktion till samhällsekonomisk analys, sid 8. Användningen av den flytande signifikan-
ten ”behov” värd en egen och längre utläggning. Jmf skillnaden mellan citatet ovan och ”Inkomstfördel-
ningen bestäms alltså i en ren marknadsekonomi utifrån förtjänst, inte efter behov av konsumtion.” (Tra-
fikverket 2018 kap 2, sid 4). Tolkar att ”behov” har stark ställning i övriga diskurser och därför är ett ut-
tryck som denna diskurs övertagit men med en annan innebörd.   
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Individers preferenser konstrueras som relativt stabila och i grunden 
som individuella. I Asek-rapporten nämns förvisso att skillnader kan 
beror på socioekonomisk bakgrund samtidigt som betydelsen av såd-
ana förklaringar avfärdas.454 Det innebär att om man på gruppnivå kan 
se vissa mönster som exempelvis att män cyklar mer än kvinnor, be-
traktas det i första hand som ett uttryck för mäns preferenser på indi-
viduell nivå. Dock är det inte den enskildes preferenser eller olika 
gruppers preferenser som står i fokus för diskursen utan genomsnitt-
liga värden på nationell nivå uppdelade på olika typer av resor och 
transporter.455  

Eftersom preferenserna är individuella och personliga ska de inte 
ifrågasättas. Utifrån de egna preferenserna är det upp till var och en 
att söka maximera sin nyttan utifrån tillgänglig information och rat-
ionella val. Omvänt är det genom att individer kalkylerande konsume-
rar med utgångspunkt i sina preferenser som individernas nytta effek-
tivt kan maximeras.456 Det är alltså genom konsumtion som ”högsta 
möjliga välbefinnande” antas kunna uppnås (jämför avsnitt 5.2). 

I Asek-rapporten diskuteras att man utifrån denna meningslogik 
exempelvis att man kan sluta sig till att sekundkorta restidsbesparingar 
värderas av befolkningen genom att studera individers ”beteende”: 

Många går exempelvis mot ”röd gubbe” eller överträder hastighetsbe-
stämmelser trots att tidsvinsterna av sådana beteenden normalt är små 
och trots att kostnaden i form av ökad olycksrisk inte är oväsentlig.457  

Eftersom det människor företar sig antas vara uttryck för rationella val 
baserade på individuella preferenser kan man tolka detta att gå mot 
röd gubbe som ett uttryck för att individer värderar den förkortade 
”restiden” så högt att de beräknande utsätter sig för en bestämd risk 
att bli påkörda.  

 

                                                             
454 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1, kap 7, sid 6. 
455  Jämför ibid., kap 7. 
456 Se ibid., kap 2.  
457 Ibid., Kap 7, sid 5. 
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Den här sortens diskussioner finns inte i planförslaget där dessa teo-
rier mer indirekt åberopas och tillämpas men inte förklaras. Diskur-
sens meningslogik kommer dock bland annat till uttryck i elementet 
”val” i planförslaget.  Där uttrycks att planeringen ska skapa bättre 
möjligheter att välja kollektivtrafik458 men även att välja cykling och 
gång. Det uttrycks också på ett ställe i planen att det ”är viktigt att 
människor ska kunna välja var de vill bo och leva och få de förutsätt-
ningar som krävs för detta”.459 Hur individer ”väljer” handlar om hur 
individer maximerar nytta i en balansräkning bestående av nyttor och 
kostnader vägledda av sina preferenser. Planering bör om möjligt un-
derlätta för individerna att agera i enlighet med sina preferenser och 
maximera sin nytta. Om man trots allt ser sig nödgad från staten att 
gripa in i marknaden gör man det utifrån denna meningslogik bäst 
genom förändringar som innebär att individernas kalkyler faller ut på 
annat sätt. Ska man förändra beteende måste det bli mer lönsamt för 
individen att göra annorlunda. Genom förändringar i prissättning och 
i utbudet kan planeringen ”påverka transportefterfrågan och val av 
transportslag”.460  

Betalningsvilja som uttryck för preferenser 

Transporter utgör som tidigare diskuterat vad som i den samhällseko-
nomiska diskursen kan beskrivas som en misslyckad marknad, vilket 
motiverar att staten hanterar transportinvesteringar (se avsnitt 5.2). 
När planeringen träder in i marknadskrafternas ställe blir det därför 
nödvändigt att försöka kartlägga befolkningens preferenser för att be-
räkna vilka transportinvesteringar som är samhällsekonomiskt effek-
tiva: 

                                                             
458 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029., se exempelvis sid 22. 
459 Ibid., sid 137-38. Min kursivering. 
460 Ibid., sid 98. 



S U B J E K T S P O S I T I O N E R  O C H  S A M H Ä L L E T  

 

168 
 

Konsumenternas tycke och smak är grunden för värderingar i den sam-
hällsekonomiska kalkylen, eftersom det är individerna själva som bäst 
kan bedöma sin egen nytta av de resurser som konsumeras.461  

I praktiken är det dock svårt att fastställa och kvantifiera vad männi-
skor har för preferenser. Istället låter Trafikverket undersöka faktisk 
eller hypotetisk ”betalningsvilja” som indikator på människors ”prefe-
renser”: 

Genom betalningsviljestudier kan fördelar skattas, såsom individers ge-
nomsnittliga maximala betalningsvilja för att få tillgång till en fördel el-
ler minsta kompensationskrav för att gå med på en minskad fördel. 
Kostnader skattas utifrån den minsta ersättning en individ kräver för att 
acceptera en uppoffring eller det maximala belopp individen är villig att 
betala för att undvika uppoffringen. Betalningsvilja eller kompensations-
krav avgörs av individernas preferenser. Allt som en individ är beredd 
att betala för anses ha ett värde, till exempel minskad risk för att föro-
lyckas i trafiken, kortare restid eller ren luft. 462 

Genom att studera vad människor faktiskt betalar för något eller fråga 
individer vad de skulle vara villiga att betala för något menar man sig 
indirekt kunna fastställa vad människor i allmänhet har för preferen-
ser (jämför med föregående exempel med att gå mot röd gubbe). Det 
är denna tankegång som kommer till uttryck i citatet ovan när värde-
ringen av nyttoeffekterna diskuteras och det förtydligas att den ”indi-
rekta måttstock som används för att värdera nyttoeffekter är betal-
ningsvilja”.   

I dessa ”betalningsviljestudier” kan man således fråga människor 
vad de exempelvis är villiga att betala för kortare restid. Den genom-
snittliga ”betalningsviljan” används därefter för att beskriva ”nyttan” 
av kortare restid.463 På samma sätt kan man konstatera vad människor 
faktiskt betalar för att resa, eftersom detta också utifrån denna me-

                                                             
461 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1, kap 2, sid 8. 
462 Ibid., kap 2, sid 15. 
463 Just värdet av restid är den faktor som beskrivs vara mest utslagsgivande i samhällsekonomiska bedöm-
ningar av effektivitet och lönsamhet. För diskussion om konceptualiseringen av restid se Maria Nord-
ström & Karin Winter, "Learning from Travel Time Experiences: A Case For Plannable Travel Time,"  
(2020). 
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ningslogik visar effekten av nyttomaximerande agerande. Att männi-
skor i princip förväntas kunna värdera ”nyttor” och ”kostnader” i kro-
nor framgår också indirekt av diskussionen nedan om problem kor-
rekta skattningar av betalningsvilja:  

Ett problem är att det ibland kan vara svårt för en individ att sätta sig in 
i den situation som hon eller han ska värdera, eftersom den är hypote-
tisk. Ett exempel är värderingen av minskad olycksrisk i trafiken, där in-
dividen ombeds att uppge sin betalningsvilja för att reducera en redan 
liten risk för något så ofattbart som en dödsolycka. När frågan är hypote-
tisk är det också lätt för individen att ge ogenomtänkta svar eller att 
svara strategiskt, till exempel för att ge kraft åt en politisk åsikt. 464 

Jag har särskilt inkluderar utsagan ovan för att den låter antyda vad 
som uteslutits från den samhällsekonomiska diskursen. Här uttrycks 
nämligen att individen kan ”ge ogenomtänkta svar eller att svara stra-
tegiskt, till exempel för att ge kraft åt en politisk åsikt”. Uppenbart är 
inte den vinstmaximerande individen konstruerad på ett sätt som till-
låter henne att vara ”ogenomtänkt” och ”politisk”. Betalningsvilja an-
tas med andra ord vara något genomtänkt, vilket visar på hur prefe-
renser konstrueras som något opolitiskt individuellt likväl som strävan 
efter att maximera den egna nytta blir till en opolitisk handling. Detta 
tolkar jag som att det upprättas en differens på individnivå mellan kal-
kylerande nyttomaximering och politik.  Denna differens kan därmed 
ses som en spegling mellan den differens som upprättas i större skala 
mellan den icke-politiska kalkylerade planeringsverksamheten och po-
litik som något som hör till politisk verksamhet.  

Opolitiskt uttryck för folkviljan? 

Antagandet att momentet betalningsvilja artikulerar något genuint 
och icke-politiskt hos medborgaren leder fram till att den samhällse-
konomiska diskursen även kan upprätta en ekvivalens mellan ”sam-
hällsekonomisk effektivitet” och ”demokrati”. Det bygger på att betal-
ningsviljan uttrycker vad medborgarna och näringslivet ser som nyttigt 

                                                             
464 Trafikverket, Introduktion till samhällsekonomisk analys, sid 20. 
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och vinstdrivande baserat på deras genuina icke-politiska preferenser, 
vilket därmed blir ekvivalent med vad folk verkligen vill ha. Detta visar 
sig i hur Trafikverket i introduktion till samhällsekonomisk analys be-
skriver att metoden vilar på ”den demokratiska principen om att indi-
vidernas egna värderingar skall vara grunden för värdering” och posit-
ionerar denna som motsatsen till ”paternalism”. 

Samhällsekonomiska analyser bygger på välfärdsekonomisk teori som 
baseras på den demokratiska principen om att individernas egna värde-
ringar skall vara grunden för värdering. 

(…) 

Motsatsen är paternalism där en högre auktoritet (diktator eller någon 
form av expertstyre) anses veta bättre vad som är bra eller dåligt för indi-
viderna i samhället.465  

Senare i introduktionen återkommer diskussionen till att den sam-
hällsekonomiska praktiken kan ”stärka demokratin” genom att 
”minska särintressens betydelse”: 

Indirekt kan samhällsekonomiska kalkyler stärka demokratin genom att 
minska särintressens betydelse. Med en klarare uppfattning om vilka 
konsekvenser olika alternativ får för samhället som helhet kan det vara 
lättare för en beslutsfattare att motstå orättfärdiga krav från en liten, 
men kanske högljudd, grupp. 466 

Det ska dock sägas att några diskussioner om demokrati inte ingår i 
Asek-rapporten, vilket manar till försiktighet i tolkningen av hur eta-
blerad denna ekvivalens är. Jag inkluderar den trots detta då den in-
ryms i den samhällsekonomiska diskursens meningslogik och bidrar 
med perspektivet att de samhällsekonomiska bedömningarna kan 
uppfattas som att de ger uttryck för vad folk egentligen vill ha och 
värdesätter.  

 

                                                             
465 Ibid., sid 8. Notera att andra delen av detta citat ligger i en förklarande fotnot. 
466 Ibid., sid 30. 
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6 .3  TRAF IK AN TE N I  T RA NSPO RTS Y STE ME T  

Jag återvänder nu till den funktionella diskursen för diskussion om 
samhället och subjektspositioner formade av denna diskurs specifika 
meningslogik (se avsnitt 5.3). I korthet kan sägas att dessa artikuleras 
från nodalpunkten ”transportsystemets funktion” och betraktas ur in-
frastrukturanläggningens perspektiv. Jag ska redogöra för detta med 
start i en diskussion om samhället och trafik.   

Samhället och trafiken 

Den funktionella diskursen utgår från nodalpunkten ”transportsyste-
mets funktion” som artikuleras som ekvivalent med ”infrastrukturan-
läggningen”. Det framgick av den första delstudien där det också blev 
tydligt att diskursens egentliga subjekt är transportsystemet, jämför ex-
empelvis citatet nedan hämtat från de så kallade leveranskvaliteterna.   

Transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera, planerade res- 
och transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt inform-
ation vid störningar467 

I den funktionella diskursen konstrueras såväl samhället som subjekts-
positioner tydligt i direkt relation till diskursens nodalpunkt trans-
portsystemets funktion - infrastrukturanläggningen. Transportsyste-
met är konstruerat som världens mitt och subjektspositioner får me-
ning i relation till transportsystemet. Samhället konstrueras i relation 
till detta som något befinner sig bortom transportsystemet. Samhället 
är different från transportsystemet och i förlängningen även skiljt från 
planeringsverksamheten. Samhället är förvisso i behov av ”transport-
systemets funktion” i form av olika sorters trafik men i övrigt inte tyd-
ligt artikulerat som någon helhet. Man kan dock konstatera att det 
förefaller ha konstruerats en harmoni mellan värden planeringen läg-
ger vikt vid avseende transportsystemets funktion och värden som 
samhället i stort antas värdesätta (effektivt, smidigt, trafiksäkert med 
mera). Denna differens mellan transportsystemet och samhället menar 

                                                             
467 Trafikverket, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, sid 36, figur 5.  
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jag bland annat kommer till uttryck i illustrationen nedan, som är 
hämtad från planförslaget.468 

 

 

Fig. 25 Illustrationen ”Det hållbara samhället, transportsystemet, infrastrukturen 
och Trafikverkets ansvar” hämtad från planförslaget (Källa: Trafikverket) 

Illustrationen ovan (figur 25) används i en diskussion om att Trafik-
verkets ansvar för hållbar utveckling är begränsat till statlig infrastruk-
tur. Samtidigt kan den ses som ett uttryck för den funktionella diskur-
sens ”inifrånblick” på transportsystemet där den egna statliga infra-
strukturen är mittpunkt och samhället är något som kan avgränsas 
från transportsystemet, även om det artikuleras en tydlig koppling.  

Denna differens mellan transportsystemet och samhället kan 
också läsas som artikulerad i hur statliga infrastrukturanläggningen till 
stora delar fysiskt och materiellt är utformade som egna avgränsade 

                                                             
468 Ibid., sid 40. 
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system. Exempelvis är både motorvägssystemen och järnvägsanlägg-
ningen möjliga att uppfatta som egna delvis fysiskt avskilda system. 
Illustrationen (figur 25) är också talande för den funktionella diskur-
sen i valet av nyckelorden som förtydligar vad de olika nivåerna mots-
varar. Den översta samhällsnivån beskrivs med orden ”tillgänglighet, 
livsmedel, vatten, energi, bostäder, jobb…”, vilket stämmer väl med 
hur den funktionella diskursens inte närmare artikulerar samhället.  
Att ”tillgänglighet” sätts först och utan att relateras till övriga nyck-
elord (det vill säga såsom exempelvis ”tillgänglighet till livsmedel..”) 
antyder att ”tillgänglighet” även på samhällsnivån betraktas som en 
egen post och som sådan möjlig att avgränsa från de övriga. 

Dessutom visar illustrationen väl på hur subjektspositioner aktuali-
seras i denna meningslogik. Dessa konstrueras inte i första hand i re-
lation till det vaga samhället i behov av ”transportsystemets funktion” 
utan blir meningsfulla i relation till funktionen. Det här speglas i hur 
”ett hållbart samhälle” inte försetts med ett nyckelord som berör män-
niskor och hur istället ”resenärer” listas under ”transportsystemet”, se 
detalj i figur 26 nedan.  

 

 

Fig. 26 Detalj ur föregående illustration.  

Figur 26 kan även sägas illustrera att samtliga subjektspositioner har 
en relativt underordnad position i den funktionella diskursen. Det har 
sin förklaring i att ”transportsystemets funktion” med betoning på den 
statliga infrastrukturen är nodalpunkt och att denna ”funktion” pri-
märt finns tillgänglig för fordonstrafik och järnvägstrafik. Den trafik 
som befinner sig i det statliga transportsystemet artikuleras som ”per-
sontrafik” och ”godstrafik” eller som ”vägtrafik” och ”järnvägstrafik”. 
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Det är i förhållande till denna trafik som transportsystemets funktion 
ska upprätthållas och förbättras. Enheten ”medborgarna och närings-
livet”, som i de tidigare diskurserna konstruerats som ekvivalent med 
subjektspositioner, är i den funktionella diskursens meningslogik istäl-
let ekvivalent med ”persontrafik och godstrafik”. Personerna i person-
trafiken är sammantaget av underordnad betydelse i förhållande till 
denna trafik och anläggningen.    

Sammantaget innebär det att i den funktionella diskursen är sam-
hället artikulerat som skilt från transportsystemet men väl i behov av 
dess funktion. Diskursens primära subjektsposition är trafikanten 
även om denne är underordnad trafiken vilket närmast ska diskuteras 
närmare.  

Fig. 27 Diagram över delar av den funktionella diskursen som bland annat illu-
strerar hur samhället konstrueras som avgränsat från planeringsverksamheten.  

Trafikanten 

Med förbehåll för att trafiken är överordnad alla subjektspositioner är 
de fordonsburna personerna  den primära subjektspositionen i den 
funktionella diskursen. Denna position betecknas oftast som ”trafi-
kanter” men kan också artikuleras som exempelvis medborgare. Att 
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”trafikanter” antas befinna sig i fordon framgår av konstruktionen av 
”oskyddade trafikanter”, en av de mer sekundära subjektspositionerna 
i diskursen. Denna beteckning används för personer som  –sedda ini-
från transportanläggningen – är avvikande i hur de saknar ”skydd” av 
ett fordon. Detta visar därmed på att normen för trafikanter är att 
befinna sig i ett fordon när de rör sig i anläggningar som ligger under 
Trafikverkets ansvar. 

Subjektspositionen trafikanter blir främst meningsfull när det är 
otillräckligt att diskutera trafik. Det gäller exempelvis  trafiksäkerhet 

där uttalat handlar om personer som skadas och förolyckas i trafiken. 
Detta gör att trafikanter, liksom oskyddade trafikanter, blir viktiga att 
artikulera i relation till trafiksäkerhet.  

Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken och Trafikverket strävar 
efter att utforma lösningar som skyddar trafikanterna. Det ska vara lätt 
att göra rätt i trafiken.469  

Citatet ovan visar också på hur den funktionella diskursen, i överstäm-
melse med diskussionen i föregående delstudie, artikulerar det här 
som något som handlar om och ska lösas genom att utforma infra-
strukturanläggningen på ett bestämt sätt. Ett annat exempel på när det 
blir befogat att diskutera trafikanter handlar om trafikinformation där 
specifikt förare av fordon ska adresseras.470 Det innebär att trafikanten 
mer allmänt är konstruerad som i någon mening problematiskt; 
fungerar transportsystemets funktion som planerat flyter trafiken och 
trafikanten behöver inte diskuteras. Vilka trafikanterna i övrigt är 
utöver att de färdas i fordon förefaller inte vara artikulerat, det vill säga 
att även i den funktionella diskursen förblir den primära subjektspo-
sitionen konturlös.  

Resenärer och andra sekundära subjektspositioner 

Utöver subjektspositionen trafikant, artikuleras i den funktionella dis-
kursen ytterligare ett antal mer sekundära subjektspositioner. Dessa 

                                                             
469 Ibid., sid 17, min kursivering. 
470 Ibid., se bland annat sid 95 och 129.  
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konstrueras i hur de avviker från trafikantnormen. Det avvikande kan 
handla om mer udda trafikslag (ur det statliga transportsystemperspek-
tivet) och om fysiska begränsningar i förmågan att förflytta sig. De 
oskyddade trafikanterna har redan nämnts och artikulerar personer 
som rör sig i trafiken utan att sitta i fordon. Det kan röra sig om ex-
empelvis personer som rör sig till fots eller cyklar, vilket ur systemper-
spektivet är mer ovanliga färdsätt som för med sig komplikationer. Ex-
empelvis har planförslaget som ett av sina syften att ”höja säkerheten 
för oskyddade trafikanter”471 genom bland annat ”säkra passager för 
oskyddade trafikanter”472.  

I parallell till detta får begreppet ”resenärer” särskild betydelse i 
relation till personresande som sker med kollektivtrafik, cykel och till 
fots. Dessa trafikslag framstår i denna diskurs som avvikande utan 
också i hur planeringsansvaret huvudsakligen ligger hos andra aktörer. 
”Resenärer” och ”cyklister” blir främst konstruerade som meningsfulla 
utifrån önskemål om ökad kollektivtrafik och cykling, vilket ställer 
vissa krav på anläggningen: 

Stationer och andra bytespunkter är resenärernas ingång till kollektivtra-
fiksystemen, och att dessa lokaliseras och utformas med utgångspunkt 
från resenärernas behov av enkel tillgång till och byte mellan färdmedel 
har stor betydelse för möjligheten att välja kollektivtrafiken473 

Samtliga åtgärder syftar till att förbättra förutsättningarna för resenärer 
att välja cykel som färdmedel samt att öka säkerheten för cyklister vilket 
stöds i Nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling.474  

De sekundära subjektspositionerna inkluderar därtill personer med 
fysiska begränsningar i sin förflyttningsförmåga och som åter igen blir 
meningsfulla utifrån att utformningen av anläggningen kan behöva 
anpassas. Detta inkluderar framförallt personer med funktionsned-
sättningar men även kan även gälla barn och kvinnor.   

                                                             
471 Ibid., sid 11. 
472 Ibid., sid 143. 
473 Ibid., sid 71, min kursivering. 
474 Ibid., sid 153, min kursivering. 
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Utöver stationer och busshållplatser uppvisar rastplatser längs det nat-
ionella stamvägnätet brister vad gäller tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning.475  

Transportsystemet ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsätt-
ning. Det är därför angeläget med en universell utformning av transport-
systemet och att arbetet med krav, riktlinjer och standardisering för till-
gänglighet får fortsatt prioritet. Det är viktigt att hinder mot tillgänglig-
het identifieras. Förutom staten har inte minst kommunsektorn en vik-
tig roll.476  

De ovan nämnda positionerna härrör för övrigt från funktionsmålets 
preciseringar.477 Genomgående för dessa sekundära subjektspositioner 
är att de i likhet med trafikanter artikulerar personer reducerade till 
olika aspekter av förflyttningar. Människor blir meningsfulla i diskur-
sen utifrån sitt persontransportresande och främst i hur de på olika 
viss avviker från persontransporter i stort som kan hanteras som for-
donsrörelser. De får relevans med avseende på hur de ställer upp pro-
blem som ska lösas för att funktionen i den statliga infrastrukturan-
läggningen ska säkras. Om man exempelvis som privatperson köper 
varor som resulterar i kommersiella varutransporter, är det något som 
försiggår utanför transportsystemet och i den funktionella diskursens 
perspektiv är bara varutransporten av relevans. Däremot kan exempel-
vis personer/fastigheter som blir bullerstörda av transportsystemet 
ingå i det som är planeringsrelevant genom att detta sker i direkt an-
slutning till anläggningen och kan hanteras som en anpassningsfråga.  

 

 

 

                                                             
475 Ibid., sid 140, min kursivering.  
476 Ibid., sid 62, min kursivering. 
477 För detaljer om de transportpolitiska målen se regeringen, Mål för framtidens resor och transporter. 
Proposition 2008/09:93. 
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6 .4  DE LSTUDIE AVSL U T I I  

I detta kapitel har den andra delstudien redovisats. Denna har resul-
terat i beskrivningar av hur subjektspositioner och samhället konstrue-
ras i var och en av de dominerande diskurserna. Dessa visar på att även 
om varken subjektspositioner eller samhället artikuleras med någon 
större detaljrikedom, finns i det dominerande planeringstänkandet på 
Trafikverket tre distinkt olika sätt att närma sig människor på. Resul-
taten visar samtidigt på återkommande begrepp som fungerar som fly-
tande signifikanter i planeringstänkandet.  

Tydligaste exemplet på en flytande signifikant är ordparet ”med-
borgarna och näringslivet”, som även återfinns i det övergripande 
transportpolitiska målet. Denna signifikant får i den målfokuserade dis-
kursen sammanfattningsvis mening som mottagande enhet för de lös-
ningar och det hållbara samhälle som Trafikverket planerar i relation 
till mål. I den samhällsekonomiska diskursen får ordparet mening genom 
att artikulera nyttomaximerande individer och vinstmaximerande fö-
retag som verkar i samhället betraktat som marknad.  I den funktionella 
diskursen artikulerar ordparet istället persontrafik och godstrafik, vilket 
är två viktiga beståndsdelar i transportsystemets funktion. Medborgar-
begreppet kan även användas för att den primära subjektspositionen 
”trafikanten”, vilken befinner sig i anläggningen i ett fordon. Sam-
hället är i behov av transportsystemets funktion men är samtidigt av-
skilt från transportsystemet. 

Tidigare forskning 

Resultaten från analysen överensstämmer med sådant som tidigare  
studier framfört men kommer även här med en mer sammanhäng-
ande redovisning av olika subjektspositioner som inryms i planeringen 
och hur de konstrueras i relation till varandra och samhället. Joelsson 
& Scholten påpekar exempelvis att pendlare i olika transportpolicy  
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Fig. 28 Diagram som illustrerar att de dominerande diskurserna kan samlas kring 
”samhället” artikulerat som ekvivalent med ”medborgarna och näringslivet”. I re-
spektive diskurs artikuleras dock såväl ”samhället” som ”medborgarna” på olika 
sätt utifrån de olika diskursernas meningslogik.  

och plandokument beskrivs som ”a disembodied and free-floating in-
dividual with no family responsibilities or other attachments”.478 En 
sådan karaktärisering påminner särskilt starkt om den nyttomaximer-
ande individen i den samhällsekonomiska diskursen, vilket knyter an 
till en sedan länge stående kritik mot den människosyn som mycket 
ekonomiskt teori utgår ifrån. Denna människosyn omnämns av sina 
kritiker ofta som ”the economic man”, vilket för övrigt är en term som 
tillskrivs John Stuart Mill (!) utifrån hans tidiga resonemang om hur 
människan i nationalekonomisk teori reduceras till någon som söker 
mesta vinning och bekvämlighet till lägsta insats och bortser från be-
tydelsen av det sociala och samhället.479 Mill är ju annars mest känd 
                                                             
478 Scholten and Joelsson, sid 15. 
479 John Stuart Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy (Longmans, Green, Reader, and 
Dyer, 1874). Mill, John Stuart. "On the Definition of Political Economy, and on the Method of Investiga-
tion Proper to It," London and Westminster Review, October 1836. Essays on Some Unsettled Questions 
of Political Economy, 2nd ed. London: Longmans, Green, Reader & Dyer, 1874, se essay 5. 
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för sina texter om utilitarism och tilltro till marknadslogik om än med 
en stat som står för vissa funktioner. Campbell & Marshall skriver 
också om just utilitarismen att även om individen står i centrum så 
erkänns i praktiken att det finns konflikter mellan vad som är ”all-
männa intressen” och ”privata intressen”: 

In practice […] the utilitarian principle, at least as a means of determin-
ing public choice questions, recognizes the conflict between public and 
private interests and that the state has a necessary role in ensuring that 
the individual’s pursuit of private pleasure is consonant with the collec-
tive good as represented by general welfare. It falls to the enlightened 
‘expert’ to determine what constitutes the best nexus of private utility 
and public interest.480   

Detta är intressant med tanke på att i de dokument som granskats görs 
inte den sortens konflikter explicita, utan blir till något som just löses 
matematiskt av ”upplysta experter”. Det står också klart att det genom-
gående i planeringstänkandet saknas familjeband eller andra relat-
ioner och beroenden mellan människor. Olika subjektspositioner 
konstrueras diskursivt i relation till varandra men inte på ett sätt som 
artikulerar faktiska band mellan olika människor. Det närmaste en ar-
tikulerad relation är det transportpolitiska målpreciseringen avseende 
”barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsyste-
met”,481 vilket antyder att självständigheten inte är självklar och att 
barn är beroende av andra. Samtidigt görs just möjligheter till själv-
ständighet till mål. Det framstår således som positivt att vara en själv-
ständig individ redan som barn,  vilket bland annat kan ställas i relat-
ion till Joelssons forskning om barn som resande subjekt.482 

Resultaten från delstudien visar dessutom att de primära subjekts-
positionerna är konstruerade så att de understödjer respektive diskurs 
meningslogik. Man kan formulera det som att planeringens normer 
väl kommer till uttryck i dessa subjektspositioner. Dessa resultat på-
minner därigenom om Henrikssons studie om föreställningar om den 
                                                             
480 Campbell and Marshall,  sid 175. 
481 Regeringen, Mål för framtidens resor och transporter. Proposition 2008/09:93. 
482 Se bland annat Tanja Joelsson, "Hypermobile, Sustainable or Safe? Imagined Childhoods in the Neo-
Liberal Transport System," in Integrating Gender into Transport Planning (2019). 
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hållbara resenären483 och om hur Tunström från en person som arbe-
tar på Trafikverket fick höra att: ”Inte tänker man på Rosengård när 
man tänker kund” 484.   

Även i relation till denna delstudie finns stora överensstämmelser 
mellan hur jag tolkat den samhällsekonomiska diskursen och slutsat-
ser framförda av Thoresson i hennes undersökning av samhällsekono-
miska analyser. Hon har också noterat att fördelningseffekter ”anses 
vara en fråga för politikerna”485 och har i likhet med mig observerat 
att de samhällsekonomiska utvärderingarna bland annat beskrivs som 
ett ”demokratiskt underlag”486. Dessutom stämmer Thoressons be-
skrivning av ”marknadens individ” mycket väl med vad jag talat om 
subjektspositionen ”den nyttomaximerande individen”. 487 

Sammantaget finns det en rad olika spår som kan diskuteras vi-
dare i förhållande till delstudiens resultat. Exempelvis är det intressant 
att ställa ambitionerna om att det nybildade Trafikverket skulle införa 
ett bredare samhällsperspektiv mot dessa resultat som visar på hur vagt 
samhället är representerat i det dominerande planeringstänkandet. Li-
kaså är den diskursiva kamp som framtonade i empirin där man inom 
ramen för den målfokuserade diskursen förefaller positionera sig mer 
självständigt från den samhällsekonomiska diskursens inflytande in-
tressant. Det finns också annan forskning om planeringssubjekt som 
dessa resultat vore intressanta att diskutera mer i detalj om som exem-
pelvis Henrikssons och Cupples & Ridleys studier om ”hållbara” pla-
neringssubjekt eller Manderscheids om mobilitetssubjekt.488 För stun-
den tar jag mig dock istället an den tredje delstudien. 

 

                                                             
483 Henriksson, Att resa rätt är stort, att resa fritt är större: kommunala planerares föreställningar om hållbara resor.  
484 Tunström, Livability på svenska. Kunskapsutveckling kring livability som begrepp, politik och praktik i svensk 
transportplanering., sid 28. 
485 Thoresson, sid 22. 
486 Ibid., sid 78-81. 
487 Ibid., sid 62. 
488 Julie Cupples and Elisabeth Ridley, "Towards a Heterogeneous Environmental Responsibility: 
Sustainability and Cycling Fundamentalism," Area 40, no. 2 (2008); Katharina Manderscheid, "Criticising 
the Solitary Mobile Subject: Researching Relational Mobilities and Reflecting on Mobile Methods," 
Mobilities 9, no. 2 (2014); Henriksson, Att resa rätt är stort, att resa fritt är större: kommunala planerares 
föreställningar om hållbara resor.  
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Kapitel 7 Planeringstänkandets konsekvenser 

et här kapitlet redovisar den tredje delstudien. Den avslutar 
analysen och bygger upp till att besvara studien syfte om vad det 

dominerande planeringstänkandet kan antas få för konsekvenser för 
sociala skillnaders ställning som planeringsfråga. Delstudien bidrar 
med kunskap om vad sociala skillnader har för ställning i de domine-
rande diskurserna. Det har undersökts genom en analys av hur sociala 
skillnader kan konstrueras som meningsfulla utifrån de meningslogi-
ker som formar de dominerande diskurserna. Frågans ställning i dis-
kurserna handlar därmed om dessa konstruktioners position (centra-
litet–underordning), om avgränsningar och om vad som utesluts. 

Den här delstudien är därmed av en annan karaktär än de båda 
föregående delstudierna, som handlade om att tolka dokument. Den 
tolkning som här presenteras utgår istället från de diskurser som tidi-
gare delstudier resulterat i och analyserar dessa. Därmed lämnas den 
direkta kopplingen till det empiriska materialet i denna delstudie (se 
kap 4 för mer om metoden). Kapitlet är för övrigt strukturerat likt de 
föregående, med inledande avsnitt om respektive diskurs, följt av en 
samlande diskussion. Delstudieavslutet är i detta kapitel något mer 
omfattande då det syntetiserar vad de tre diskurserna sammantaget 
kan antas få för konsekvenser för hur sociala skillnader kan bli me-
ningsfulla. 

 

7 .1  MÅLFO KUS OCH S OCIA LA S K ILL N ADE R   

Den målfokuserade diskursen är den av de dominerande planerings-
diskurserna som i störst utsträckning gör det möjligt att konstruera 
sociala skillnader som något planeringsrelevant. På ett mer principiellt 
plan tillåter meningslogiken politisk styrning (se avsnitt 5.4), vilket i 
teorin gör det möjligt för diskursen att härbärgera och anpassa sig till 
mål som stipulerar att sociala skillnader ska beskrivas och beaktas. 

D 
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Detta utifrån hur den målfokuserade diskursen konstruerar plane-
ringen som meningsfull i relation till mål och som instrument för re-
geringens politik (jämför avsnitt 5.1). Det sätt på vilket de transport-
politiska målen återkommande reproduceras i hela den empiriska ana-
lysen kan delvis ses som uttryck för att målstyrning får genomslag i 
planeringstänkandet.  

Här kan man genast invända att i de transportpolitiska målen in-
går exempelvis jämställdhetsmål sedan tjugo år och trots det läggs ett 
planförslag utan att en enda åtgärd eller principfråga diskuteras uti-
från hur den får olika betydelser för kvinnor och män. Det leder in på 
en diskussion om de transportpolitiska målen i den målfokuserade 
diskursen. Analysen har visat att de är ett mycket viktigt moment med 
central position i direkt anslutning till diskursens nodalpunkt mål. I 
diskursen konstrueras dessa transportpolitiska mål som en sorts kon-
stant som ger stadga och kontinuitet, som överbryggar olika regering-
ars mandatperioder. Dessa mål har inte heller förändrats sedan Tra-
fikverket bildades och är på olika sätt institutionaliserade i plane-
ringen och myndighetens organisering. I analysen har detta bland an-
nat visat sig i hur målen listats som en särskild utgångspunkt jämte 
regeringens direktiv, i hur de utgör utgångspunkt för den bristanalys 
som läggs fram i planförslaget och i hur åtgärdsförslag utvärderas i för-
hållande till dem (se avsnitt 5.1). Analysen har därtill visat att de trans-
portpolitiska målen kan sägas underbygga samtliga de dominerande 
diskursers meningslogik (jämför särskilt avsnitt om leveranskvaliteter 
i 5.3 och avsnittet om de nyttomaximerande i 6.2).  

Min tolkning är att de transportpolitiska målen som moment i 
den målfokuserade diskursen för det första har en stabiliserande och 
konserverande verkan. Dessa mål bildar i flera avseende ett diskursivt 
ramverk för den målfokuserade diskursens planeringstänkande som 
politiska direktiv från regeringen silas genom och får mening i förhål-
lande till. Den samhällsekonomiska och den funktionella diskursen 
artikuleras i detta ramverk och inom bägge dessa diskurser är det för-
bundet med betydande svårigheter att konstruera sociala skillnader 
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som något planeringsrelevant, vilket jag ska återkomma till i detalj. 
Dessa svårigheter blir därmed indirekt inkorporerade i den målfoku-
serade diskursen och gör det svårare att uppmärksamma sociala skill-
nader. Målet om jämställdhet kan ses som uttryck för detta; Det är 
förvisso ett mål men det saknar egentlig relevans i det dominerande 
planeringstänkandet.  

För det andra är de transportpolitiska målen samtidigt öppna för 
glidande tolkningar, det vill säga de kan i sig tolkas som flytande sig-
nifikanter. De ger bland annat stöd för samhällsekonomisk effektivi-
tet, artikulerar ett funktionsmål om tillgänglighet avgränsat från hän-
syn, adresserar trafiksäkerhet, stärkt internationell konkurrenskraft, 
uttrycker att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet med god kva-
litet och inkluderar begrepp som hållbarhet, jämställdhet och miljö. 
De upprättar som flytande signifikanter ett tolkningsutrymme som gör 
de lämpliga som moment i en diskurs som följsamt ska kunna facili-
tera och artikulera olika politiska positioner beroende på politisk styr-
ning. Samtidigt kan tolkningsutrymmet tas i anspråk av tjänsteperso-
nerna på Trafikverket för positionsförflyttningar baserade på vad som 
konstrueras som icke-politiskt neutral expertkunskap.  

I analysen har framkommit att detta tolkningsutrymme tagits i an-
språk i målbildsarbetet ”Tillgänglighet i ett hållbart samhälle” och att 
en kamp för att upprätta hållbarhet som ett moment överordnat mo-
mentet samhällsekonomisk effektivitet förefaller utspela sig. Analysen 
visar att med hållbarhet som överordnat moment, kan inom ramen 
för den målfokuserade diskursen, sociala skillnader tydligare konstrue-
ras som en planeringsrelevant fråga.  

Det sätt på vilket sociala skillnader då konstrueras som menings-
fulla utgår från momentet att planeringen är för alla och att transport-
systemet är till gagn för alla medborgare likväl som ”tillgänglighet i ett 
hållbart samhälle” förutsätts gagna dessa. I tillägg till detta blir sociala 
skillnader en planeringsuppgift i relation till grupper som inte antas 
kunna tillgodogöra sig transportsystemet som medborgarna i gemen 
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antas kunna göra. Här artikuleras att Trafikverket/staten har ett soci-
alt ansvar att sörja för grundläggande tillgänglighet för ”utsatta grup-
per” och andra som konstrueras som avvikande från medborgarnor-
men. Att planera för dessa icke-medborgare artikuleras samtidigt som 
bra ”för alla” och det betonas att oavsett vem du är, ska du kunna dra 
nytta av transportsystemet som medborgarna (se avsnitt 6.1). Sociala 
skillnader är på detta sätt möjligt att inom den målfokuserade diskur-
sens meningslogik konstruera som något av planeringsrelevans. Detta 
planeringstänkande gör det möjligt att ta reda på mer om grupper som 
inte har tillgång till transportsystemet så som medborgarna antas ha 
och att intressera sig för hur dessa gruppers särskilda svårigheter kan 
lösas. Denna konstruktion har dock ett antal begränsningar som mot-
verkar att sociala skillnader får en mer central betydelse, vilka närmast 
ska diskuteras.  

Planering för alla  

En komplikation i den målfokuserade diskursens konstruktion av so-
ciala skillnader är att planeringen ”för alla” och den primära subjekts-
positionen medborgarna inte blir nödvändig att precisera. Det är inte 
explicit vilka som betecknas som medborgarna. Analysen visar annat 
än att dessa är konstruerade utifrån i att de utan svårigheter antas 
kunna dra fördelar av den nationella transportplaneringen, vilket 
framstår som ett sorts cirkelresonemang där de som gynnas av plane-
ringen artikuleras som medborgarna. Det är visserligen möjligt att ar-
tikulera att det finns grupper i samhället som har svårigheter med att 
fullt ut tillgodogöra sig den tillgänglighet som planerats för medbor-
garna men denna planering ”för medborgarna” förblir samtidigt oho-
tad. Det innebär att det man planerar för mer sekundära subjektspo-
sitionerna är konstruerat som en form av komplement eller tillägg till 
den planering man redan genomförs ”för alla”.  

Det medför konkret att stora delar av befolkningen –barn, kvin-
nor, funktionsvarianter, äldre, personer i ”utsatta” positioner – är kon-
struerade som grupper som planeringen kan göra anpassningar för 



P L A N E R I N G S T Ä N K A N D E T S  K O N S E K V E N S E R  

 

186 
 

men inte som grupper som är en utgångspunkt för hur transporter ska 
utformas. Det blir också dubbelt när man hävdar att transportsystemet 
ska fungera ”oavsett” vem man är eftersom det ju ofta spelar mycket 
stor roll vem man är  för hur det upplevs. Så blir exempelvis inte bety-
delsen av transporter i kvinnors liv eller transporter roll i ett mer jäm-
ställt samhälle en strukturell och strategisk fråga, utan istället en fråga 
om trygghetsåtgärder i en åtgärdspott på marginalen i planeringen.  

I vilka personers intresse man de facto planerar och vad de förslag 
man lägger i stort kan ha för olika innebörder för olika grupper ute-
sluts ur denna meningslogik. Likaledes vilka sociala praktiker och vil-
ket samhälle man har utgått från som norm för planeringen. Det in-
nebär att man får svårt att sätta ord på vad för normer som byggs in i 
transportsystemet och som bidrar till att producera sammanhang där 
några människor kommer att tendera att befinna sig i dessa mer ut-
satta positioner än andra. Därmed artikuleras inte heller att olika grup-
per kan ha olika syn på transportsystemet i sig och viljor som står i 
konflikt med varandra. Istället förminskas sociala skillnader till en 
fråga om hur även ”de andra” kan inkluderas i den rådande normen 
för medborgaren. 

Omsorgen om de sekundära subjektspositionerna kan förstås som 
väl påkallad och behjärtansvärd men när dessa sekundära subjektspo-
sitioner konstrueras som avvikande och i viss utsträckning även arti-
kuleras som svagare reproduceras samtidigt förställningar om män och 
majoritetssamhällets positioner som norm. Judith Butler uttrycker det 
som att: ”The criticism is now well known that the discourse of ‘vul-
nerable groups’ reproduces paternalistic power and gives authority to 
regulatory agencies with interests and constraints of their own.”489  

Diskursens viktiga moment att planeringen antas vara bra för alla 
utesluter därmed planeringstänkande som utmanar hur samhället är 
strukturerat och rådande normer. Det utesluter likaså konflikter mel-
lan olika subjektspositioner, eftersom inga konflikter konstruerats och 
inte heller några faktiska relationer mellan människor. De utesluter 
                                                             
489 Judith Butler, The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind (Verso, 2021), se avsnittet "postscript". 
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att det finns olika värderingssystem,490 olika drömmar om framtiden 
och att de planeringslösningar man lägger inte är neutralt ”bra”. Detta 
ansluter också till vad som i den planeringsteoretiska litteraturen dis-
kuterats som problemet med planering utgående från föreställningar 
om ett allmänintresse.491 En meningslogik som konstruerar plane-
ringen med en förväntan på att kunna presentera en bra lösning ”för 
alla”, kommer alltid att bjuda sociala skillnader motstånd.492 Dessu-
tom kan uppmärksamhet vid sociala skillnader antas bli besvärande i 
hur den utmanar sanningshalten i sådana konstruktioner.   

Målblindhet  

I den målfokuserad diskursen finns därtill ytterligare artikulationer 
som kan antas få till konsekvens att sociala skillnader får en mer un-
derordnad ställning. De viktigaste av dessa är hur planeringen kon-
strueras ha till uppgift att lägga fram lösningar som bidrar till målupp-
fyllelse av mål som på förhand ställts upp och att detta antas kunna 
åstadkomma med neutral expertkunskap som ”bryter ned” mål, väger 
samman mål, jämkar och identifierar åtgärder som går mot flera mål 
(se avsnitt 5.1). Detta att planeringen både är lösningsfokuserad och 
därtill gör anspråk att kunna presentera en bra/bästa lösning baserad 
på expertkunskap får konsekvenser eftersom det innebär att tjänste-
personerna på Trafikverket måste göra avvägningar av politiska karak-
tär utan att tydligt kunna redovisa de värderingar som ställningstagan-
det ger uttryck för. Detta är ett genomgående hinder som påverkar hur 
sociala skillnader kan uppmärksammas i alla de dominerande diskur-
serna. Jag ska därför återkomma till denna problematik i den sam-
lande diskussionen.  

Vad som dock mer specifikt gäller för den målfokuserade diskur-
sen är en förflyttning från intressekonflikter till målavvägningar. Detta 
är en konsekvens av att mål generellt konstrueras som legitima då de 

                                                             
490 Vad Watson (2006) skriver om som "deep differences" med hänvisning till Sandercock. 
491 Jämför exempelvis Campbell and Marshall.  
492 Jämför Metzger, "Cultivating Torment: The Cosmopolitics of More-Than-Human Urban Planning." 
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ställts upp och antas vara i såväl statsmaktens och medborgarnas in-
tresse. Det kan förvisso finnas hierarkier och spänningar mellan mål 
men i den målfokuserade diskursen förefaller de mål man planerar 
utifrån konstrueras som en samlad beställning från en avsändare. Upp-
dragsgivaren är regeringen, vilket medför att konflikter mellan olika 
mål tenderar att konstrueras som att uppdragsgivaren efterfrågar 
”både och”. Vad jag vill uppmärksamma är att det kan antas vara stor 
skillnad mellan att göra avvägningar mellan olika mål som alla antas 
ligga i samma parts vilja och att ta ställning till avvägningar mellan olika 
parter vars viljor som står i konflikt. I det första fallet kan alla åtgärds-
förslag som går mot något mål beskrivas som positiva, vilket skruvar 
ned konfliktgraden och det politiska i att ta ställning till exempelvis 
hur resurser ska fördelas eller hur klimatpåverkan ska vägas mot 
snabba resor. Istället för att hantera olika behov och perspektiv, han-
terar man olika mål som förenklat alla ligger i regeringens beställning.  

Jag menar att målfokuset kan antas medföra att avvägningar och 
konflikter förflyttats bort från hur de får betydelse för olika delar av 
befolkningen och istället tenderar att konstrueras i relation till stats-
apparaten. Detta blir synligt inte minst vad gäller ”ett framtida håll-
bara samhälle” som den målfokuserade diskursen artikulerar som ett 
viktigt moment. Framtidens samhälle är konstruerat som ett myndig-
hetsprojekt och planeringsprojekt som inte relateras till hur olika män-
niskor utanför denna expertsfär upplever sin situation, vad de har för 
olika farhågor och förhoppningar och framförallt själva vill medverka 
i att exempelvis ta ansvar för framtiden. Vad ett hållbart samhälle är 
artikuleras inte som något som medborgarna är engagerade i så länge 
de kan resa effektivt och säkert.  

Att framtiden inte görs till en öppnare planeringsfråga för de män-
niskor som berörs och politiska diskussioner spelar i sig självt ned so-
ciala skillnaders betydelse i planeringstänkandet. Detta visar också på 
hur målfokuset förflyttar svåra avvägningar bort från människor och 
in i ett byråkratiskt system. Detta kan medföra att avvägningar och 
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konflikter förflyttats bort från samhället som arena för att istället kon-
strueras i relation till statsapparaten. En annan aspekt av målblindhet 
är förstås att sådant som inte ingår i ett mål eller målprecisering ten-
derar att bli osynligt och så att säga falla mellan målen. Det är också 
en konsekvens av den här diskursens meningslogik så länge den inte 
balanseras mot en bredare konstruktion av de faktiska och potentiella 
gemenskaper man planerar i relation till. 

 

7 .2  MARK N ADSLOGIK  OCH  S OCIA LA SKI LL NADE R  

Den samhällsekonomiska diskursen artikulerar planeringsverksam-
heten som meningsfull i relation till åtgärder som antas understödja 
marknadsekonomiska drivkrafter. Fokus ligger på vad som är konstru-
erat som en nationell transportmarknad och i förhållande till denna 
är sociala skillnader inte relevanta. Det som konstrueras som betydel-
sefullt är en samlad nationell effekt och hur den fördelas lämnas i 
princip därhän.493 Det man differentierar mellan är generell betal-
ningsvilja för olika typer av resor och transporter (se avsnitt 6.3).  

Dock borde diskursen mer principiellt kunna tillåta att man in-
tresserar sig för olika kundsegment och för vad för konsumtion som 
matchar dessa segments preferenser och betalningsvilja. Ett marknads-
segment eller en kundgrupp kan förstås som förenad av liknande pre-
ferenser. Utifrån den samhällsekonomiska diskursens meningslogik 
bör det vara möjligt att intressera sig för om det exempelvis finns kund-
segment med betalningsvilja för produkter som inte finns att tillgå 
men som om det kan vara lönsamt att tillgodose. Även om uppmärk-
samheten på Trafikverket har nationellt fokus kan notera att när mo-
bilitetstjänster mer allmänt diskuteras i transportsammanhang ut-
trycks idéer om olika kundsegment. 

                                                             
493 Även om det i planeringspraktiken ingår en rubrik ”fördelning” i de samlade effektbedömningarna. Vad 
som redovisas under denna är också värt att granska men det är en annan diskussion. Här ligger uppmärk-
samheten på vad som ingår centralt i det dominerande planeringstänkandet. 
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Sociala skillnader som en fråga för politiker 

I huvudsak är således sociala skillnader inte planeringsrelevanta i den 
samhällsekonomiska diskursen. Samhället består av individer och är 
inte konstruerat som socialt organiserat. Fördelningsfrågor och rättvi-
sefrågor är aktivt avgränsade bort från den planerande verksamheten 
till att vara politiska frågor som ska hanteras av politiker (se vidare 
avsnitt 6.2). Det är mycket explicit att även olika människors behov – 
tillskillnad från efterfrågan – är uteslutet ur konstruktionen av sam-
hällsekonomisk effektivitet och därmed från vad som står i centrum 
för planeringsverksamheten.494  

Det här uteslutandet möjliggörs av den differens som i diskursen 
upprättas mellan planerande politiskt neutral verksamhet och politisk 
verksamhet som ägnar sig åt politik. Den här differensen har dessutom 
till effekt att de fördelningsprinciper som utifrån den samhällsekono-
miska diskursen konstrueras, artikuleras som en form av värdeneutral 
expertkunskap. Det politiska i att utgå från samhällsekonomisk lön-
samhet som princip för hur skattemedel bör fördelas utesluts.  

I Asek-rapporten finns en intressant passage där man, med anled-
ning av att betalningsviljan för kortare bilresor är fastställd till att vara 
högre än för tågresor och betydligt högre än för bussresor, retoriskt 
frågar: ”Är det inte orättvist att de personer som reser med buss antas 
ha en lägre uppoffring av restid än de som reser med bil?”495 Här 
nämns att dessa skillnader i hur resor värderas kan ha med inkomst 
att göra men att det huvudsakligen har att göra med att ”samma per-
son ibland är bussresenär och ibland är bilresenär” och att det handlar 
om ”självselektion”. Det beskrivs som att: ”Med självselektion menas 
att resenärer med en (för tillfället) hög alternativkostnad för tid (har 
bråttom) tenderar att välja ett snabbt och dyrt färdmedel”.496 Det här 
kan vara en riktig förklaring på variationerna i de genomsnittliga vär-

                                                             
494 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1, kap 2, sid 6. 
och sid 4.  
495 Se tidsvärderingar ibid., kap 7 sid 6.  
496 Ibid., kap 7, sid 6. 
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den men den visar samtidigt på hur denna genomsnittsperson förut-
sätts ha ett val mellan olika färdmedel och mellan tid och pengar. 
Många gånger är det ju dock inte så att man som resenär kan välja och 
vraka mellan olika ”utbud” och än mindre mellan olika transportsy-
stem, vilket gör att den här marknadsanalogin främst förefaller gynna 
de som har stora ekonomiska resurser så att de kan betala för alla sor-
ters förflyttningar och bosätta sig där det finns många alternativ. 

Man kan ha olika uppfattningar om det är ”rättvist” att fördela 
skattemedel utifrån marknadsdrivna principer men så länge det inte 

tydligare kommuniceras att vad för värderingar som formar princi-
perna, understöds inte politisk debatt om det rättvisa i dessa. Därtill 
kan man förmoda att planeringsansatser där det som här omnämns 
som ”preferenser”, istället betraktas som reproducerandes en etable-
rad samhälls- och maktstruktur hotar att bryta ned den differens som 
den samhällsekonomiska diskursen upprättat mellan politik och icke-
politik. 

Framtiden behöver inte diskuteras 

Sociala skillnader som transportplaneringsfråga kan som diskuterats 
handla om framtiden i olika avseenden. Det är dock inte aktuellt uti-
från den samhällsekonomiska diskursens meningslogik. Det beror för 
det första på att det ideala samhället är konstruerat inom diskursen och 
är ekvivalent med vad som ger den diskursens nodalpunkt mening: 
Planeringsverksamheten utgår från en perfekt marknadsekonomi som 
ideal och frågor om vad för samhälle man planerar för blir därmed på 
ett grundläggande plan en icke-fråga. Man har anledning att försöka 
bedöma framtidens efterfrågan baserad på köpkraft och betalnings-
vilja men vad för sorts samhälle investeringar bör medverka till att för-
verkliga är redan avhandlat.  

Framtiden är dessutom något som idealt inte ska ”planeras fram”.  
Samhället antas utvecklas optimalt om marknadskrafter får styra. Det 
är i samhällets ett intresse av att understödja välfungerande marknader 
och staten träder in där marknaden misslyckas men andra former av 
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planering är i grund och botten att betrakta som menlig. Den sam-
hällsekonomiska diskursen artikulerar därmed planeringsverksamhet 
i grunden som något oönskat: individer och företag vet bäst själva hur 
de maximerar nytta respektive vinst, vilket gör varje försök till styrning 
som något som riskerar att undergräva den ”samhällsekonomisk effek-
tiviteten” och ”det bästa för samhället”. Den nationella planeringen 
är i sig ett exempel på när det förstås som väl motiverat att staten griper 
in. Planeringens roll är att informera om vad för ingripande som är 
”bäst” ur en strikt nationell marknadslogik. Detta gör det irrelevant 
med planeringsansatser inriktade mot att medvetet forma samhället i 
andra riktningar och tillskapa eller förändra sociala gemenskaper.  

Tomt bortom marknaden  

Sociala skillnader är därtill svåra att konstruera som något planerings-
relevant inom den samhällsekonomiska diskursen eftersom männi-
skor är reducerade till kalkylerande individualistiska konsumenter på 
en marknad. Det innebär att en mängd infallsvinklar på vad det kan 
vara att vara människa bland andra människor och varelser har uteslu-
tits ur den samhällsekonomiska diskursen. Människan är inte längre 
en social varelser och samhället är bara marknad. Mellanmänskliga re-
lationer har förvandlats till transaktioner. Rastlös omättlighet497 som 
omsätts i konsumtion är inte ett problem utan kungsvägen framåt, 
oaktat antroprocen.  

Det sticker också ut att konsumtion antas leda till maximalt väl-
befinnande oavsett vem som konsumerar vad. Den gemenskap som 
här upprättas är strängt individualistisk och utestänger perspektiv av 
gemenskaper som något större än individen likväl som bevekelsegrun-
der baserade i en social kulturell och kollektiv kontext. Det utesluts 
hur människor är beroende av varandra såväl som av andra livsformer. 
Det snäva i ett sådant synsätt är väl dokumenterat sedan länge (se av-
snitt 6.4) och detta planeringstänkande får uppenbara konsekvenser 
för sociala skillnader.   

                                                             
497 Jämför exempelvis Johan Asplund, Om Mättnadsprocesser (Uppsala: Argos Förlag AB, 1967). 
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Jag tolkar det dessutom som att eftersom människor antas drivas av 
sina inre preferenser framför yttre normer och utbud så blir resande 
och transporter ytterst ett uttryck just för dessa preferenser, det vill 
säga man reser för att det ger ”nytta”. Därmed har man också definie-
rat bort planeringens ansvar i att det ”utbud” man ”producerar” i sig 
genererar och formar resandet såväl som samhället. Istället ställer man 
enkom en vara till förfogande och har man kalkylerat rätt som svara 
den mot en befintlig efterfrågan, vilket ger den ett berättiganden.     

Transaktionstänkande leder också till att den samhällsekono-
miska diskursen konstruerar konflikter som något som kan lösas ma-
tematiskt.498 Nyttor och kostnader värderas i kronor och räknas sam-
man. Härvidlag utesluts artikulationer av konflikter som något som 
kan vara genuint omöjligt att lösa och som något som inte nödvän-
digtvis kan falla ut till en ”bästa” matematiskt optimal lösning.499 Inte 
heller detta understödjer sociala skillnader som något planeringsrele-
vant.   

   

7 .3   SOCIALA SK ILL N ADE R  I  TR ANSP OR TS Y STE M E T  

Den funktionella diskursen utgår från nodalpunkten transportsyste-
mets funktion och världen ur infrastrukturanläggningens perspektiv. 
Sociala skillnader kan därmed artikuleras som planeringsrelevanta i 
förhållande till anläggningen men i princip avgränsat till denna. Det 
gäller exempelvis grupper vars förflyttningar eller val av färdmedel stäl-
ler särskilda krav på anpassningar i anläggningen. Konkret kan det 
handla om sådant som att bygga om busshållplatser så att personer 
med funktionsnedsättning lättare kan komma ombord bussen, att pla-
nera en planskildhet över en infrastrukturanläggning som barn måste 
passera för att komma till skolan eller ledstråk för synskadade på järn-
vägsstationer. 

                                                             
498 Jämför även med Kębłowski, Wojciech and David Bassens (2017). 
499 Jämför med vad Vanessa Watson diskuterar som ”deep differences” (2006). 
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Trafikanten i transportsystemet 

Detta sätt att konstruera sociala skillnader blir begränsat av att plane-
ringsverksamheten är fokuserad till vad som sker i infrastrukturanlägg-
ningen och i dess absoluta närhet. När man utifrån denna meningslo-
gik uppmärksammar en grupp så är det inte som subjektspositioner i 
en social kontext. Vilka det är som använder transportsystemet, varför 
olika människor använder det, vad det betyder för olika människor 
eller hur det påverkar var olika människor befinner sig och gör blir 
därmed av liten relevans.  Istället är människor reducerade till att kon-
strueras i relation till hur de påverkar transportsystemets funktion. 

Den primära subjektspositionen är trafikanter som i första hand 
framför fordon. Trafikanterna är främst viktiga i relation till trafiksä-
kerhetsproblem och som mottagare av trafikinformation. Diskursens 
sekundära subjektspositioner är konstruerade i relation till utform-
ningsfrågor och i hur det utgör någon form av problem som behöver 
tas om hand. Det kan bland annat handla om trafikanter som är 
”oskyddade”, om personer som har svårt att röra sig eller om personer 
som blir bullerstörda (se avsnitt 6.3). Utifrån den funktionella diskur-
sens meningslogik blir detta till frågor som rör anpassningar av anlägg-
ningen. Därmed är det här engagemanget konstruerat som ett tillägg 
till transportsystemets funktion, vilket samtidigt gör det till något av 
mer underordnad betydelse.  

En neutral funktion  

Transportsystemets funktion är konstruerad som något neutralt och 
objektivt inskrivet i hur anläggningen är utformad, klassificerad och  
trafikerad (se avsnitt 5.3). I och med att planeringen utgår från denna 
funktion som neutral har planeringen frikopplats från kritiska och re-
flekterade frågor om vad och vilka den här funktionen är bra. Funkt-
ionen konstrueras som ett faktum och inte som en fråga om hur trans-
portsystemet används eller skulle kunna användas. Detta innebär att 
den funktionella diskursen konserverar och reproducerar tidigare be-
slut utan att ompröva vad dessa kan antas få för vidare betydelse utöver 
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att påverka trafik och trafikanter i systemet eller dess omedelbara när-
het. Det här utesluter ett flertal frågor av relevans för sociala skillnader 
som exempelvis vilka syften transportsystemet i olika avseenden tjänar, 
vilka olika praktiker det passar mer eller mindre bra för, vad det skapar 
för olika problem för olika människor och vilka planeringsnormer det 
reproducerar. Dessa frågeställningar utesluts därmed både från vad 
som ingår i planeringsverksamheten och i vad som kommuniceras 
med beslutsfattare och allmänhet. Planeringen har konstruerats som 
företrädelsevis teknisk och administrativ. Därmed förflyttats den bort 
från vilka den företräder och dess politiska sprängkraft.  

Samhället utanför 

Detta frikopplande understöds i den funktionella diskursen av hur 
transportsystemet konstruerats som avskilt från samhället i övrigt. Då 
planeringsverksamheten i huvudsak är koncentrerad till transportsy-
stemet blir frågor om vad som händer i samhället i stort svårare att 
artikulera som meningsfulla, så länge de inte direkt antas påverka 
transporter.  

Transportsystemets funktion antas förvisso vara viktig för sam-
hället men hur den löses förefaller primärt vara konstruerad som en 
expertfråga relaterad till anläggningen i olika avseenden. Vad som hän-
der bortom transportsystemet ligger inte heller i den expertis som den 
funktionella diskursen artikulerar, utan konstrueras snarare som frå-
gor som bör hanteras av kommuner, regioner och andra aktörer som 
planerar och bestämmer utvecklingen bortom transportsystemet. Möj-
ligen kan frågor som ligger utanför planeringsuppgiftens konstruktion 
dessutom hänvisas till andra sorters transportexperter som exempelvis 
transportekonomer, vilket för in på hur dessa tre diskurser samspelar.    
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7 .4  DE LSTUDIE AVSL U T I I I   

Jag har i detta kapitel diskuterat analysen av hur sociala skillnader kan 
konstrueras som något meningsfullt i de olika dominerande plane-
ringsdiskurserna. Resultaten visar att sociala skillnader i varierande 
grad kan artikuleras som något planeringsrelevant. Framförallt i den 
målfokuserade diskursen kan sociala skillnader konstrueras som något 
meningsfullt men även den funktionella diskursens meningslogik och  
samhällsekonomiska diskursens gör det i viss utsträckning  möjligt att 
artikulera olikheter mellan grupper som planeringsrelevanta. Sam-
mantaget visar dock resultaten att sociala skillnader avgränsas bort 
från det som respektive diskurs konstruerat som planeringens huvud-
sakliga uppgift. Jag ska i det följande diskutera några av de aspekter 
som gör att sociala skillnader i förhållande till alla tre diskurser får en 
mer underordnad betydelse.  

Det verkligt planeringsrelevanta  

Analysen visar att ingen av de tre dominerande diskurserna konstrue-
rar planeringen så att den har till uppgift att företräda sociala skillna-
der i bredare bemärkelse och föra fram olika perspektiv. Utifrån de 
olika diskursernas nodalpunkter och meningslogik konstruerar istället 
fokus och huvudsaklig uppmärksamhet på annat: 
 

- i den målfokuserade diskursen konstrueras planeringsfokuset på 
bestämda mål och statsmaktens intressen  

 

- i den samhällsekonomiska diskursen konstrueras planeringsfoku-
set på marknadsintressen och att sörja för marknadsdrivna inve-
steringar på en aggregerad nationell nivå 

 

- i den anläggningsorienterade diskursen konstrueras planeringsfo-
kuset på att företräda behov i transportanläggningen och den 
”funktion” som tidigare planering ackumulerat  
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Sammantaget innebär det att i ingen av de dominerande diskurserna 
har planeringen konstruerats som en uppgift som handlar om att fö-
reträda olika subjektspositioner i samhället eller sörja för att olika rös-
ter blir hörda.  

Planering för alla 

I de tre diskurserna konstrueras genomgående en ekvivalens mellan 
medborgarnas, näringslivets och samhällets intressen. Diskurserna for-
merar sig därtill kring den flytande signifikanten att planeringen är 
”för alla”.  

Detta artikuleras som meningsfull på olika sätt i respektive diskurs:  
  
- I den målfokuserade diskursen artikuleras att planeringen genom 

att bidra till olika mål också bidrar till förbättringar ”för alla” med-
borgare (och näringslivet). Planeringen utgår från en konstruktion 
av medborgarna  som varandes personer som enkelt kan dra för-
delar av transportsystemets nuvarande utformning och pågående 
planering på Trafikverket. Samtidigt artikuleras att oavsett vem 
man är ska man ges en tillgång till grundläggande tillgänglighet 
och att staten har en social roll i att sörja för att även ”svagare” 
grupper får tillgång till transportsystemet. Planering för alla hand-
lar således om att utforma ett transportsystem för medborgaren 
som norm och att underlätta för andra personer att vara del i 
denna norm. Huruvida det finns grupper som av olika skäl vill ha 
ett annat transportsystem utesluts liksom möjligheten att trans-
portsystemet i sig självt påverkar vem som befinner sig i mer ut-
satta positioner.  

 

- Den samhällsekonomiska diskursen artikulerar att man genom att 
föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder bidrar till ett sam-
hällsekonomiskt effektivt samhälle. Detta är det bästa ”för alla” 
utifrån att såväl medborgarna och som näringslivet då får bästa 
möjliga förutsättningar att sammantaget kunna maximera den to-
tala nyttan respektive vinsten. Därtill konstrueras detta som att 
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man företräder befolkningens genuina intressen – deras preferen-
ser och värderingar – gentemot politiken och utför en form av 
demokratisk gärning. Sammantaget artikuleras detta vara en pla-
nering som ligger i allas intresse, trots att fördelning eller behov 
inte beaktas. 

 

- Den anläggningsorienterade diskursen artikulerar planering ”för 
alla” som planeringen är för alla trafikslag (väg, järnväg, sjö, flyg), 
alla sorters resor och transporter (personresor, godstransporter, 
långväga, regionala), för alla sorters trafik (vägtrafik, järnvägstra-
fik, kollektivtrafik, flygtrafik, cykel, gång) och för alla trafikanter 
inklusive ”oskyddade trafikanter”, ”personer med funktionsned-
sättningar”, ”barn” och ”kvinnor”. Transportsystemet är utifrån 
denna meningslogik tillgängligt ”för alla” och det står vem som 
helst fritt att använda dess funktion. Helt uteslutet är att denna 
”funktion” inte är neutral och att dess värde kan antas hänga ihop 
med hur den används och av vilka. 

 

Utifrån dessa olika perspektiv har i alla diskurser planeringsverksam-
heten konstruerats som något som är för alla. Denna konstruktion 
kan sammantaget antas skapa en tillförsikt om att planeringen i grun-
den är positiv. Denna tillförsikt kan i sig själv antas göra det mindre 
angeläget att uppmärksamma sociala skillnader. Omvänt skulle större 
uppmärksamhet av sociala skillnader kunna riskera att rubba en sådan 
tillförsikt och så tvivel.  

  Intressant att lyfta är också hur den flytande signifikanten ”med-
borgarna och näringslivet” i mångt och mycket motsvarar planeringen 
för alla. Den artikuleras på olika sätt i diskurserna (se avsnitt 6.4) men 
det räcker att betrakta den som flytande signifikant för att kunna kon-
statera hur den inte tydligt artikulerar sådant som kan beskrivas med 
begrepp som offentlig sektor, ideell verksamhet, föreningsverksamhet, 
civilsamhället och informella ekonomier. De många sociala praktiker 
och verksamheter som här utesluts inkluderar förstås även de resor och 
transporter – och är av betydelse för sociala skillnader. Att en statlig 
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planering i sitt planeringstänkande inte tydligare artikulerar annan of-
fentliga verksamheten som en viktig mottagare av planeringen fram-
står som särskilt anmärkningsvärt. Det är ju verksamhet som även den 
finansieras via skattemedel och som i hög grad är beroende av att i 
olika avseenden vara tillgänglig för olika grupper. Tillgänglighet hand-
lar både om möjligheter till förflyttningar och om lokalisering, vilket 
öppnar för ett antal relevanta diskussioner om var offentlig verksam-
het lokaliseras och hur de som arbetar i verksamheten eller besöker 
den förflyttar dig. Ett aktuellt exempel är hur sjukvård centraliseras, 
vilket skulle kunna omsättas i transportplanering för att särskilt se över 
tillgängligheten till dessa.  

I anslutning till detta är det också värt att poängtera att plane-
ringen för medborgarna mycket tydligt reduceras till att handla om 
personresande. Analysen visade att detta ingår i den funktionella dis-
kursens artikulation av medborgarbegreppet (se avsnitt 6.3) men sär-
skiljandet av individ/medborgare från företag/näringsliv är genomgå-
ende. Det innebär att näringslivet konstrueras som något abstrakt 
utan tydlig relation till människor. Även det reducerar vad som blir 
möjligt att innefatta i sociala skillnader eftersom villkoren för de 
många människor som arbetar i logistikbranschen blir osynliga. Därtill 
frikopplas utbyggd godskapacitet från frågor om konsumtion och kan 
därmed inte relateras varken konsekvenserna av konsumtion utöver 
själva transporten. Därmed osynliggörs alla de tveksamma arbetsvill-
kor och stora sociala skillnader som är konsekvensen av bland annat 
låglöneproduktion från investeringar i den infrastruktur för långväga 
godstransporter som möjliggör att människor på andra platser utnytt-
jas.  

Genomgående är likaså att medborgarna som flytande signifikant  
är konstruerade som passiva mottagare av planeringens resultat och 
konsekvenser. Transportplaneringen är i bästa fall för människor men 
inte med människor. I parallell med hur det genomgående saknas band 
mellan människor, saknas också tydliga band mellan planerare och 
planeringssubjekt. Därmed blir inte heller planeringsverksamheten 
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konstruerad som särskilt beroende av att kommunicera med plane-
ringssubjekten. 

Ytterligare ett viktig resultat är hur detta planerande för alla  i 
samtliga fall konstrueras i relation till Sveriges befolkning med tyngd-
punkt på ett nationellt perspektiv. Det får förstås till konsekvens att 
planeringstänkandet helt utesluter hur människor på andra platser i 
världen påverkas av vägval i den svenska planeringen. Här utesluts 
både de som producerar mycket av det gods som infrastrukturplane-
ringen bereder väg för likväl som de människor som tar hand om ut-
skeppat avfall och uttjänta containerfartyg.  

Det innebär också att regionala och lokala sociala skillnader blir 
mindre relevanta. Både den samhällsekonomiska och den målfokuse-
rade diskursen har nationellt fokus medan den funktionella öppnar 
för en mer lokal uppmärksamhet. Den senare är dock avgränsad till 
att huvudsakligen fokusera anläggningen och inte den samhälleliga lo-
kala kontext den är del av. 

Framtiden som icke-fråga 

En annan flytande signifikant som jag menar är särskilt intressant i re-
lation till sociala skillnader är den genomgående tendensen att kon-
struera framtiden som en icke-fråga avseende vad för framtida sam-
hälle som planeringen bör medverka till. Detta kommer till olika ut-
tryck inom respektive diskurs:  
 

- Den målfokuserade diskursen artikulerar ”ett hållbart samhälle” 
som den framtid och det samhälle som Trafikverket ska bidra till 
att förverkliga genom planering för ”tillgänglighet i ett hållbart 
samhälle”. Hur detta ska genomföras och hur mycket den nation-
ella planering kan bidra är föremål för diskussion men framtids-
målet som sådant, artikuleras inte som en planeringsfråga. Dessu-
tom är denna framtidsfråga enbart artikulerad som något som en-
gagerar Trafikverket, regeringen och andra myndigheter. Medbor-
garna artikuleras inte som att de kan vara engagerade i formandet 
av framtidens samhälle utan artikuleras endast som intresserade i 
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ett säkert och effektivt resande. Därmed fråntas medborgarna en 
aktiv agens och möjlighet att påverka hur det egna upplevda be-
hovet av eventuella reseförbättringar kan vara rimligt att väga mot 
andra frågor. 

 

- Den samhällsekonomiska diskursens utgår från att samhället och 
framtiden i första hand bör formas av marknadskrafter. Plane-
ringen är därför inte konstruerad för att ”planera fram” en ut-
veckling och ställa frågor om vad för framtid som är önskvärd för 
vilka. Det är frågor som bör avgöras av marknaden och i brist på 
en sådan har planeringen anledning att kliva in som ställföreträ-
dande och prognosticera efterfrågan utifrån bedömd betalnings-
vilja och produktionskostnader. Detta beskrivs som objektivt 
”bäst” och är inte öppet för diskussion.  

 

- Den funktionella diskursen gör framtiden till en icke-fråga utifrån 
att planeringsverksamheten i princip har avgränsats till att slå vakt 
om och utveckla den befintliga prestanda, kapacitet och standard 
som infrastrukturanläggningen utformats för. Den funktionella 
diskursen backar därmed in i framtiden med blicken riktad mot 
att bevara transportsystemets funktion intakt trots förändringar i 
trafikflöden och kravbild med hjälp av bland annat ny teknik och 
inom ramen för tilldelad budget. Frågor om samhällets utveckling 
i stort är inte planeringsrelevant, så länge det inte direkt rör trans-
porter.  

 

Att frågeställningar om vad för framtider man kan och bör låta plane-
ringen medverka till att förverkliga – eller omvänt vad för framtider 
som hotar och som man önskar undvika eller parera – genomgående 
inte görs till en planeringsfråga har förstås konsekvenser i flera avseen-
den. Vad gäller sociala skillnader innebär det tydliga avgränsningar 
och uteslutningar som bland annat rör olika människors olika syn på 
förändringar, för- och nackdelar med olika framtider för olika männi-
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skor, för- och nackdelar med olika framtider för olika sätt att vara män-
niska på, olika etiska avvägningar kring vad man är beredd att riskera, 
vad man kan acceptera av lidande i olika avseenden och olikheter i 
vad för gemenskaper man vill medverka till.   

Planering som neutral expertlösning 

Jag har tidigare pekat på hur planering som neutral expertlösning kan 
betraktas som en flytande signifikant som genomsyrar samtliga domi-
nerande diskurser (se avsnitt 5.4). Denna kombination av planering 
artikulerad som inriktad mot lösningar och dessa lösningar som fram-
tagna med neutral icke-politisk expertkunskap, får till konsekvens att 
planeringstänkandet skriver in Trafikverket i en position där den lös-
ning som lagts fram ska försvaras som den neutralt bästa.  

Samtidigt kan varje lösning betraktas som en form av ställningsta-
gande om vad som är viktigt; för att ta fram en lösning måste en rad 
beslut fattats om vad som ska vägas in, vad som är mer viktigt än annat, 
vad som verkar praktiskt och vad som kan hinnas med. Sådana beslut 
är till stor del något som ”händer” i kreativa och lösande processer,500 
vilket innebär att dessa beslut inte behöver vara helt medvetna eller 
något som har föregått själva lösandet. De behöver inte heller ha följt 
någon viss linje eller stå på en specifik värdebaserad grund men likväl 
kan värderingsgrundade ställningstaganden alltid sägas vara inskrivna 
i varje lösning. En lösning bär per definition alltid på ställningstagan-
den och perspektiv på världen; man öppnar och stänger såväl samtida 
som framtida möjligheter och risker. 

Det kan vara krävande att få syn på värden man omedvetet eller 
självklart rör sig med och som formar de lösningar man producerar 
(jämför inte minst hela denna diskussion om planeringstänkande). I 
en situation där värderingsgrundade ställningstaganden utesluts och 
hänvisas till något som hör till politisk verksamhet, blir det omöjligt 
att ge plats för sådan granskning eftersom planeringsverksamheten 
                                                             
500 Inom organisationsforskning har mer allmänt diskuteras beslut som något som ”händer” till skillnad 
från föreställningar om beslut som något väl avgränsat som man ”fattar”. Se vidare, James G March, "How 
Decisions Happen in Organizations," Human-computer interaction 6, no. 2 (1991). 
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konstruerats som politiskt neutral. Dörren stängs därmed till mer 
komplexa och mer reflekterande diskussioner i förhållanden till de 
många om och men som gör planeringsuppgifter laddade, politiska 
och osäkra. Exempelvis deklareras inte tydligt vad de samhällsekono-
miska analyserna representerar för intressen utan istället förs resulta-
ten fram som faktabaserade neutrala uträkningar. Därmed blir inte 
planeringens normativa grund tillgänglig, varken inom planerings-
verksamheten eller i kommunikationer med omvärlden. Det gör pla-
neringen mindre transparant och understödjer inte heller demokra-
tiska processer om olika möjligheter.  

Det här kan betraktas som ett mer allmänt problem som blir extra 
problematiskt i relation till sociala skillnader. Expertbedömningar av 
vad som exempelvis är ” hållbart” har av nödvändighet politisk ladd-
ning och blir därför extra försåtliga att hantera som om sådana bedöm-
ningar inte involverar normativa ställningstaganden. Ytterligare exem-
pel på sådant som skulle kunna ses som problematiskt att lägga fram 
som neutral expertkunskap är: 
 

- Avvägningar mellan olika mål, nedbrytningar av abstrakta mål och 
nya målkonstruktioner enligt den målfokuserade diskursens me-
ningslogik.  

 

- Att fördelning av skattefinansierade investeringar i kollektivt ägd 
infrastruktur baserad på marknadsprinciper är en icke-politisk för-
delning.  

 

- Att bedömningar av ”transportsystemets behov” och det lämpliga 
i olika önskemål om infrastruktur kan bedömas objektivt genom 
tekniska studier av transportsystemet och trafikflöden.  

 

Denna samstämmighet om att planering kan lösas av experter bidrar 
till att forma det allmänna och transportpolitiska samtalet till att 
handla om teknik och infrastruktur istället för sociala och politiska 
implikationer för olika människor och andra levande varelser. Det 
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medför dessutom att det inte konstrueras som centralt att kommuni-
cera mer direkt med olika människor om deras erfarenheter och syn-
sätt. Sådan kommunikation försvåras därtill ytterligare av att ingen 
diskurs tycks företräda en kunskapssyn som accepterar flera parallella 
sanningar, det vill säga att det kan finnas genuint olika perspektiv på 
vad exempelvis ett bra transportsystem innebär. 
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Kapitel 8 Kunskap och förändring  

en redovisade studien har genomförts i syfte att söka kunskap 
om det dominerande planeringstänkandet på Trafikverket och 

vad det har för konsekvenser för sociala skillnaders ställning som 
transportplaneringsfråga. Eller enkelt uttryckt, svar på vad det är som 
händer som gör att sociala skillnader inte är en självklart viktig plane-
ringsfråga. Det har undersökts genom att planeringstänkande på Tra-
fikverket analyserats med ett antal diskursteoretiska begrepp. Med 
hjälp av dessa begrepp har planeringstänkandet översiktligt kunnat be-
skrivas som tre dominerande planeringsdiskurser: den målfokuserade, 
den samhällsekonomiska och den funktionella diskursen (se kapitel 
5). Dessa diskurser har sedan analyserats med avseende på hur sub-
jektspositioner och samhället artikuleras, det vill säga planeringsanta-
ganden om människor och samhället (se kapitel 6). I ett tredje steg har 
därefter sociala skillnaders ställning och relevans i respektive plane-
ringsdiskurser analyserats (se kapitel 7).  

I detta kapitel ska studiens viktigaste resultat och slutsatser disku-
teras i förhållande till tidigare forskning och behov av ytterligare kun-
skap. Eftersom studien utformats för att bidra med kunskap av rele-
vans för arbete med att göra sociala skillnader till en viktigare plane-
ringsfråga på Trafikverket och i andra transportplaneringssamman-
hang, lyfts särskilt förändring som tematik i denna avslutande diskuss-
ion.  

 

8 .1  ÖVE RGRIP ANDE  R E SULT AT & SLU TS A T S E R 

Studien har sammantaget visat att i det dominerande planeringstän-
kandet på Trafikverket blir sociala skillnader av underordnad bety-
delse för planeringen. Planeringstänkandet har således betydande kon-
sekvenser för möjligheterna att ta sig an sociala skillnader som en cen-
tral transportplaneringsfråga. Det innebär att om man försöker för-

D 
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hålla sig till sociala skillnader inom ramarna för det dominerande pla-
neringstänkandet förblir sådana skillnader per definition av mer mar-
ginell betydelse. Försöker man istället tillämpa en planeringsansats 
som tar sociala skillnader som central utgångspunkt för planeringen, 
kommer man i flera avseenden att komma i  konflikt med det domi-
nerande planeringstänkandet. Dessa resultat kan sammanfattas som 
att det dominerande planeringstänkandet skapar ett tankemotstånd 
mot sociala skillnader.  

Tankemotståndet mot sociala skillnader 

Vad man utifrån studiens resultat kan tala om som ett tankemotstånd 
mot sociala skillnader handlar både om vad som ställs i centrum för 
planeringen och om vad som avgränsas bort och utesluts från det som 
konstrueras som planeringsrelevant. Till det som ställs i fokus för pla-
neringen och blir viktigare än sociala skillnader hör, i den målfokuserade 
diskursens fall, att hantera olika mål och att ta fram lösningsförslag som 
bidrar till olika mål. I den samhällsekonomiska diskursen är planeringens 
kärnuppgift att företräda en marknadslogik och fokus ligger på att pro-
gnosticera efterfrågan och bedöma åtgärders samhällsekonomiska lön-
samhet för en tänkt nationell transportmarknad. I den funktionella dis-
kursen är det ”transportsystemets funktion” och ett företrädande av an-
läggningens tekniska utformning, standard och trafikflöden som står 
i centrum.  

Ingen av dessa dominerande diskurser karaktäriseras således av att 
planeringen i bredare bemärkelse konstrueras kring uppgiften att fö-
reträda olika gruppers olika perspektiv och behov. Inte heller förstås 
planeringsuppgiften handla om vad för sorts framtida samhälle som är 
önskvärt ur olika perspektiv och möjliga gemenskaper. Frågor om vad 
för sorts framtid man planerar för blir inte relevanta i någon av dessa 
diskurser. Än mindre frågor om för vilket ”vi” framtiden planeras och 
vilka som ställs utanför detta ”vi”. Istället visar studien att planeringen 
konstrueras i relation till ett undanglidande ”för alla” och ett gemen-
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samt intresse som antas förena medborgarna, näringslivet och sam-
hället. I den målfokuserade diskursen artikuleras att planeringen är för 
medborgarna och i tillägg även för grupper som inte antas ha samma 
tillgång till transportsystemet som medborgarna i stort. I den samhälls-
ekonomiska diskursen konstrueras planeringen som bra för alla utifrån 
att samhället på totalen antas vinna på att infrastruktur produceras 
som är lönsam på en tänkt nationell transportmarknad. I den funktion-
ella diskursen är istället transportplanering i första hand konstruerad 
som planering för alla transportslag och alla sorters trafik. 

Planering konstruerad ”för alla” på detta sätt riktar bort uppmärk-
samhet från den medborgarnorm man utgår från, ur vilkas perspektiv 
en marknadsdriven samhällsutveckling är önskvärd samt den sociala 
strukturering och maktstrukturer som dagens transportsystem med-
skapar. Det här är viktiga frågor i relation till sociala skillnader både 
vad gäller transporter och förändringar i samhället. Studien visar att 
detta bland annat möjliggörs genom att transportsystemet konstrueras 
som ett avgränsat system, att frågor om fördelning avgränsas bort från 
planeringen likväl som att olika gruppers behov får träda tillbaka.  

Ytterligare en viktig möjliggörare är att planeringsarbetet kon-
strueras som att det drivs av expertkunskap fri från normativa ställ-
ningstaganden som tar fram neutrala lösningsförslag. Det gör att det 
inte är nödvändigt att kommunicera kring vad för värderingar som 
man lutat sig mot när man tagit ställning i konflikter eller att synlig-
göra planeringsdilemman av olika slag för politiker och allmänhet. 
Man kan anta att en redovisning av sociala skillnader och hur plane-
ringen slår olika mot olika grupper skulle bli obekvämt i relation till 
att lägga fram ett lösningsförslag och hävda att det är det objektivt 
bästa. Detsamma gäller för redovisningar av vad som kan betraktas 
som bra eller önskvärda lösningar ur olika perspektiv, eftersom plane-
ringsuppgiften inte konstrueras till att lyfta svåra frågor för politisk 
behandling. Sammantaget bär det dominerande planeringstänkandet 
därmed upp planering utan närmare beaktande av sociala skillnader 
och legitimerar detta som något naturligt och godtagbart.  
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Övergripande slutsatser 

Studien har lett fram till flera resultat som kan diskuteras och studeras 
vidare. Jag ser det som att analysen har tecknat en karta över ett dis-
kursivt landskap av planeringstänkande. I detta landskap finns det 
flera enskildheter som man skulle kunna stanna upp vid och under-
söka mer noggrant. Ur den här studiens perspektiv ser jag dock före-
komsten av ett tankemotstånd mot sociala skillnader i planeringstänkan-
det på Trafikverket som den enskilt viktigaste slutsatsen. Den innebär 
att studien kommer med ett tydligt budskap om att sociala skillnader 
som planeringsfråga inte bara ”råkats glömmas bort” och visar på att 
detta inte är något som med lätthet kan ”läggas till” på beställning. 
Sociala skillnader som central planeringsfråga möter tankemotstånd 
och kolliderar i olika avseenden med dagens planering. Den kun-
skapen får stor betydelse för hur man kan förstå vad förändring kräver, 
vilket jag ska återkomma till. Det är också en slutsats som ger en för-
klaring på varför sociala frågeställningar trots att behovet av föränd-
ring påtalats i decennium, fortfarande är som, Jones & Lucas uttrycker 
det, “the ‘poor relation’ in transport research, policy and practice”.501   

Likaså ger den kunskapen bättre förståelse för varför många pla-
nerare beskrivs stå ”handfallna när transportplaneringen kritiseras för 
att den inte tar hänsyn till olika sociala gruppers olikartade behov”502  
för att återvända till Henriksson & Lindkvist och till varför social håll-
barhet ofta uppfattas som svårgripbart. Det är inte konstigt om man 
betänker att det åtminstone i planeringstänkandet på Trafikverket 
finns så litet att ”kroka upp” sociala skillnader på och att de i många 
hänseenden definierats bort från vad som alls förstås som planerings-
relevant.  

Studien visar specifikt på detta tankemotstånd som något som 
präglar planeringstänkande på Trafikverket. Samtidigt har plane-
ringen på Trafikverket stora likheter med beskrivningar av transport-

                                                             
501 Jones and Lucas,  sid 4. 
502 Henriksson och Lindkvist, sid 14. 
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planering i andra västerländska kontexter och marginalisering av soci-
ala frågeställningar beskrivs även det som en mer allmän problematik 
(se avsnitt 2.2, 1.1 och 1.2). Utifrån detta menar jag att studien gör 
troligt att man även i andra transportplaneringssammanhang kan för-
vänta sig att återfinna tankemotstånd mot sociala skillnader som pla-
neringsfråga. Detta understöds även av bland annat Baetens studie av 
den vetenskapliga diskussionen om hållbar mobilitet och Isakssons 
studie om den offentliga debatten om Dennispaketet i Stockholm.503 
En bredare mer allmän slutsats av studien är därför att man i olika 
transportplaneringssammanhang – forskning och praktik – har anled-
ning av vara observant på förekomsten av sådant tankemotstånd. Jag 
menar inte att det kan antas vara identiskt med vad den här studien 
visat gällande Trafikverket men att det finns anledning att vara upp-
märksam på andra varianter som kan vara besläktade men samtidigt 
situerade i sina respektive sammanhang.  

Det innebär bland annat att ett flertal förgivettagna transportsan-
ningar i omlopp kan antas bidra till att marginalisera sociala skillnader 
som transportplaneringsfråga trots att de tillsynes inte berör denna te-
matik. Ser man en sådan marginalisering som problematisk har man 
således anledning att nagelfara de förgivettaganden som reproduceras 
i praktik, forskning och undervisning mer allmänt.  

Det har också tidigare framförts att sociala frågeställningar kan 
antas hamna i skymundan som en konsekvens av att transportforsk-
ningen i högre utsträckning fokuserar på ekonomiska och miljörelate-
rade frågeställningar.504 I ljuset av den här studien kan man dessutom 
förmoda att transportforskning som domineras av ekonomistiska an-
satser liknande den samhällsekonomiska diskursen inte enkom konkurre-
rar ut socialt orienterad forskning utan i tillägg producerar kunskap 
som aktivt bidrar till att göra sociala frågeställningar mindre plane-
ringsrelevanta. 

                                                             
503 Isaksson, "Framtidens trafiksystem?: Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i 
Dennispaketets vägfrågor."; Baeten. 
504 Se bland annat Jones and Lucas; Greed, in Integrating Gender into Transport Planning. 
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I förhållande till den svenska transportplaneringskontexten och i syn-
nerhet till de institutioner som befinner sig i samma nationella krets 
som Trafikverket, kan även enskildheter i studiens resultat vara av 
värde. Planeringstänkandet på Trafikverket har tveklöst nära kopp-
lingar till andra planeringsorganisationer, myndigheter man samver-
kar med, lobbyorganisationer, svensk forskning om transporter, de in-
stitutioner som utbildar transportplanerare och inte minst till rege-
ringskansliet och Trafikanalys. Studien pekar också på de transportpo-
litiska målen och tolkningar av dessa som betydelsefulla i planerings-
tänkandet. Det talar för att studiens resultat i denna krets kan antas 
ha viss giltighet även om man inte ska tro att planeringstänkandet är 
precis detsamma överallt. Jag hoppas därför att denna studie kan bli 
särskilt användbar för dessa andra organisationer i denna svenska kon-
text att spegla sig i och använda som utgångspunkt för att få syn på det 
egna planeringstänkandet med sina unika särdrag. 

 

8 .2  TAN KE MO TS T Å N D  OCH  FÖR ÄND RI NG  

Utgångspunkten för det här avhandlingsarbetet har varit att sociala 
skillnader på goda grunder bör vara en central transportplanerings-
fråga (se avsnitt 1.1). Studien är också genomförd i förhoppning om 
att resultera i ny kunskap av betydelse för förändring. Innan jag ger 
mig in i en diskussion om förändring, vill jag dock poängtera att det 
inte finns ett sätt på vilket sociala skillnader kan göras till en mer cen-
tral fråga. Vad jag personligen ser för mig är en planeringsverksamhet 
som tar som utgångspunkt i sociala skillnader, som istället för att anta 
att planeringen är ”för alla” sorgfälligt uppehåller sig vad för gemen-
skap som konstrueras såväl som vad och vilka som utesluts. Jag ser en 
planeringsverksamhet som reflekterande och självkritiskt förhåller sig 
till att planering är värderingsdriven och politiskt men som samtidigt 
månar om att olika perspektiv, erfarenheter och viljor får höras: En 
planering som ger stöd både för allmän debatt och politisk verksam-
het. Det betyder inte en planeringen som lovar en utopisk gemenskap 
för alla men det vore i alla fall en planering som är mer transparent 
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och demokratisk. Författarinnan adrienne maree brown skriver om 
social förändring och kamp för rättvisa att ”change is collective; and is 
not neutral”505 och det är menar jag, värt att begrunda att den sorts 
förändring som här diskuteras handlar om processer men många in-
blandade.    

Behov av att tänka om 

Studien visar att det dominerande planeringstänkande på Trafikverket 
gör motstånd mot sociala skillnader som central transportplanerings-
fråga och att detta tankemotstånd är rotat i samtliga dominerande dis-
kurser. Tankemotståndet hänger ihop med synen på planeringsupp-
giften, rådande kunskapssyn och andra grundläggande utgångspunk-
ter för planeringen. En viktig slutsats i förhållande till förändring är 
därför att sociala skillnader som planeringsfråga inte utan vidare låter 
sig adderas till dagens transportplanering eller enkelt kan integreras i 
befintlig verksamhet på Trafikverket. Istället visar studien på ett behov 
av att grundligt utmana och tänka om planeringsverksamheten för att 
sociala skillnader ska kunna upprättas som en central transportplane-
ringsfråga av betydelse. Det är en slutsats som talar för att förändrings-
arbete kan antas vara svårt, konfliktfyllt och inte är något som kommer 
av sig själv utan betydande påtryckningar från flera håll samtidigt.  

Det går förvisso att göra förändringar inom ramen för de menings-
logiker som i dagsläget dominerar planeringen på Trafikverket men 
utifrån studiens resultat handlar de då om mindre förbättringar in-
skrivna i en underordnad position. Värdet av sådana förändringar ska 
inte förkastas men önskar man att frågan ska bli mer central gör stu-
dien troligt att det inte räcker med att förbättra och göra tillägg till den 
befintliga planeringsverksamheten. Jag uppfattar att detta är den sorts 
mer genomgripande förändringsarbete som Henriksson & Lindkvist 
syftar på när de skriver att checklistor och design för alla är otillräck-
ligt:  

                                                             
505 brown, adrienne maree in Octavia's Brood: Science Fiction Stories from Social Justice Movements, ed. 
adrienne maree brown and Walidah Imarisha (Oakland: AK Press, 2015), "Outro" sid 279. 
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De [planerarna] kan förledas att tro att den fysiska infrastrukturen och 
fordonens utformning är tillräcklig, bara man tar hänsyn till ledord som 
”universell design” och ”design för alla” samt använder checklistor för 
jämställdhet och jämlikhet. Vi menar dock att det är otillräckligt.506 

Ytterst menar jag att det handlar om att transportplaneringen på Tra-
fikverket behöver göra upp med sitt modernistiska arv och bättre 
nyttja de kunskaper som de senaste trettio årens planeringsforskning 
har resulterat i såväl som nyare kunskaper från mobilitetsforskning, 
kulturgeografisk forskning och teknik- och vetenskapsstudier.  

Att argumentera för en sådan omfattande förnyelse för att bereda 
plats för sociala skillnader som en central transportplaneringsfråga 
kan tyckas drastiskt. Samtidigt är detta en ståndpunkt som redan tidi-
gare framförts med utgångspunkt i annan tematik. Exempelvis har Od-
hage, Witzell, Hultén och Tornberg alla tidigare pekat på denna typ 
av förändringsbehov. Odhage argumenterar bland annat för att Tra-
fikverket ”behöver skapa sammanhang för mer genomgripande re-
flektion om planeringens förgivettaganden”507 och ifrågasätter den in-
strumentella förståelsen av planering som bland annat artificiellt skil-
jer mål från medel, talar för en vidgad kunskapssyn som möjliggör ”en 
bredare etisk förståelse”508 och framhåller behov av att planeringen 
både formuleras som politiska frågor och att politiker mer aktivt delar 
i planeringen.509 Witzell argumenterar i sin avhandling för en ”tydli-
gare politiskt orienterad diskussion om vilken kunskap som är rele-
vant i ljuset av uppställda samhällsmål”.510  

Såväl Odhage och Witzell framhäver därtill behovet av att göra 
framtiden till en mer öppen planeringsfråga som något som kan dis-
kuteras och ifrågasättas. Hultén framför behov av att ”tydliggöra olika 
aktörers intressen istället för att dölja dem bakom en analytisk och 
teknokratisk fasad” 511 och betonar att transportplanering handlar om 
                                                             
506 Henriksson och Lindkvist, sid 14. 
507 Odhage, sid x. 
508 Ibid., sid 282. 
509 Se Odhage, kap 6 för en utvecklad diskussion 
510 Witzell, Approaching Transformative Futures: Discourse and Practice in Swedish National Transport Policy and 
Planning, sid iv. 
511 Hultén, sid 257.  
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värderingar och om vad för framtida samhälle vi vill ha. Även Torn-
berg menar utifrån sin analys av Trafikverkets nationella planering, att 
den politiska dimensionen av planeringen skulle kunna göras mer ut-
talad.512 Det finns nyanser och skillnader i dessa skribenters plane-
ringsideal men framförallt en gemensam syn på att nuvarande plane-
ring skulle må bra av att göra upp med äldre tankegods och förhålla 
sig till kunskaperna från de senaste decenniernas planeringsforskning. 
Ytterligare grund kan hämtas i den bredare kritik som sedan länge mer 
allmänt riktats mot transportplanering för den vikt som läggs vid sam-
hällsekonomiska bedömningar och prognosticerad efterfrågan av tra-
fik.513 

Detta talar för att det finns flera skäl att tänka om transportplane-
ringen på Trafikverket. Hultén har också pekat på att den statliga 
transportplaneringen successivt ”pålagrat” idéer från olika planerings-
paradigm utan att göra upp med arvet av rationalistiska planerings-
traditioner med rötter i efterkrigstiden.514 Att ta itu med detta arv gag-
nar således fler syften än att göra sociala skillnader till en central pla-
neringsfråga.  

I viss mån kan även de diskussion som förgick Trafikverkets 
bildande, om ett bredare engagemang i samhällsplanering och tan-
karna om att verka som ”samhällsutvecklare” betraktas som syftande 
till besläktade förändringsinriktningar (se avsnitt 2.1).  Studien kan 
därmed sägas bidra med nytt bränsle till en etablerad ståndpunkt uti-
från en i sammanhanget nyare argumentationslinje om behovet av att 
göra plats för sociala skillnader som transportplaneringsfråga. För-
hoppningsvis har studiens genomgång av det dominerande planerings-
tänkandet även tydliggjort att dessa utgångspunkter är långt ifrån 
givna och därmed visat att det tveklöst är möjligt att konstruera trans-
portplanering på helt andra sätt.  

                                                             
512 Tornberg, sid 50. 
513 Jämför hela kritiken mot prognosstyrd planering (”predict & provide”) och av de samhällsekonomiska 
metoderna. Se exempelvis Phil Goodwin, "Transformation of Transport Policy in Great Britain," 
Transportation Research Part A: Policy and Practice 33, no. 7-8 (1999) och fotnot 80. 
514 Hultén. Se även Odhage. 
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Transportplanering som planering 

Samtidigt bör påpekas att Trafikverket inte är ensamma om att dras 
med en planering som utgår från en modernistisk planeringsideal som 
ryggrad med pålagringar från andra och senare planeringsparadigm. 
Liknande tendensen har påvisats i svensk kommunal planering om än 
mindre tydligt515 och Metzger beskriver mer allmänt att urbana plane-
ringspraktiker kan beskrivas som en ”tightly woven modernist fab-
ric”516. Intressant är dock att även om detta problem går igen i annan 
planering så framstår det utifrån den här studien som långt mer renod-
lat på Trafikverket och förmodligen i mycket annan transportplane-
ring. I det här planeringstänkandet framstår denna tradition som 
mycket mer renodlad.  

En intressant och väsentlig skillnad i förhållande till annan sam-
hällsplanering är också vad som här beskrivits som den samhällseko-
nomiska diskursens särpräglade inflytande. Det finns förvisso mycket 
kommunal och regional planering som styrs av idéer om ekonomisk 
tillväxt men i planeringstänkandet på Trafikverket och i den samhälls-
ekonomiska diskursen förefaller i stor utsträckning det idékomplex 
som kan sammanfattas som en gemenskap byggd runt ett ”allmänin-
tresse” vara ersatt med ett mer explicit individuellt orienterat egenin-
tresse som antas kunna aggregeras. Det gör det exempelvis intressant 
att mer noggrant jämföra de planeringsströmningar som kan rubrice-
ras som ”nyliberal planering”517 med transportplaneringens transport-
ekonomiska tänkande. 

                                                             
515 Se vidare diskussioner i bland annat Strömgren; Mukhtar-Landgren; Isaksson, "Fernissa eller föränd-
ring," in Planering med nya förutsättningar. 
516 Metzger, "Cultivating Torment: The Cosmopolitics of More-Than-Human Urban Planning," sid 583 
med hänvisning till ; Alessandro Balducci et al., "Introduction: Strategic Spatial Planning in Uncertainty: 
Theory and Exploratory Practice," Town planning review 82, no. 5 (2011): sid 489. 
517 Planering bejakandet av marknadskrafter har i den planeringsteoretiska litteraturen främst diskuterats 
som nyliberal planering. Detta planeringsepitet används i första hand för att beskriva planeringstrender 
som i Sverige mer tydligt slog igenom efter att bostadsbyggandet avreglerades i början av nittiotalet och 
som under tidigt 2000-tal betonade städers ”attraktivitet”, den så kallade ”nya ekonomiska geografin”, Ri-
chard Floridas idéer, platsmarknadsföring och tankar om att städer och regioner som konkurrerande. För 
diskussion i svensk kontext se exempelvis Jon Loit, En stad i världsklass–hur och för vem?: En studie om 
Stockholms sociala stadsplanering (2014), kap 4. 
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Mer generellt kan också noteras att en relativt sätt mycket litet del av 
planeringsforskningen har intresserat sig för transportplanering. Uti-
från den här studien vill jag gärna göra gällande att mer generella pla-
neringsproblem kan vara nog så intressanta att studera utifrån trans-
portplaneringspraktiker och inte minst frågor om hur nyare plane-
ringsparadigm kan upprättas. Detta utifrån att modernistiska plane-
ringsideal förefaller uppträda mer i destillat i transportplanering, vil-
ket öppnar för intressanta fallstudier av allmän planeringrelevans.  

Förändring inom ramarna för dagens planeringstänkande 

Samtidigt som den här studiens resultat talar för behov av större för-
ändringar har den också givit kunskap om vad som kan åstadkommas 
inom ramen för de dominerande diskursernas meningslogik. Detta 
kan också vara av intresse att begrunda. Dessutom finns det skäl att 
reflektera över varför dagens transportplanering ser ut som den gör. 
Man kan exempelvis kritisera den funktionella diskursen för att verk-
ligheten bortom transportsystemet inte tas i större beaktan men sam-
tidigt förefaller teknisk och praktisk kunskap om anläggningen nog så 
viktig när transporter planeras. På samma sätt kan man exempelvis 
förstå att det finns behov av en metod för att jämföra olika projekt-
idéer på ett konsistent sätt, vilket de samhällsekonomiska bedöm-
ningar erbjuder. Man kan också inse att den politiska sfären inte har 
möjlighet att ta ställning till alla enskildheter i planeringen och att det 
kan finnas skäl att upprätta en rågång mellan övergripande ambitioner 
och mer precisa lösningsförslag. Det kan man hantera på andra sätt 
än i dag men i förhållande till större förändringar bör man rimligtvis 
även beakta vad nuvarande planeringsansats försöker svara mot för 
problem.  

Lämnar vi tillfälligt tanken på mer genomgripande förändringar 
finns det förbättringar som är möjliga inom det dominerande plane-
ringstänkandet. I förhållande till den målfokuserad diskursens me-
ningslogik är det möjligt att söka mer detaljerad kunskap om olika 
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”avvikande” gruppers behov. Inom den samhällsekonomiska diskur-
sens meningslogik borde det åtminstone teoretiskt vara möjligt att in-
tressera sig mer för olika kundgrupper och deras preferenser. Inom 
den funktionella diskursens meningslogik skulle man kunna utveckla 
standarder för vissa typsituationer som exempelvis att ställa extra höga 
kvalitetskrav på utformning av platser som man vet befolkas av män-
niskor med svårare livsvillkor. 

Mindre insatser av detta slag kan möjligen bidra till att bana väg 
för mer genomgripande förändringar. Samtidigt kan de i sämsta fall 
leda till att sociala skillnader därmed betraktas som en avklarad och 
hanterad planeringsfråga. Detta tycks i stora delar vara det öde som 
drabbat miljöfrågan: den kritik som riktats mot miljökonsekvenserna 
av transporter och mot den transportplanering som möjliggör dessa 
förefaller ha tämts och avväpnats. Miljöfrågan har i mycket reducerats  
till en fråga om tekniska förbättringar utan att de praktiker och struk-
turer som skapar problemen har ifrågasatts eller förändrats.  

Det här avväpnandet har för det första skett i form av planerings-
tänkande inspirerat av den globalt utbredda och dominerande diskurs 
som bland andra Maarten Hajer betecknar som ”ekomodernise-
ring”.518 Isaksson har skrivit om denna diskurs i svensk kontext och 
även diskuterat hur begreppet hållbarhet har stått centralt på plane-
ringsagendan sedan 1990-talet men mer kommit att handla om retorik 
än praktik.519 Det senare för in på en andra form av avväpnande som 
handlat om att ord skiljts från handling. Nils Brunsson har skrivit om 
den här sortens mekanismer som vad han betecknar som ”organisato-
riskt hyckleri”. 520 Han syftar då på hur ord och handling frikopplas 
från varandra och går i olika riktning, vilket kan iakttas i organisat-
ioner som försöker svara mot olika motsägelsefulla krav. Med miljö-
frågans intåg i planeringen har bland annat följt specialistkompetens, 

                                                             
518 Hajer. 
519 Isaksson, "Fernissa eller förändring," i Planering med nya förutsättningar. 
520 Brunsson. 
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miljölagstiftning, miljöbedömningsprocesser och miljökonsekvensbe-
skrivningar men som Isaksson skriver så stannar det ofta vid mindre 
anpassningar och retorik. 

Jag menar att man bör vara medveten om att krav på att beakta 
sociala skillnader riskerar att bli hanterade på likartat sätt om man inte 
verkar för mer radikal förändring. En tendens till det förra framskym-
tade också i det planförslag som granskats i studien där sociala skillna-
der blev en fråga för Trafikverket efter att regeringen deklarerat att 
planeringen skulle förhålla sig till utmaningen ”ett inkluderande sam-
hälle”. Denna utmaning blev hanterad som en separat fråga avskild 
från övrig planering.521 Resultatet blev att det i planförslaget under ru-
briken ”ett inkluderande samhälle” flaggas upp för sociala planerings-
frågor men utan att dessa vägdes in i planförslagets substans. Rege-
ringen och andra läsare kan därmed få intrycket att sociala frågeställ-
ningar har beaktats trots att närmare information saknas om hur det 
förslag Trafikverket överlämnar förhåller sig till olika grupper i sam-
hället i olika avseenden. Detsamma vet jag av egen erfarenhet uppre-
pade sig därefter i senaste inriktningsplaneringen där man på slutet 
lade till skrivningar om jämställdhet när inriktningsunderlagets inne-
håll redan var klart.  

Man kan se det här som en viktig början och en trevande start 
men det påminner också om hur Isaksson skriver: ”att skillnaden mel-
lan retorik och praktik inte bör tolkas som en naturlig fördröjning mel-
lan ambition och resultat då nya politiska ambitioner skall implemen-
teras i praktisk verksamhet”.522 Det finns en högst påtaglig risk om pla-
neringen på Trafikverket inte mer tydligt omprövas, kommer frågor 
om sociala skillnader, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet på sin höjd 
bli till något som kan komma hanteras i en social konsekvensbeskriv-
ningar vid sidan om planeringens substans eller kort sagt göras till nå-
got som hanteras på papper i syfte att förblir pappersprodukter. Med 

                                                             
521 Här avses att frågan i textdokumentet såväl som i planeringsarbetet hanterades utan koppling till övrig 
planering, undantaget ett utpekande av ett prioriterat område för forskning.  
522 Isaksson, "Fernissa eller förändring," i Planering med nya förutsättningar, sid 120. 
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beaktande med det tankemotstånd som studien visat på är det svårt 
att se andra utvägar än ”organiserat hyckleri” i brist på mer genomgri-
pande förändringar. 

 

8 .3  KUNSKA P OCH  HAND LI NG FR AM ÅT  

Som avslutning på den här diskussionen vill jag beröra frågor om be-
hov av ytterligare kunskap och vad man konkret skulle kunna göra. 
Jag instämmer förvisso med Tim May i att klargöranden genom forsk-
ning inte bör blandas samman med lösningar i praktiken523 men stu-
diens aktualiserar trots allt några medskick till handling. 

En utvecklad ansats 

En central uppgift framåt som jag inledningsvis mycket kort berörde 
(se avsnitt 1.1) kan ses som att utveckla ansatser för hur man vill välja 
att analysera sociala skillnader i transportplaneringsverksamheten. 
Det finns olika sociala teorier, sociospatiala teorier och planeringsteo-
rier som kan användas i ett sådant arbete. En av flera i sammanhanget 
viktiga frågor är vad olika analysramar hjälper en att få syn på. En an-
nan fråga  är hur man förhåller sig till ”intersektionalitet”, det vill säga 
hur olika sociala skillnader samverkar kring olika maktaxlar.524  

Som illustration av den komplexitet som analyser av sociala skill-
nader kan innebära, kan nämnas hur Avtar Brah i en studie av en 
grupp unga kvinnor inkluderar hur dessa konstrueras och represente-
ras socialt, hur de upplevs och uppfattas av olika personer, hur de 
skapas av och skapar sociala praktiker och hur de omgärdas av person-
liga berättelser och kollektiva historier.525 I transportplaneringssam-
manhang behöver man därtill lägga till rumsliga dimensioner, tidsav-
stånd och kunskaper om plats.  

                                                             
523 May, sid 316. 
524 Se exempelvis Nina Lykke, "Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter," Tidskrift för 
genusvetenskap, no. 2-3 (2005); Yuval-Davies.  
525 Avtar Brah, Cartographies of Diaspora: Contesting Identities (1996), sid 130. Studien diskuteras i Yuval-
Davies 2005, sid 24 
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Vilka ansatser man utvecklar är inte neutralt, vilket denna studie visat. 
Man kan därför tänka sig att man bör arbeta med flera parallella an-
satser för att bredda seendet något. Man bör också eftersträva att i ett 
sådant arbete dra nytta av forskningen om policysubjekt, som exem-
pelvis Miller & Roses studier.526  

En delikat fråga i sammanhanget är hur sådana ansatser görs till 
föremål för politiska beslut och eventuellt tillåts variera med regerings-
makten eller i vilken utsträckning de görs till en fråga för planerings-
verksamheten med stöd planeringskunnande och  planeringsprofess-
ionen etiska grundvalar. Kristina Grange hör till de forskare som me-
nar att planerarrollen inte bör förstås som att den enbart handlar om 
att vara lojal mot valda politiker utan att det finns värden som profess-
ionen som sådan särskilt bör bevaka.527 Som antytts är detta en stor 
uppgift med bäring på flera principiella planeringsfrågor som man kan 
närma sig på olika sätt och som mer allmänt tangerar hur relationen 
mellan politiska organ och myndigheter organiseras.   

Omtänkandets konst 

Något som också aktualiseras av studien är frågor om hur en organi-
sation eller profession kan förändra sitt tänkande. I synnerhet väcker 
det frågor om vad man mer specifikt vet om förändringsarbeten inom 
planeringsverksamheter. Det kan antas vara en fråga som handlar om 
kunskap, omgörande och inte minst politisk styrning. Per Lundin har 
i sin avhandling Bilsamhället visat vilken omfattande process det var att 
få den trafik- och transportplanering på plats som la grunden till stora 
delar av dagens transportsystem.528 Likaså har Strömgren visat hur den 
svenska bebyggelseplaneringen generellt tenderar att har förändrats 
mer inkrementellt.529 Det finns förmodligen ytterligare forskning som 

                                                             
526 Peter Miller and Nikolas Rose, Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life 
(Cambridge: Polity, 2008).  
527 Kristina Grange, "Planners–a Silenced Profession? The Politicisation of Planning and the Need for 
Fearless Speech," Planning Theory 16, no. 3 (2017). Det här ansluter för övrigt till en större och principiell 
statsvetenskaplig diskussion.   
528 Lundin. 
529 Strömgren. 
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kan vara värdefull att studera närmare för att eventuellt ta ut en ny 
kurs.  

Min förhoppning är att denna studies resultat mer direkt ska 
kunna användas på Trafikverket och att diskussioner om dessa ska 
kunna komma att bidra till ett kollektiv reflekterande över dagens pla-
nering och vilka förgivettaganden den utgår från. I relation till detta 
vill jag återvända till mina tidiga tankar om fokusgrupper och inter-
vjuer (se avsnitt 4.2). Den studie som här lagts fram är ett destillat av 
offentliga dokument och grundad i en persons tolkningsarbete. Det 
har möjliggjort en koncentrerad och förhållandevis entydig framstäl-
lan men som en fortsättning på detta kunskapsbygge vore det intres-
sant att gå vidare med en bredare studie om vad som uppstår i mötet 
mellan den kunskap som här läggs fram och andra tjänstepersoner 
som arbetar med planering på myndigheten. I det mötet finns säkerli-
gen både mer att lära om planeringstänkandet på Trafikverket och inte 
minst vad det finns för andra, mer marginaliserade diskurser inom 
organisationen, som eventuellt kan vara språngbrädor till ett förnyat 
planeringstänkande. En sådan kunskapsutveckling och möjlig föränd-
ringsresa med inspiration i så kallad ”dialogical research”530 och de 
forskningstraditioner som på svenska benämns interaktiv forskning531 
ser jag som en väg framåt för Trafikverket.  

I sammanhanget vill jag därtill nämna Yuval-Davies reflektioner 
kring erfarenheter av att jämställdhetsfrågor och hur det i praktiken 
har fungerat i organisationer där man arbetat med så kallad 
”mainstreaming”, det vill säga att frågan ska integreras i hela verksam-
heten.532 Sådana ambitioner är sympatiska och har ofta kommit till i 
förhoppning om att åstadkomma mer strukturell genomgripande för-
ändring. Yuval-Davies beskriver dock erfarenheter av motsatsen. 

                                                             
530 Jørgensen and Phillips, sid 198. Jämför även Susan Condor, "And So Say All of Us?: Some Thoughts 
on “Experiential Democratization” as an Aim for Critical Social Psychologists," Critical social psychology  
(1997); Edward E Sampson, "The Democraticization of Psychology," Theory & Psychology 1, no. 3 (1991). 
531 Se exempelvis Bengt Johannisson, Ewa Gunnarsson, and Torbjörn Stjernberg, Gemensamt kunskapande: 
Den interaktiva forskningens praktik (2008). 
532 Yuval-Davies. 
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Bland annat påpekar hon att eftersom den mainstreamade frågan an-
tas finnas med överallt, finns det tendenser till att den inte bli ordent-
ligt belyst någonstans. Det talar för att man även om man gärna ser att 
sociala skillnader på sikt blir brett erkänt som en viktig transportpla-
neringsfråga och integrerad i all planering, behöver man samtidigt eta-
blera en särskild specialistkompetens på området, göra utbrutna ana-
lyser och särskilda insatser. 

 Mer principiellt utgår jag från att tänkande och görande är när-
mare förbundna än vi kanske många gånger tror. Dagens tänkande 
kan förstås som format av de planeringsmetoder och metodik som 
praktiseras. Det innebär att jag menar att studien ytterligare understry-
ker det behov som andra forskare påtalat om att införa fler och mer 
kvalitativa metoder i transportplaneringen (jämför avsnitt 1.2). Samti-
digt vill jag utifrån studiens resultat avråda från överdriven tilltro till 
att en ny ”social metod” eller ”sociala indikatorer” ensamt skulle 
kunna skapa större förändring. Detta grundar jag i hur djupgående 
tendensen till att underordna sociala skillnader tycks vara, i kombinat-
ion med tendensen till pålagring. Såväl Hultén som Odhage har visat 
på att Trafikverkets planeringsverksamhet redan nu löper i delvis pa-
rallella spår som gör att konflikter mellan olika delar av planeringen 
och olika planeringsansatser inte kommer till ytan.533 Det gör det sam-
mantaget troligt i linje med vad ovan diskuteras att sociala skillnader 
riskerar att hanteras vid sidan om övrig planering.  

Ökad politisk transparens 

Studien har dessutom visat på behov av att planeringen blir mer trans-
parent, reflekterande och förmögen att redovisa hur värderingar blir 
del i planeringsarbetet och formar avvägningar såväl som bedöm-
ningar utöver vad som kommer i politiska direktiv och förordningar. 

                                                             
533  Odhage, se bla sid 263; Hultén, sid 209.   
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Ur ett planeringsteoretiskt kunskapsperspektiv är ett sådant behov all-
mänt erkänt.534 Vanessa Watson har uttryckt det som att ”at the level 
of theory, planning has moved beyond a rational scientific approach 
to decision-making, which assumes that decisions can be informed via 
the processing of empirical data and value-neutral cost–benefit analy-
sis”.535 Det finns därtill planeringsteoretiska diskussioner om vad detta 
betyder för planering och hur man kan förhålla sig till sociala skillna-
der mellan såväl gruppers livsvillkor som mellan olika världsbilder.536  

I planeringen på Trafikverket har dessa kunskaper inte kommit 
att omsättas och man håller fast vid att leva upp föreställningar om 
planering som en fråga om rationalistisk tillämpning av sakkunskaper 
fri från egna värderingar. Detta förefaller vara ett planeringsideal som 
levt i en obruten tradition tillbaka till efterkrigstiden och den admi-
nistration som blev Vägverket. Hultén som intresserat sig för denna 
historiska utveckling menar att det planeringssystem som Trafikverket 
använder ursprungligen etablerats som ett medvetet sätt att avpoliti-
sera planeringen.537 Han skriver vidare att planering därefter ”i stor 
utsträckning institutionaliserats som en verksamhet där värderingar 
och intressemotsättningar hålls på armslängds avstånd”, vilket Hultén 
ser som planeringens ”mest fundamentala problem”.538 Allra mest flag-
rant i sammanhanget är kanske hur den samhällsekonomiska diskur-
sens marknadsliberala utgångspunkter artikuleras som politiskt ne-
utrala expertbedömningar baserade på fakta. Möjligen skulle man 
kunna hävda att den granskade Asek-rapporten539 är offentligt tillgäng-
lig och öppet deklarerar vad bedömningarna tar utgångspunkt i för 
hypoteser. Dock visar studien på att dessa inte tydliggörs i själva plan-

                                                             
534 Se exemepelvis Sandercock; Katie McClymont, "Revitalising the Political: Development Control and 
Agonism in Planning Practice," Planning Theory 10, no. 3 (2011); Watson; Campbell, "Just Planning: The 
Art of Situated Ethical Judgment."; Connelly and Richardson.  
535 Watson, sid 38. 
536 Watson ger även en bra introduktion till dessa diskussioner. 
537 Hultén, sid 256. 
538 Ibid., Sid 256.  
539 Trafikverket, Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: Asek 6.1. 
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förslaget och Thoressons forskning har därtill visat på att den norma-
tiva grunden för de samhällsekonomiska bedömningarna inte är all-
mänt känd i vidare kretsar och exempelvis inte bland samtliga politi-
ker som förväntas kunna dra slutsatser av Trafikverkets planeringsun-
derlag. Hon skriver att: ”Det samhällsekonomiska underlaget kopplas 
av de flesta intervjupersoner inte samman med intressen eller poli-
tik”.540  

Dessa marknadsliberala utgångspunkter kan inte heller sägas ba-
lanseras av övriga diskurser även om den målfokuserade diskursen fö-
refaller omtolka begreppet ”samhällsekonomisk effektivitet” och i viss 
utsträckning artikulerar en socialt ansvarstagande stat. Men även om 
det hade funnits diskurser i planeringstänkande på Trafikverket som 
sörjde för en tydligare bredd av politiska positioner, skulle ändå pro-
blemet kvarstå så länge de värderingar som planeringen per se innehål-
ler inte känns vid eller kommuniceras. Det behov av transparens som 
här förespråkas handlar om att värderingar och politiska avvägningar 
bör redovisas och synliggöras för politiker, allmänhet och media. Att 
tydligt visa på politiska frågor och redogöra för de överväganden man 
gjort i planeringsledet förtar på intet vis myndighetens roll i att bistå 
med analys, kunskapsunderlag och lösningsförslag. I ett tidevarv av 
post-politiska planeringstendenser (se avsnitt 1.1) framstår detta som 
särskilt angeläget att politiska ställningstaganden inte förhandlas i tyst-
nad på en myndighet. Det här bidrar ytterligare till att vidgar frågan 
om behoven av förändringar. 

I förhållande till denna diskussion kan man konstatera att rege-
ringen i sina uppdrag till myndigheten efterfrågar den sorts kunskaps-
underlag som man får från myndigheten.541 Likaså medverkar myndig-
heten Trafikanalys i detta, vilket exempelvis framgår av deras gransk-

                                                             
540 Thoresson, sid 208  
541 Jämför exempelvis hur Trafikverkets uppdrag beskrivs i regeringens Direktiv för åtgärdsplaneringen för 
planperioden 2018-2029. 
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ning av Trafikverkets planförslag med tyngdpunkt mot beräkningstek-
niska frågor.542 En förändring på Trafikverket är uppenbart beroende 
av förändring även hos andra parter som medproducerar den nation-
ella transportplaneringen.   

 Frågor om transparens kring värderingar och normer som formar 
utbyggnaden av transportsystemet och den politiska styrningen av 
myndigheter är bägge tillsynes större än vad sociala skillnader har för 
ställning som transportplaneringsfråga. Det öppnar även frågor om 
hur styrning och kunskapsutbytet ser ut mellan regeringen och andra 
myndigheter. Finns det exempelvis andra myndigheter som arbetar 
med en mer uppdaterad kunskapssyn som Trafikverket kan lära av? 
Eller exemplifierar denna studie ett större problem? Oavsett har från-
varon av sådan transparens stor betydelse för sociala skillnader som 
planeringsfråga och möjliggör att planeringen kan hantera stora frågor 
om framtidens samhälle och mångmiljardinvesteringar som tekniskt 
administrativa problem.  

Hotande populism?  

Mot bakgrund av den nyss förda diskussionen väcks även frågor om 
hur en transportpolitik som mer explicit förhåller sig till sociala skill-
nader skulle kunna te sig. När Trafikverket bildades så var det mot 
bakgrund av en önskan om att öka det politiska inflytandet över trans-
portplaneringen men också vad som beskrevs som ”starka motiv för 
en långsiktig politik som verkar över flera mandatperioder” och ”be-
hov av breda politiska uppgörelser över partigränser”.543 Det plane-
ringstänkande som studien beskrivit som dominerande kan kanske sä-
gas minska ”risken” att det skapas partipolitiska motsättningar ef-
tersom olika perspektiv och motsättningar inte konstrueras som rele-
vant att ägna uppmärksamhet eller kommunicera. 

                                                             
542 Trafikanalys, Kvalitetsgranskning av trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. 
Delredovisning (2017). 
543 Trafikverksutredningens huvudbetänkande, se Regeringskansliet, Effektiva transporter och 
samhällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg. (2009), sid 175.  
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I förhållande till detta kan man fråga sig om sociala skillnader som 
central transportplaneringsfråga skulle leda till en ökad ”politisering” 
och om möjligheterna att åstadkomma breda politiska överenskom-
melser om stora investeringar i infrastruktur försvåras? Skulle fler en-
gagera sig i transportpolitiska frågor och skulle kraven på dialog öka? 
Skulle svåra diskussioner om rumsliga strategier och rättvisa tvingas 
fram som man i dagsläget kanske helst undviker eftersom detta kan 
betraktas som otacksamma frågor politiskt? Finns det risk för popul-
istiska utspel om billigare bilresor för alla? 

Förmodligen föreligger sådana risker eller möjligheter. Mouffe 
skulle förmodligen snarare se det som en möjlighet eftersom hon me-
nar att politiska motsättningar bör få plats inom i de demokratiska in-
stitutionerna.544 I hennes ögon är det större risker förknippade med 
att hänvisa konflikter och konfrontationer till andra former,545 vilket 
i transportsammanhang exempelvis de gula västarna i Frankrike illu-
strerar. Dock vore det knappast önskvärt med en populistisk transport-
politik som väjer för obekväma frågor och kommer med lättköpta bud-
skap om förbättringar för alla.  

Samtidigt kan man tillspetsat hävda att det redan härskar en sorts 
”byråkratisk populism” i planering som påstår att business-as-usual är 
hållbart och bra för alla. Swyngedouw är inne på att detta kan förstås 
som populism när han skriver att: "populism cuts across the idiosyn-
crasies of different human and nonhuman “natures” and their specific 
“acting-outs”, silences ideological and other constitutive social differ-
ences, and papers over conflicts of interests”546. Möjligen hade det va-
rit lättare att se igenom påståenden av detta slag och få större debatt 
kring dem om de kommit från ett politiskt parti och inte från en ex-
pertmyndighet.  

 

                                                             
544 Mouffe.  
545 Ibid., sid 5. 
546 Erik Swyngedouw, "Impossible “Sustainability” and the Postpolitical Condition," in The Sustainable 
Development Paradox: Urban Political Economy in the United States and Europe, ed. Rob Krueger and David 
Gibbs (Guilford Press, 2007), sid 32. 
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8 .4  LÄRDO MA R AV DE N A NA LY TISK A A NS ATS E N  

Till sist vill jag även kort kommentera vad för slutsatser jag har dragit 
av att genomföra en analys baserad på Laclau & Mouffes diskursteori. 
Detta var i sig något av ett experiment och det fanns inga garantier för 
att det skulle bli fruktbart eller för vad denna teoretiska lins skulle 
kunna komma att visa.  

Den mer övergripande slutsatsen i detta avseende, är att ansatsen 
varit användbar. Det är en teoribildning som konsekvent tillämpar ett 
perspektiv och producerar en sorts sanningar. Det har bitvis varit svårt 
att inte bli medryckt när jag sett andra sorters sanningar skymta förbi 
i mitt empiriska material som mer handlade om vad som konkret 
skulle kunna göras annorlunda. Jag är ju själv präglad av det plane-
ringstänkande som jag studerat, vilket studien visat är starkt lösnings-
orienterat med fokus på frågor om vad som kan göras. Den diskurs-
teoretiska ansatsen har effektivt tvingat mig till att stanna upp vid det 
mycket slirigare och undflyende planeringstänkandet och hur det 
skapar förutsättningar och får konsekvenser för lösandet. 

En uppenbar svårighet med ansatsen har dock varit att transpa-
rent kunna redovisa vad som ligger till grund för mina tolkningar. I 
flera fall har jag kunnat använda citat för att illustrera analysen men 
mer generellt bygger tolkningarna på den upprepade närläsningen och 
analytiska omskrivningen där otaliga artikulationer funnits med. Till 
det tolkade arbetet hör dessutom tystnader av det uteslutna som inte 
sägs och sådant som är outtalat men som ändå närvarar och formar 
planeringstänkandet. Det analytiska ramverket och den uppställda 
metoden har på det hela taget fungerat väl för att få syn på sådana 
mönster men inte för hur detta i alla fall övertygande kan visas. I en 
del fall har jag valt att inkludera tolkningar även där jag har svårare att 
lyfta fram uppenbara exempel och i andra fall har jag istället avstått. 
Det här problemet har accentuerats av studiens breda ambition att 
försöka fånga det dominerande planeringstänkandet i Trafikverket. 
Hade studien varit mer koncentrerad hade mer av empirin kunnat gö-
ras synlig.   
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Jag uppfattar att den genomförda studien trots dessa svårigheter än-
dock har visat att planeringstänkande har kunnat gå att beskriva täm-
ligen konkret med hjälp av den diskursteoretiska begreppsapparaten. 
Likaså att planeringstänkande kan få högst påtagliga och praktiska 
konsekvenser för planeringen och i förlängningen för vad som byggs 
och hur samhällen förändras. I den vetenskapliga litteraturen har det 
stundtals riktats kritik mot analyser av detta slag för att vara världsfrån-
vända och inte ge vägledning för handlande. Den här studien tycks 
mig som ett exempel på motsatsen.  

Jag ser därtill den teknik jag har utvecklat för att göra grafiska ann-
noteringar som intressant och tror att den har bidragit både till ana-
lysens genomförande och till att göra den mer tillgänglig. Jag ser fram 
emot att om möjlighet ges, kunna utveckla denna ansats vidare och 
skulle särskilt gärna vilja undersöka hur tekniken skulle kunna använ-
das och vidareutvecklas i tolkningsarbete som involverar fler personer.  

Som en mer allmän och avslutande reflektion kan också nämnas 
att diskursteorin är en teoribildning som det, åtminstone för mig, tagit 
tid att rimligt behärska och tillämpa. Stundtals har det känts som att 
tillägna sig ett nytt språk. Att lära känna ett nytt språk tar också tid 
och det dröjer innan man kan göra så mycket med sina kunskaper. I 
det långa loppet förvärvar man dock något som låter sig lånas till alla 
möjliga bruk och får dessutom tillgång till något som kommer med 
oväntade perspektiv på vardagliga självklarheter som man tidigare ald-
rig lagt märke till eller ifrågasatt. Jag har upplevt att min resa in i 
Laclau & Mouffes tankevärld har inneburit likartade erfarenheter.  
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Kapitel 9 Slutord 

en genomförda studien har visat att Trafikverket har ett omfat-
tande förändringsarbete framför sig om man vill göra sociala 

skillnader till en viktigare och mer central transportplaneringsfråga. 
Det planeringstänkande som i dagsläget dominerar på Trafikverket 
medför att sociala skillnader blir till en planeringsfråga av underord-
nad betydelse. Frågor om olika gruppers perspektiv, villkor, behov och 
erfarenheter har i stor utsträckning definierats bort i hur planeringen 
konstruerats. Det innebär att sociala skillnader svårligen låter sig inte-
greras i den befintliga planeringsverksamheten som något centralt, så 
länge som övrig verksamhet förblir oförändrad. Studien visar också att 
detta planeringstänkande skapar en planering med bristande transpa-
rens och bristande möjligheter till såväl ansvarsutkrävande som de-
batt. Likaså har det framkommit att planeringen närmar sig stora sam-
hällsfrågor som i huvudsak tekniskt administrativa problem, vilket kan 
sägas stå i strid med mångas förväntningar på planering som ett verk-
tyg för samhällsförändring, demokratiska diskussioner och visionsbyg-
gande.   

Studien pekar i ljuset av detta på att planeringen på Trafikverket 
grundligt behöver omprövas och förändras. Det är inte ett särdeles 
upplyftande budskap för den som vill se snar förändring. Den sorts 
förändringar som här diskuterats är heller sådana att Trafikverket helt 
på egen hand kan genomföra dem. Ska något väsentligt förändras be-
höver regering och riksdag träda in. Samtidigt är det här bara den sen-
aste i en rad av studier som påtalat att myndighetens verksamhet såväl 
som transportplaneringsverksamhet mer allmänt, är tyngd av modern-
istiska planeringsideal och ekonomistiska metoder. Dessa tjänade väl 
till att bygga ut bilsamhället men lägger krokben för planering som 
söker hitta en ny kurs i den samtida kontexten där baksidorna av de 
modernistiska utopierna gör sig påminda. 

  

 

D 
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Avslutningsvis vill jag därför poängtera att de verkliga planeringsutma-
ningarna inte handlar om hur man förändrar en myndighet. De hand-
lar istället om att möta sociala orättvisor, människor på flykt, växt- och 
djurarter som dör ut, ett förändrat klimat, matförsörjning, stigande 
havsnivåer, miljögifter och kommande pandemier. Det handlar om 
och om att driva demokratiska processer i förhållande till systematisk 
desinformation, byråkratiska institutioner i sönderfall, fascistoida re-
gimer på frammarsch och en ny världsmaktordning där Europas posit-
ion förändras. I Sverige kan vi säkert ännu ett tag intala oss att det inte 
händer här och planera på som vanligt tills att vi befinner oss i en än 
mer akut situation. I akuta skeden är det dock sällan tid till eftertanke 
eller för bredare demokratiska processer.  

Vi kan också försöka planera en mer ordnad reträtt istället för att 
krascha in i de svårigheter som väntar. En sådan reträtt kan möjligen 
ge plats för andra värderingar som minskar den stress, ensamhet och 
känsla av meningslöshet som inte tycks vara ovanlig, trots att vi lever i 
ett av världens rikaste länder. Det beror förstås helt på vad för gemen-
skap en sådan planering skulle vilja försöka åstadkomma och för vilket 
”vi” den är ämnad, vilket är frågor att våndas över. Det är dock frågor 
som förefaller vara viktiga att belysa ur många olika gruppers perspek-
tiv och med lärdom av olika människors erfarenheter.  

Inför dessa planeringsutmaningar förefaller det ändå ganska blyg-
samt att uppdatera en myndighet så att den mer tillfredsställande kan  
belysa de utmaningar vi står inför, analyser av hur dagens situation 
kan tolkas och bistå med reella planeringsalternativ att förhålla sig till. 
Beroende på vilka alternativ man vill försöka hålla öppna och vilka 
man vill stänga, kan transporter och bebyggelse planeras på olika sätt. 
Vad man förstår som kloka transportåtgärder beror på hur man väljer 
väg och gemenskap.  

En omdanad nationell planering som bättre svarar mot samtida 
utmaningar och som uppmärksammar sociala skillnader skulle också 
innebära en starkt förändrad transport- och urbanpolitik. Det finns i 
dagsläget en möjlighet för den politiska sfären att gömma sig bakom 
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Trafikverkets till synes neutrala transportplanering. Det må i vissa lä-
gen vara bekvämt för regeringsbärande partier att därigenom kunna 
undvika en del politiska strider och svåra frågor. Ur ett demokratiskt 
perspektiv förefaller det dock önskvärt att frågor om vad för gemen-
skaper planeringsbeslut medskapar och utestänger, kan avhandlas öp-
pet på politiska arenor istället för att hända i det tysta, som ett indirekt 
resultat av en planeringspraktik med fokus på annat.  
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Engelsk sammanfattning  

This thesis concerns the relative lack of social perspectives in transport 
planning. This lack seemingly occurs despite the knowledge of 
transport and transport planning having vast social consequences of 
various sorts, reportedly leading to social inequalities and playing into 
social exclusion as well as broadly speaking, being formative of societal 
changes with different meanings for different persons. The aim of the 
research has been to better understand and to be able to pinpoint how 
this lack is normalized and sustained. Such knowledge is sparse and 
potentially useful with regards to creating a transport planning more 
equipped with concerns about social differences.  

In order to meet the aim the study has examined dominant ways 
of understanding transport planning. This approach has been guided 
by the assumption that it matters how planning is understood and 
made meaningful; that it has consequences for what is seen as im-
portant. Based on this assumption the study explores current ways of 
understanding transport planning at the Swedish Transport Admin-
istration. The Swedish Transport Administration has been selected for 
the study mainly because of its influential role as a national planning 
agency in Sweden. 

The study builds on theory developed by the political theorists 
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Through a discourse analysis the 
understanding of transport planning at the Swedish Transport Ad-
ministration have been described as consisting of three dominant dis-
courses. These discourses have in addition been analyzed with regards 
to how they construct people and society. The analysis also explores 
how social differences can be regarded as a topic of relevance in the 
respective discourses. Taken together this has created knowledge of 
how social differences are given its current standing as a transport 
planning issue. 

The overall results show that the dominant ways, in which 
transport planning tends to be understood within the Administration, 
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construct social differences as a planning topic of lesser significance. 
Several taken for granted truths of transport planning work actively to 
exclude social differences from what is constructed as of relevance to 
transport planning. Acknowledgments of social differences can there-
fore be seen as partly in conflict with the current ways of assigning 
meaning to transport planning. The study thereby implies that the 
current marginalization of social differences in transport planning 
practices is deeply rooted in the ways planning tends to be understood 
and taken for granted. This knowledge helps explain why social per-
spectives seem to be hard to integrate into transport planning at the 
Swedish Transport Administration and possibly more generally. Fur-
thermore, the results highlight democratic problems with transpar-
ency and outdated modernistic planning ideals. It is argued, drawing 
on the combined results as well as previous research, that the transport 
planning at the Swedish Transport Administration needs to be radi-
cally rethought. 
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