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Sammanfattning 

Planeraren har ett yrke som kan vara svårt att beskriva och flera olika benämningar används 
för samma profession. Rollen har förändrats och planeraren har gått från att vara autonom 
expert till att i större omfattning agera samordnare styrd av politiska viljor. Jag anser att det 
finns en viss otydlighet kring planerarens uppgifter och hamnar ofta i diskussioner om 
stadsplaneringens mindre åtråvärda konsekvenser och önskar därmed kunna ge en så rättvis 
bild av min blivande yrkesroll som möjligt. 
 
Denna uppsats syftar till att ta del av debatten kring planerarens profession och utveckling i 
media, och uppsatsen berör huvudsakligen begreppen profession, roll och kompetens. 
Tidskriften PLAN utgör källa för de artiklar som används för att representera debatten. PLAN 
ges ut av Föreningen för Samhällsplanering och kan ses som planerarkårens interna organ.  
 
Resultat kan sammanfattas till att det råder enighet kring att planerarrollen förändrats i takt 
med att antalet aktörer i planeringen ökat och därmed också komplexiteten i processen. 
Jämlikhetsfrågor och sociala perspektiv har aktualiserats med kvinnornas intåg i yrkeskåren 
och det efterlyses en mer emotionell dimension av planeringen tillsammans med insikten om 
svårigheten att förändra arbetssätten. Den aktörsrika planeringen kan leda till att professionen 
omformas och att teoretisera kring detta fenomen är nödvändigt för professionens utveckling. 
I debatten råder även enighet kring att planering i större utsträckning bör handla om långsiktig 
solidarisk hänsyn och mindre om stadens fysiska utformning.  
 
 
 
 
 
Nyckelord; planering, planerarprofession, planerarroll, kompetens, debatt 
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Abstract 

It’s difficult to give a fair picture of the planning profession, and in practice there are several 
names describing the same profession. Planning professionals have gone from being 
autonomous experts to coordinators controlled by political power. I believe there’s a certain 
obscurity around this profession and I often want to take part in discussions about the non-
desirable consequences of urban planning. My intension is to be able to give a reasonable 
picture of my future professional, which agrees well with the competence the planner truly 
holds. 
 
This essay aims to look into the debate of the planning profession and progress that takes 
place in media, and involves concepts like profession, role and competence. The PLAN 
magazine acts as source for articles that represents the planning debate. PLAN magazine is 
handed out by Swedish Society for Town and Country Planning, and can be seen as the intern 
organ of the planning corporation in Sweden.  
 
Conclusions of my essay could be briefly summarized into the agreement that the planning 
role has gone thru a major transformation as the amount of actors in planning process 
increases and thus the increasing level of complexity. Equality and social questions has been 
brought up as women take a natural place in planning. A more emotional dimension of 
planning is also wanted, and with the knowledge of the difficulty to change the way 
professionals work at the same time. The increasing number of actors in planning process 
could lead to a transformed profession, and theorising about this phenomenon is necessary 
for the profession to develop. There is an agreement that planning should be more about 
long-term solidarity consideration - and less about physical design.  
 
 
English title: How does the debate of the planning profession look like in media? With focus 
on PLAN magazine 
 
 
 
 
Keywords; planning, planning profession, planning role, competence, debate 
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Inledning och bakgrund 

Planeraren har ett yrke som kan vara svårt att beskriva. Stadsplanerare, samhällsplanerare och 
fysiska planerare – ofta är det samma yrkeskår som omnämns på olika sätt. Vad gör en 
planerare egentligen förutom att ställa till oreda för medborgarna? Professionen har förändrats 
sedan efterkrigstiden och planeraren gått från att vara en auktoritär expert till en samordnare 
styrd av politiska viljor. Något som kan komplicera bilden av dagens planerare och även 
allmänhetens förmåga att sätta fingret på yrkets innebörd. 
 
Jag har tampats med dessa funderingar under mina utbildningsår, och har fortfarande svårt att 
förklara för bekanta och allmänt intresserade vad min framtida yrkesroll innebär. Att 
dessutom studera inom en civilingenjörsutbildning gör inte saken lättare för vad gör nu en 
ingenjör egentligen? Jag tvingas in i diskussioner som ”Stadsplanering? – Jaha, men då 
kanske du kan förklara varför man har byggt världens fulaste hus vid Östermalmstorg?” och 
jag tar gärna diskussionen. Jag anser att kommunikation är en viktig del av yrket och vill 
gärna veta hur människor upplever ”den goda staden” och därmed också den oönskade 
motsatsen.  
 
I PLAN skriver redaktionen om hur debatten om planerarens roll måste fortsätta och 
fördjupas ([ledare], 1996). Kärnfrågorna handlar om hur utvecklingen av professionalismen i 
planerarrollen kan förstärkas, planeringsprocessen utvecklas samt rollfördelningen mellan 
professionen och politikerna göras tydligare. Med detta i beaktning kommer min uppsats 
undersöka hur debatten kring planerarens profession förs och vart professionen egentligen är 
på väg. Frågeställningen som uppsatsen lutar sig på är ”Hur ser debatten kring planerarens 
profession ut i media?” och som objekt för materialinsamlingen använder jag mig av 
Föreningen För Samhällsplanerings medlemstidning PLAN. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera planerarkårens självbild genom att undersöka hur 
professionen framställs och utvecklas i media sedan 1990-talet. Jag vill se hur debatten kring 
planeraren tar sig form, vilka teman som är centrala i författarnas resonemang och framförallt 
vilka lösningar artikelförfattarna förespråkar.  
 
Anledningen till att tidskriften PLAN valts som forskningsobjekt är att den är ges ut av 
Föreningen För Samhällsplanering (FFS, 2014a), vilken kan ses som planerarkårens interna 
organ och där en regelbunden debatt kring planeringens utveckling förs.  
 
Varför jag valt att studera just planerardebatten förklaras främst ur min egen strävan att ringa 
in planerarens profession. Det handlar även om viljan att kunna ge en rättvis beskrivning av 
mitt framtida yrke som stämmer väl överens med den kompetens planeraren har.  

Disposition 

Uppsatsens metodavsnitt tar upp mina forskningsval och hur jag valt att angripa mitt ämne. 
Först beskriver jag mina litteraturstudier, sedan förklaras vad diskursanalys innebär och till 
sist vilka avgränsningar jag tvingats göra. 
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I uppsatsens litteraturdel klargör jag begreppen profession, planering och planerare. I avsnittet 
om planering behandlas planeringens kriterier och legitimitet samt avsnitten om planeraren tar 
upp professionella kompetenser och historiebakgrund. En tankestruktur ges därefter som 
syftar till att förstärka vissa idémässiga drag hos planeraren och sist i litteraturdelen görs en 
kort beskrivning av yrkesrelaterade utbildningar.  
 
I den empiriska delen sammanfattas artiklarna. Dessa struktureras efter planerarens roll och 
intressefrågor, därefter planerarens profession, kompetens och utbildning. Uppdelningen av 
det konkreta innehållet går inte att göra lika tydlig som rubrikerna antyder, innehållet flyter 
ibland ut men anses ändå förenkla det övergripande intrycket för läsaren.  
 
Analysen struktureras efter de centrala teman som diskursen fokuserar på och 
rubriksättningen avser i detta avsnitt tydliggöra dessa mönster. 
 
I uppsatsens sista del finns en avslutande diskussion där jag reflekterar över de insikter som 
analysen gett mig och samtidigt funderar över framtida forskning. Till sist svarar jag på 
forskningsfrågan genom att dra vissa slutsatser utifrån uppsatsens syfte. 

Metod 

Med metod menar Ejvegård (2009) det vetenskapliga sätt man tänker angripa sitt ämne på och 
hur man avser att behandla detta. Metoden anses påverka hela arbetet och uppsatsens form. 
Ejvegård menar att det är viktigt att tydligt visa vilken metod man använt sig av och hur 
tillämpningen skett.   

Litteraturstudier 

Vad som tas med i uppsatsens litteraturdel måste enligt Ejvegård (2009) bestämmas genom 
urval och vara relevant för uppsatsens syfte. I litteraturdelen har jag gått genom begreppen 
profession, planering och planeraren i teorin. Inom planeringsavsnittet togs kriterier och 
legitimitet upp. Därefter har planerarens professionella kompetenser och historia redogjorts 
för samt slutligen en genomgång av yrkesrelaterade utbildningar. I litteraturavsnittet ges 
också en idémässig tankestruktur där vissa extremtyper skapats som kan agera riktmärken till 
olika tendenser inom diskursen.  

Diskursanalys 

En diskursanalys har gjorts där artiklar från PLAN varit underlag för den empiriska 
undersökningen. Utvalda artiklar behandlar planerarens roll, profession och kompetens samt 
utbildning och intressefrågor. Arne & Svensson (2001) skriver om de aktiva val man som 
forskare gör för att skapa ett empiriskt material som kan hjälpa till att svara på frågorna man 
ställt upp, och här gjorde jag ett urval av artiklar som på bästa sätt kan tänkas representera 
bilden av planerarens profession inom det begränsade utrymme uppsatsen ger. 
 
Texter påverkar samhället och bidrar till att forma människors bild av hur samhället är och 
borde vara (Ahrne & Svensson, 2011). Texter kan upprätthålla möjligheten till identitet och 
genom att analysera texter kan viktiga aspekter studeras av det som bygger upp människors 
föreställningar om samhället och påverkar relationer mellan grupper. Texternas 
kommunikativa aspekt innebär att de förmedlar budskap och kan enligt Ahrne & Svensson 
vara t.ex. argumenterande eller beskrivande.  
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Diskursanalys är texters innehåll som sätts i ett samhälleligt sammanhang där det 
underförstådda ses som viktigt. Diskurs syftar aldrig på texten som sådan, utan de praktiker 
och regler som har med textproduktion att göra, till exempel på vad som tas för givet i ett 
visst sammanhang och vilka kategoriseringar som görs. En viktig föreställning är enligt Ahrne 
& Svensson hur vi med språkets hjälp indelar och tolkar omvärlden och de konsekvenser detta 
får för människor.  
 
Winther Jörgensen & Philips (1999) beskriver begreppen mästersignifikanter och 
ekvivalenskedjor, som syftar till att förankra vissa ståndpunkter i artikelförfattarnas 
resonemang och förhållandet mellan dessa. Mästersignifikanter kallas för identitetens 
knuttecken, och ”dessa signifikanter knyts samman till en ekvivalenskedja, som etablerar 
identiteten relationellt” (Winther Jörgensen & Philips 1999, s. 50). Genom att lokalisera 
knuttecken i ett konkret material kan man enligt Winther Jörgensen & Philips (1999, s. 57) 
”utröna hur diskurserna, identiteten, och det sociala rummet är diskursivt orienterade”.  

Avgränsning 

När det gäller artiklarnas omfång har inte ledare, notiser eller debattartiklar från PLAN tagits 
med i den skrivna uppsatsen. Detta är endast på grund av utrymmesbrist. Flertalet relevanta 
artiklar har lästs, men sorterats bort efterhand som uppsatsen omfattning växt och jag behövt 
avgöra vilka artiklar som innehåller mest konkret material i förhållande till 
bakgrundsinformation samt är av lösningsorienterad karaktär. I uppsatsens litteraturlista 
återfinns en förteckning över borttagna artiklar. Jag har tvingats att avgränsa materialet i tid 
och artiklar äldre än från 1990 har inte tagits med i denna uppsats.  

Teori och litteratur 

I detta kapitel reds begreppen profession, planering och planerare ut, med tyngdpunkt på 
planeraren då det är denna roll som den empiriska undersökningen handlar om. I 
planeringsavsnittet tas kriterier och legitimitet upp, i avsnittet efter tas planerarens 
professionella kompetenser upp tillsammans med bakgrund och yrkesrelaterade utbildningar. 
I planeraravsnittet ges även en idémässig tankestruktur. 

Professionsbegreppet 

Asplund et al (1997) definierar klassiska professioner som grupper av experter som innehar 
och använder specialkunskap inom ett visst område. Professioner använder vanligen koder för 
etik eller uppförande och i senare definitioner kan också en viss maktaspekt lyftas in i 
professionsbegreppet. Asplund et al hänvisar till Abotts (1988) definition där professioner 
även karakteriseras av att arbeta med intellektuella verktyg med hög abstraktionsnivå.  
 
Kunskapen som professionerna innehar kräver enligt Abott långvarig utbildning där 
tillämpning av kunskap inte sker rutinmässigt utan måste övervägas från fall till fall. 
Professionerna legitimerar sin expertroll genom att hänvisa till rationalitet och 
vetenskaplighet, det vill säga allmänt accepterade värden. Asplund et al hänvisar vidare till 
Abott angående professioners föränderlighet och genom förändrade arbetsformer eller 
uppdrag kan det skapas utrymme för nya professioner, men också leda till att etablerade 
professioner försvinner eller omformas. Detta kan skapa konflikter, både mellan olika 
professioner och inom den egna. Det påpekas att planerarkåren har visat sig ha en mängd 
olika uppfattningar om planeringens syfte, uppgifter och potentiella möjligheter, något som 
Asplund et al anser vara besvärligt.  
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Med begreppet kompetens menas formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för 
en viss tjänst eller befattning (Nationalencyklopedin, 2014a). I detta fall tolkas kompetens 
som den utbildning eller erfarenhet som krävs för att inneha en viss profession. 

Planeringens kriterier och legitimitet 

I detta avsnitt tas planeringens kriterier och legitimitet upp. För att introducera läsaren till de 
begrepp som kan florera i planeringssammanhang ges först några korta beskrivningar 
hämtade från Nationalencyklopedins hemsida. 
 
Stadsplanering – ”ursprungligen fastläggande av gränslinjer mellan byggnadskvarter och 
gator m.m. i en stad för att långsiktigt ordna bebyggelsen och undvika konflikter.” 
(Nationalencyklopedin, 2014b). 
 
Samhällsplanering – ”riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och 
miljö. Dessa utformas under demokratiska former utifrån anspråk på förändringar. […]” 
(Nationalencyklopedin, 2014c). 
 
Fysisk planering – ”verksamhet som syftar till att förutbestämma samhällets framtida 
handlande genom att avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum.” 
(Nationalencyklopedin, 2014d). 

 
Begreppen används synonymt i debatten, vilket kommer märkas i uppsatsen, men har alltså 
enligt Nationalencyklopedin olika innebörd.  

Handling, kunskap och vision 

Enkelt uttryckt rör planering relationen mellan det som finns idag och det vi skulle vilja ha 
istället (Mukhtar-Landgren, 2012). Detta förutsätter att framtiden går att förändra med hjälp 
av planering och dessutom förmågan att uppnå dessa mål i praktiken. Utifrån detta synsätt 
skapar Mukhtar-Landgren tre antaganden som utgör planeringstänkandets kriterier. Först 
förmågan att handla, sedan kunskapen att nå uppsatta mål och till sist visionen om vad 
planeringen kan uppnå. 
 
Handlingskriteriet är främst kopplat till rationalitet i de beslutsprocesser som genomsyrar 
praktisk planering (Mukhtar-Landgren, 2012). Antagandet om rationalitet har genom åren fått 
viss kritik, och kritiken har framförallt gällt den värdeneutralitet vars möjligheter har 
försvårats i tider med ökad mångfald. I anslutning till denna kritik har krav på ökat 
demokratiskt deltagande ställts.  

Planeringens legitimitet 

Stark tilltro till rationalism och möjligheten att planera bort stadens problem låg länge till 
grund för hur planering legitimerades som politisk verksamhet (Mukhtar-Landgren, 2012). 
Trots denna starka tilltro har ändå en viss förskjutning skett i planeringstänkandet, från en 
stark tilltro till möjligheten att formulera och nå uppsatta mål, till en misstro mot 
allmänintresset som både process och substans. Det är dock enligt Mukhtar-Landgren 
förhastat att tro att idén om allmänintresset helt förkastats. 
 
Mukhtar-Landgrens (2012) slutsats är att allmänintresset väver samman kriterierna om 
handling, kunskap och vision och utgör en central legitimeringsgrund och därmed en 
idémässig förutsättning för planeringen. Mukhtar-Landgren lägger fram två dimensioner kring 
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hur allmänintresset verkar legitimerande för planeringen, nämligen process- och 
substansdimensionerna. I beslutsprocesser och som kunskapsunderlag legitimeras planeringen 
med hänvisning till rationalitet och demokrati. När det gäller substansdimensionen 
argumenterar Mukhtar-Landgren för två grundläggande antaganden som verkar legitimerande 
för planeringen. Den första förutsätter ett framstegstänkande – planeringen syftar till att 
förbättra och utgår från att det är möjligt. För det andra förutsätter planeringen att det finns en 
avgränsad och gemensam enhet att planera för – en gemenskap som utgör det allmänna i 
allmänintresset. Beslut som är baserade på s.k. konsensussökande anses vara effektiva, och 
beslut där alla varit delaktiga äger ökad legitimitet hos allmänheten. Enligt Mukhtar-Landgren 
är uppdelningen mellan den som planerar (planeringssubjekt) och de som det planeras för 
(planeringsobjekt) en förutsättning för antagandet om allmänintresse.  

Vad är en planerare? 

Idealt har planerarna som uppgift att skapa underlag för kommunala beslutsfattare (Asplund et 
al, 1997). Syftet med planeringen är att skapa framförhållning, något som kommunens 
översiktsplaner är exempel på. Planerarens uppgifter består av att ta fram rationella 
framtidsbilder och lösningar på samhällsproblem sett ur ett helhetsperspektiv.  
Föreställningen om det framtida samhället är central, med fokus på uppgiften att förändra till 
det bättre. Enligt Asplund et al är kreativitet, intuition och att arbeta på gehör honnörsord 
inom planerarkåren och spetskompetensen ligger i förmågan att analysera och sammanställa.  

Professionella kompetenser 

Just planerarens kompetens och yrkesutövning tycks enligt Asplund et al (1997) vara särskilt 
svåra att förstå sig på, och planerarna använder sig av metoder som är både inlärda och 
inövade. Arbetet i planeringen omfattar intuitiva val av både metoder, utredningar och 
analyser och dessa val utgör enligt författarna ”yrkeshemligheter”. 
Andra yrkesgrupper beskriver ibland enligt Asplund et al planerarna som idealister som 
arbetar med en ”icke-verklighet”. Denna icke-verklighet blir svår att förankra med realiteten, 
”de territoriella egenskaperna” (1997, s.155) som utgör planerarens input. Begrepp som 
helhetsbild, sammanvägning och systemperspektiv gör att länken till själva genomförandet 
blir vag. Nedan beskriver Asplund et al planerarnas kunskap baserat på fakta, erfarenhet och 
värdegrund.  
 
Faktakunskap - tillägnar man sig i sin yrkesutbildning och olika typer av tjänstemän förväntas 
behärska olika former av kunskap och dessa kunskaper är inlärda. För planerarna står 
samhället och utvecklingen i centrum och de litar mest till samhällsvetenskapen.  

 
Erfarenhet - beskrivs som ”konsten att utöva sitt yrke” och innefattar förmågan att välja 
metoder för formuleringar och problemlösningar som utvecklats inom kåren och dessutom 
påverkas av olika vetenskapliga perspektiv (1997, s.148). Utbildning och erfarenhet kan 
påverka olika individers värderingar. Sakfrågor är ofta synliga över sektorsgränserna och även 
kommunikationen av dessa. Enligt författarna ter sig yrkeskunnandet främst i de konkreta 
resultat yrkesgruppen presenterar, såsom rapporter eller plandokument, och metoderna för 
framtagandet är ofta okända för andra yrkesgrupper.  
Asplund et al anser också att det till yrkesutövandets konst hör att ta för givet hur man ska 
agera och så länge det fungerar finns ingen anledning att reflektera över hur man bär sig åt, 
vilket anses som den svåraste komponenten att påverka när arbetssätten skall förändras.  
 
Värdegrund - grundläggande värderingar kan bidra till en yrkesgrupps homogenitet, men 
också stärka skillnader mellan olika professioner. Grundläggande värderingar och känslostyrt 
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handlande finns som inslag i alla professioner och i samhällsplaneringen fokuseras det mycket 
på att skapa förutsättningar för ”det goda livet och samhället”. Asplund et al hänvisar till 
Ramírez (1996) som anser att samhällsplanering bara delvis har med fakta och vetenskap att 
göra, och det snarare handlar om att avgöra vad som är lämpligt eller inte.  

Historia och förändring i rollen sedan efterkrigstiden 

Planerarens roll har förändrats under åren och efterkrigstidens planerare var främst arkitekter 
och ingenjörer (Lundström, 2010). Stadsplaneringen sågs som arkitektur i större skala. Till 
följd av kritiken mot efterkrigstidens planering kom på 1960- och 70-talen nya sätt att se på 
och bedriva planering. Systemperspektivet satte planeringens objekt i fokus, det vill säga 
staden, och det rationella perspektivet fokuserade på processen och metoder att fatta beslut i 
planeringen.  
 
På 1980-talet ifrågasattes det rationella beslutsfattandet och inom planeringspraktiken kom 
mer kommunikativa och samarbetsinriktade former att utarbetas. Planerarens uppgift i den 
kommunikativa planeringen kan exempelvis vara att motverka onödiga störningar som 
vilseleder deltagarna genom att undvika ett byråkratiskt språk som försvårar 
kommunikationen. Lundström använder Nilssons (2006) resonemang och påpekar att ledaren 
av en kommunikativ planeringsprocess innehar stor makt, och därmed stor möjlighet att 
påverka resultatet av processen. Lundström hänvisar till Healey (1997) som liknar planering 
vid en dialog där kunskaper och synpunkter utbyts. 
 
Lundström (2012) hänvisar till både Healey (1997) och Forester (1989) som menar att 
planering är politisk och inte värdeneutral som tidigare påpekats. Planeringen är politisk i den 
mening att den bygger på värderingar och uttrycker makt, och Forester menar att planeraren 
både formulerar frågeställningar och hittar svar vilket gör planeraren till koalitionsbyggare 
och informationssamlare samtidigt. 

Tankemässig idéstruktur  

Strömgren (2007) formulerar ett grundläggande antagande i sin avhandling ”Samordning, 
hyfs och reda”, nämligen att den moderna planeringens mål att forma våra samhällen har sitt 
ursprung i upplysningens idékomplex. Idéerna innebär att med vetenskap och mänskligt 
förnuft göra det framtida samhället bättre och Strömgren definierar hur dessa idéer kan synas i 
modern planering;  
 

• Vi föreställer oss att den mänskliga tillvaron kan förstås, och att samhället är möjligt 
att begripa  

• Vi anser oss ha rätt att välja våra värden, och detta oberoende av natur, historia och 
religion 

• Vi lever upp till uppfattningen att vi själva har möjligheten att forma våra liv och 
samhällen, och ansvarar för detta enligt de värden vi själva valt. 

 
Dessa antaganden märks i det moderna planeringstänkandet och Strömgren hänvisar till 
Gullbergs (1986) egentligen svårpreciserade definition om vad planering är, nämligen det 
specifika sättet att tänka om och tolka världen. Denna breda definition skapar en tankemässig 
grundstruktur som kan delas upp i fyra delar: 
 

• I planeringstänkandet måste en åtskillnad göras mellan ett subjekt som planerar, och 
ett objekt som blir föremål för det planerade. Detta är det rationella tänkandet. 
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• Framtiden måste bli annorlunda av det planerade. Detta är det utopiska tänkandet. 
• Valet att göra framtiden annorlunda måste göras av människan – inte slumpen eller 

naturen. Detta är det voluntaristiska tänkandet.  
• Planeringens grundläggande syfte är att förbättra livet och samhället för dem som det 

planeras för. Därför har planeringen alltid motiverats av en tilltro till att man med 
denna verksamhet kan uppnå mål och värden till förmån för hela samhället. Därmed 
motiveras tanken om det kollektiva goda och allmänintresset i planeringen.  

 
Det upplysta planeringstänkandet kan enligt Strömgren (2007) användas som klargörande till 
vad planering är och bör vara, och med hjälp av dessa idealtyper se förändringar i debatten 
om planeringen. Idealtyperna syftar även till att utveckla frågor som riktas mot konkreta 
planeringsdiskurser.  

Yrkesrelaterade utbildningar 

Traditionellt sett har utbildningen av planerare gjorts av arkitekturskolorna, och den största 
rekryteringen görs fortfarande härifrån (IVA, 2010). Bland den mängd av institutioner som 
ger samhällsplanerarutbildningar i Sverige kan en kategorisering göras där 
huvudinriktningarna syns enligt nedan.  
 
Arkitekter - i kursbeskrivningarna från de skolor som ger arkitektutbildningar syns fokus på 
formande av stadsrum från kvartersnivå till översiktsplan. Grundläggande kunskaper om 
regelverk kring planeringsprocesser ges tillsammans med historia och teori kopplat till 
stadsbyggandet. Ytterligare ett fokusmoment ligger på rumslig gestaltning som genom analys 
av urbana samband samt social och ekologisk hållbarhet studeras i form av projekt.  

 
Fysiska planerare - i kursbeskrivningarna poängteras enligt IVA att planeringen är central i 
dessa utbildningar. Studenterna ges grundläggande kunskap i arkitektur, bebyggelsehistoria, 
trafikplanering, ekologi, ekonomi och juridik. Dessutom ges kunskaper i kommunikation, 
analysredskap och utredningsmetodik för att kunna hantera underlagsmaterial för den fysiska 
planeringen. Avsikten är att utbilda fysiska planerare som kan ikläda sig rollen som 
processledare med tillräckligt hög kompetens för att känna sig respekterad i denna roll. 
 
Kulturgeografer - den rumsliga analysen är central i de kulturgeografiska utbildningarna där 
studenterna ges redskap att analysera befolkningssammansättning, mobilitet, välfärd eller 
segregation och politiska beslut. Dessa utbildningar ger kompetens för kvalificerat 
utrednings- och handläggningsarbete inom både kommunal, regional och nationell 
samhällsplanering.  
 
Stadsplanerande civilingenjörer - kursbeskrivningar av samhälls- och stadsplanerande 
civilingenjörer pekar på att dessa kommer arbeta med analyser och strategier inom såväl 
urban som regional utveckling. Liksom hos den fysiska planerarutbildningen är 
planeringsämnet centralt för civilingenjörerna, med här ges planeringsteoretiska verktyg för 
att klara motstridiga aktörsperspektiv. Det finns ett visst gestaltningsmoment i utbildningen, 
men fokus ligger på främst policyfrågor och planeringsprocesser.  
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Empiri – debatten kring planeraren i media 

I den empiriska delen sammanställs artiklar från PLAN utgivna från 1990 och framåt. 
Artiklarna rör planerarens roll och intressefrågor samt profession, kompetens och utbildning 
och är sorterade efter dessa teman. Flertalet artiklar som studerats har av utrymmesmässiga 
skäl tagits bort från uppsatsens skrivna del, men ligger kvar i mitt bakhuvud och innehållet 
har inte glömts bort. Dessa artiklar är listade separat i uppsatsens litteraturförteckning. 
 
PLAN är en medlemstidskrift som Föreningen För Samhällsplanering (FFS, 2014a) ger ut och 
riktar sig både till specialister och allmänt intresserade. PLAN är ett forum där 
samhällsplaneringsintresserade och yrkesverksamma beskriver, analyserar och debatterar 
kring samhällsplaneringens utveckling (FFS, 2014b). Tidskriften har funnits sedan 1947 och 
utkommer sex gånger per år.  

Förändrade roller och uppgifter 

”Planeraren – välgörare, förförare eller evangelisk byråkrat?” 

Gärd Folkesdotter (1992) menar att synen på planerarollen har förändrats under åren och 
diskussionerna om planering förskjutits från planen till planeringsprocessen och -rollen. 
Folkesdotter ger sin beskrivning av de roller som uppträtt sedan efterkrigstiden. 
 
Förföraren - att förföra är en planeringsprocess och 1980-talets planerare kan liknas vid en 
manipulatör. Ingenting händer av en slump och förföraren/planeraren arbetar efter strategier 
och observerar hela tiden vad som händer.  

 
Konstnären – arkitekterna uppfattar sin yrkesroll som en konstnärsroll. Deras inställningar till 
sina kunskaper och värderingar anses av författaren variera mellan konstnärligt angreppssätt 
och inriktningen mot brukarnas behov och upplevelser. Arkitekten balanserar mellan konstnär 
i form av planförfattare och tjänsteman i kommunikationen med politiker. 
 
Experten, Byråkraten och Administratören – i Expertens världsbild har politikern på 1970-
talet en marginell roll. Politikerna tar endast ansvar och testar den politiska 
genomförbarheten. Byråkraten har en distans till sakfrågor och lägger stor vikt vid åtlydnaden 
av de beslut som fattas. Administratören har förmågan att ställa sig in efter den aktuella 
situationen både politiskt och idémässigt. Ju närmare 1990-talet man kommer desto mer 
fokuserad blir politikerns inblandning i planeringen. Planeraren utvecklas från social 
reformator till evangelisk byråkrat, där planeraren istället för att definiera sin roll som 
”politikernas sanne tjänare” flyttar sig utanför den politiska debatten men samtidigt verkar för 
samhällets välfärd.  

 
Syndabocken – genom att flytta över ansvaret på planerarna kan politikerna undgå att ta 
ställning och därmed undvika hot mot deras karriär.  
 
Som Folkesdotter ser det har diskussionen kring planerarrollen kretsat runt planeraren som 
tjänsteman eller konsult. Hon anser att kombinationen politiker/planerare är mer intressant 
och relationen mellan dessa värd att fundera över. Hon anser också att det krävs kompetens 
för att hantera bedömningar och upphandlingar av olika kommunala tjänster, och där 
politikern knappast kan vara utan tjänstemannen/planeraren. En tänkbar utveckling kan enligt 
Folkesdotter vara att antalet tjänstemän minskar, men kompetens- och kunskapskraven ökar. 
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Hon tror slutligen att de problem kommunen ställs inför kommer innebära att rollerna för 
tjänstemän och politiker förändras och deras kreativitet kan tillsammans skapa nya lösningar.  

”Planerarens uppgifter – i går, i dag, i morgon” 

Kring efterkrigstiden var planerarens främsta uppgift att skapa det goda samhället och med 
starka medel inverka på bebyggelsens lokalisering (Blücher, 2002). I det nya samhället har 
marknaden stort inflytande vilket innebär att utveckling i högre grad styrs av fler aktörer, 
jämfört med tidigare samhälle där kommunen haft det största inflytandet. Idag kan 
planeringsinitiativ komma från såväl markägare som byggnadsföretag och exploateringen får 
avgöras på ekonomiska grunder, vilket innebär att den fysiska utformningens förutsättningar 
har förändrats över tid.  
 
Kommunernas enda kraftfulla verktyg är idag den juridiskt reglerade detaljplanen. 
Kommunen bestämmer när en detaljplan ska upprättas och därmed sker den fysiska 
samhällsplaneringen idag endast i kommunerna vilket gjort att planmonopolet ifrågasatts. Det 
förs en diskussion om att monopolet borde avskaffas och istället hanteras av marknaden, 
vilket skulle öka konkurrensen och pressa priserna på bostäder enligt Blücher.  
 
Om denna situation uppstår dyker frågan kring planerarens roll upp. Planerarrollen kan 
komma att förändras på grund av ett ökat antal aktörer i planeringsprocessen och den ökande 
komplexiteten. Processens tidigare förutsägbarhet kommer minska och med fler aktörer så 
förändras även maktförhållandena. Blücher kan inte säga hur framtidens planering kommer te 
sig, men han anser att den i bästa fall blir strategisk. Planeraren kommer inte bara vara 
administratör, expert eller medlare – utan även processledare som tillsammans med 
beslutsfattare, medborgare och experter försöker nå resultat.  

”Etiska planerare och rättfärdig stadsplanering” 

Planeraren är inte lika neutral och politiskt obunden som tidigare (Johansson, 2004). I 
stadsplaneringen är etik både en fråga om planerarens agerande och om de konsekvenser som 
planeringen får.  
 
Johansson pekar på den minskande tilltron till politikerna, och där skapas en legitimitet för 
planerarna att fungera som allmänintressets representant. Därmed har planerarna en viktig roll 
i att kunna kommunicera med berörda medborgare och involvera dessa i planeringen och det 
ställs stora krav på planeraren att ge alla grupper lika stort utrymme i den färdiga produkten. 
Detta stora ansvar gör att politiker och medborgare litar på planerarens kompetens och 
kunskap, och den respekt det för med sig vilket gör att planeraren har en central roll och 
ansvar för utvecklingen.  
 
Johansson anser att planerarna har ett ansvar i den sociala utformningen av samhället och 
kanske borde planeringen ta ett större socialt ansvar och arbeta mer för rättvisefrågor, 
medborgarinflytande och på så sätt integrera stadens befolkning. Planeraren bör också arbeta 
för en aktivare roll och förflytta sig från att vara ett ”regelföljande redskap för den politiska 
viljan” och istället inta en stadsförändrande roll, där etik i form av rättvisa får en mer 
betydande plats (2004, s. 19). Johansson avslutar med några utmaningar till planeraren där 
han anser att dessa bör sträva efter en mer konsekvensetisk orientering än den traditionella 
pliktetiska rollen, vilket innebär att planeraren är språkrör för svaga grupper och arbetar för 
att förändra skeva maktstrukturer.  
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Planerarens intressefrågor och fokus 

”Manligt och kvinnligt planlagt”  

Folkesdotter (1997) ställer sig frågan om vilken roll planförfattarens kön spelar och har spelat. 
I tidigare planer fokuserade kvinnorna i större omfattning på sociala frågor, omsorg och 
reproduktion - medan männen prioriterade biltrafik. Det visade sig att kvinnorna i högre grad 
hade en helhetssyn och såg planeringen som ett problemkoppel som borde lösas tillsammans. 
Männen tycktes däremot se samhällsproblemen som en rad oberoende fenomen och uttryckte 
inga drömmar om gemenskap i bostadsområdet, eller värnade speciellt om svaga gruppers 
behov likt kvinnorna. Männens fokus låg på tekniska, ekonomiska och rationella 
bedömningar och kvinnorna argumenterade för integration och harmoniserad samvaro mellan 
människor. 
 
Dessa olika kompetenser ansågs kvinnor och män kunna bidra med i planeringsarbetet och 
göra arbetet bättre. Ur en rapport från Boverkets ges enligt Folkesdotter några konkreta 
åtgärdsförslag, ett där staten föreslås förtydliga jämställdhetsaspekterna i olika dokument 
genom att lägga till ”jämlika, jämställda och goda levnadsförhållanden” i PBL. När det 
kommer till utbildningar föreslås att dåvarande kurser inom planering bör utvärderas och 
läggas till grund för kommande utbildningar och utarbetas med öronmärkta medel.  
 
De författare som Folkesdotter refererar till verkar tämligen överens om att kvinnor och män 
till viss del har olika erfarenheter och intressen. De är överens om vikten av att kvinnor 
medverkar i planeringen och politiken. Frågan som Folkesdotter ställer sig är vad som 
kommer hända med planer och planerare i framtiden – kommer fokus ändras så att kvinnligt 
tänkande och handlande blir centralt i planeringen? 

”Dags att arbeta inifrån och ut” 

Katarina Fredrika (2011) redogör för vilka krav som ställs på den nya planeraren, när tiden för 
en ny samhällsplanering stundar. Fredrika anser att mänskligheten står inför ett avgörande 
vägval, och där ett inkluderande samhälles olikheter bör tas tillvara som den resurs dessa 
olikheter är. Idén om separation och hierarkiska ordningar ersätts med medvetenhet om 
mångfald, där vårt inbitna motstånd mot främlingar utmanas.  
Detta skifte kräver enligt Fredrika kompetens från flera olika sektorer, branscher och 
discipliner samtidigt. Kommunikation över dessa sektorers gränser krävs och Fredrika reder 
ut vad som fordras för den framtida samhällsplaneraren. 
 

• Fokus på medborgarperspektivet - de människor som ska leva och bo på en plats har 
en tydlig röst och inkluderas i planeringsprocessen. Planeraren använder människans 
inre ambitioner och kvalitéer i skapandet av den nya staden på ett djupare plan än 
tidigare. 

 
• Betoning på platsens DNA - planeraren blir medveten om varje plats historia, kultur 

och sociala dynamik samt ger platsen förutsättningar för användning mänsklig kraft 
och energi.  

 
• Balans mellan IQ och EQ - stadens emotionella nivå har i framtiden samma nivå som 

stadens intellektuella nivå.  
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• Samverkan mellan olika professioner - det handlar om att tänka kring en viss plats 
genom ett flertal perspektiv och detta görs genom att låta olika professioner samverka 
och tillsammans med medborgare skapa en innovativ utvecklingsstrategi.  

 
• Utrymme för slumpen i stadsrummet - planeraren ger utrymme för slumpartade 

mönster i ett stadsrum fyllt av sociala aktiviteter samt kreativa och konstnärliga 
upplevelser.  

 
• Kultur som den fjärde hållbarhetsdimensionen - stadsplaneraren inkluderar kreativa, 

konstnärliga och kulturella värden från början av planeringsprocessen.  
 

• Inte mer utan bättre - kvalitet värderas högre än kvantitet – där kvalitet är förbundet 
med själslig balans och andlig närvaro. 

 
• Ett cykliskt kretslopp - i stadens utveckling väver planeraren in cykliska kretslopp, av 

nödvändighet och respekt för naturens resurser.  

Professionens utveckling och attityd 

”När planeringen är i kris blomstrar planeringsteorin” 

Att teoretisera kring planering som företeelse är ett sätt att komma vidare, och för 
professionen är det en nödvändighet (Orrskog, 1998). Den fysiska planeringen tog fart efter 
kriget och det som skapades då dominerar fortfarande planeringsbyråkratin i form av 
lagstiftning, institutioner och utbildningar. Planeringens ursprungliga uppdrag att styra 
urbaniseringsprocessen är nu avslutat och ersatt av ett annat uppdrag.  
 
Planeringsteorin är länken mellan universitet och praktik, utan denna länk kan inte dialogen 
och utvecklingen föras framåt och inget möte mellan praktiker och akademiker ske. Gränsen 
mellan privat och offentlig verksamhet har länge varit en tydlig linje för planeraren. Numera 
slits ofta planeraren mellan olika lojalitetsband till olika uppdragsgivare vilket säkert kan leda 
till frustration i planerarkåren och kanske till en omdefinition av själva planeringsbegreppet.  
 
För planeringsteoretikerna var enligt Orrskog världen som socialt konstruerad en relativt 
nyvunnen insikt, och s.k. retorisk planering tar upp de skilda uppfattningar som finns om hur 
samhället fungerar och de motstående intressen som kanske inte syns. Enligt Orrskog kan 
detta uttryckas genom att olika aktörer ingår i olika diskurser, och diskursen kännetecknar den 
världsbild som binder samman en viss formell grupp av människor. Planerarna anses vara en 
grupp som har utvecklat en egen diskurs och planeringen är mötet mellan olika diskurser. 
 
Orrskog reflekterar över om planeraren blivit mindre fundamentalistisk i sin yrkesutövning 
som varken ser den allmänna nyttan, tilltron till medborgardeltagandet eller 
förhandlingsplaneringen som lösningar. Istället bär planeraren med sig en motkraft mot det 
politiska önsketänkandet. Denna motkraft anser Orrskog dröja lite, och inte riktigt låter sig 
formuleras eller bestämma sig för hur yrkeskåren ska utveckla professionen. Med detta 
avslutar Orrskog och hoppas att den planeringsteoretiska diskussionen gett relevanta impulser 
till fortsatt meningsutbyte mellan praktiker och teoretiker. 
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”Hur gör vi samhällsplaneringen meningsfull igen?” 

”Hur gör vi samhällsplaneringen meningsfull igen?” frågar sig Bradley & Orrskog (2005, s. 
36). Författarna menar att förutsättningarna för planeringen har förändrats radikalt under de 
senaste 40 åren och att det inte längre går att hålla fast vid gamla normer. Syftet med Bradley 
och Orrskogs debattartikel är att belysa vad som inryms inom samhällsplaneringsfältet och 
hur verksamheten kan göras levande och kraftfull igen.  
 
Samhällsproblemen ser idag annorlunda ut än de huvudsakliga materiella problem som var 
aktuella för 50 år sedan och som behövde en fysisk samhällsplanerare. Idag kan problemen 
snarare handla om brist på delaktighet på arbetsmarknad eller i bostadsområde och detta 
vidare fält av allmännyttiga frågeställningar gör att samhällsplaneringen inte främst kan 
handla om stadens utformning eller utbredning. Planerarens specifika kompetens innebär inte 
bara att hantera rummet utan istället det långsiktiga, mångsektoriella och kunskapsrika 
rummet – och just det allmännyttiga. 
 
Bradley och Orrskog efterlyser en proaktiv planerare som representerar något annat än 
uppfräschade miljöer och marknadsförda regioner, någon som konfronterar privata kortsiktiga 
ekonomiska intressen med långsiktig solidarisk hänsyn. Morgondagens samhällsplanerare 
handlar utifrån jämställdhet mellan kön, klass och etnicitet på en arena där planeraren är med 
och uttrycker vår tids betydelsefulla allmännyttor.  
 
Författarna anser att de som forskar och utbildar nästa generations planerare måste våga 
arbeta i denna föreslagna riktning och tro på att de nyligen examinerade planerarna skapar sin 
egen roll. De anser slutligen att det som lärs ut på universitet inte bör ses som färdiga verktyg 
att användas, utan snarare bör det kritiska tänkandet, lyhördheten samt förmågan att förstå och 
lösa problem utgöra färdigheter för arbetslivet.  

”På spaning efter den goda staden” 

Tunström undersöker de begrepp som konstruerar staden och hur meningen med staden 
uttrycks. Modernism, funktionsseparering och förort är centrala begrepp vid beskrivning av 
den moderna staden och efterkrigstidens planering (Tunström, 2010). Som motsats till den 
moderna staden ställs enligt Tunström den traditionella staden och begrepp likt kontinuitet, 
stadsmässighet och kvarter beskriver ofta denna stadstyp. I stadsbyggnadsdiskussionen 
förknippas ofta olika begrepp med traditionell eller modern stad och platser kan signaleras 
som ideala respektive problematiska kopplade till dessa begrepp.  
 
I artikeln ställer Tunström sig frågan om vilken planering och vilka planerare det är som ska 
skapa den goda staden. Hon menar att det framhålls en lyssnande och känslostyrd attityd, med 
fokus på gemenskap och förståelse där planerare och boende strävar mot samma mål. 
Konsensus formas enligt Tunström genom samverkan, dialog och helhetssyn. Denna 
efterlysta dialogplanering fungerar som en kontrast till den moderna planeringens ideal med 
planeraren som expert, icke-lyssnande och alltför rationell. 
 
En omgjord expertroll, där planerarens specifika kunskaper blandas med egenskaper såsom 
lyhördhet och medkänsla, kan enligt Tunström vara en konsekvens av tidigare planering men 
också en strävan att ge planeraren legitimitet. Tunström menar slutligen att den lyssnande och 
kännande planeraren kan resultera i att avpolitisera planeringen då fokus istället ligger på 
förståelse, dialog och gemensamma intressen.  
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Efterlyst kompetens och kunskap 

”Planeringskompetens för 2000-talet” 

Jan Nyström skriver 1994 om 2000-talets planeringskompetens. Han anser att det gäller för 
högskolan att ge en tillräcklig teoretisk grund för att skapa yrkesidentitet då det är nästintill 
omöjligt att inom utbildningssystemet svara upp mot trendmässiga förändringar i yrkesrollen 
(Nyström, 1994). Nyutexaminerade planerare tvingas hantera de problem som föregående 
generationer lämnat efter sig och Nyström ställer sig frågan hur rustade nya planerare är för 
denna utmaning och vilken kompetens som kommer krävas inom yrket.  
 
Enligt Nyström kommer en huvuduppgift för planeraren vara att ta fram beslutsunderlag för 
kommunal och regional planering, oavsett om denna jobbar offentligt eller privat. Dessutom 
spår han att utvecklingen av persondatorer kommer skapa spännande möjligheter att snabbt 
sammanställa information till beslutsunderlag och planeraren måste kunna hantera olika typer 
av data. Nyström menar också att gränsen mellan fysiska planerare, arkitekter, ingenjörer och 
mer samhällsvetenskapligt orienterade planerare kommer suddas ut. Nyström lyfter fram tre 
kategorier som han anser vara viktiga för planerarens kompetens till 2000-talet. 
 

• Samarbete mellan offentliga och privata aktörer 
Nyström menar att det länge funnits en uppdelning mellan offentliga och privata intressen 
och det ofta inneburit missförståelse mellan båda parters olika arbetssituationer och 
villkor. Han pekar på nödvändigheten att höja kompetensen hos kommunala planerare, 
och kunskapen hos privata aktörer om kommunal lagstiftning och demokratiska arbetssätt.  

 
• Den offentliga sektorns organisation 
Nyström anser att det i planerarundervisningen måste lyftas fram skillnaden mellan 
offentlig och privat verksamhet och bakgrundsorsakerna till denna skillnad. För att 
motverka den identitetskris som uppkommit inom den offentliga sektorn efter de senaste 
årens ökande privatiseringar måste möjligheterna till förnyelse för den offentliga sektorn 
granskas.  

 
• Beslutsunderlag för planering 
Nyström anser att med hjälp av geografiska informationssystem blir det möjligt att ta fram 
relevant information och beslutsunderlag för planeringen på kort tid. Och för att avhjälpa 
bristande kunskaper i dessa system bör bättre grundkurser för studenter ges och 
utbildningen inom GIS samordnas mellan olika institutioner och universitet för att få 
utbudet avstämt mot behovet.  

”Ordföranden har ordet: ’Samhällsplaneraren – färdledaren mot framtiden?’” 

Gillgren (1996) skriver att samhällsplanerarens profession i framtiden kommer bli att sätta 
samman en konsekvent helhet och uttrycka denna helhet begripligt för dem som vill driva 
samhällsutvecklingen framåt. Gillgren kallar planeraren för ett slags färdledare som inte själv 
vet hur framtiden ser ut, men som hjälper till att bana väg för en framtid man vill arbeta för 
och mot. Samhällsplanerarens roll är att ge beslutsfattande råd och vägledning, samt förslå 
åtgärder för önskat resultat. Gillgren anser att planerarens kompetens grundas på följande: 
 

1. Kunskap om verkligheten 
Det är samhällsplanerarens roll att ta fram specifika kunskaper om den verklighet som ett 
visst beslut kommer gälla, och titta på de faktiska förhållanden som råder. 
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Samhällsplaneraren måste vara förtrogen med planeringsprocessen och hur 
beslutsprocesserna går till. 

 
2. Förmåga att hantera komplexa system 
Planeraren måste ha förmåga att analysera och strukturera komplexa problemställningar så 
att de blir begripliga och hanterbara. Planeraren måste också kunna bedöma de 
konsekvenser olika alternativ får. 

 
3. Sammansättningsförmåga 
Planeraren måste ha förmågan att sätta samman ett åtgärdspaket med lösningar som är 
inbördes konsekventa och inte verkar motsägelsefullt mot varandra. Den måste också 
kunna sätta samman olika komponenter till en fungerande helhet – även om detta kan vara 
nästintill omöjligt för såväl beslutsfattare som planerare.  

 
4. Förmåga att kommunicera 
Planeraren ska vara tränad i att kommunicera med andra människor kring de analyser och 
åtgärdslösningar som arbetats fram, och detta kräver kunskap om hur mänsklig 
kommunikation fungerar. 

 
5. Opartiskhet och integritet 
Planerarens roll är att förse beslutsfattare med underlag fria från värderingar och 
partiskhet för att behålla en professionell och trovärdig linje samt att stå för sina 
bedömningar och inte anpassa sig efter beslutsfattarnas önskemål.  

 
Slutligen funderar Gillgren i sin artikel om det verkligen är planerarna som sitter inne med 
lösningarna, eller istället har kompetensen att hjälpa andra att hitta dem.  

Utbildningarnas utmaning inför framtiden 

”Planerarutbildning i fokus” 

I en PLAN-artikel från 1991 skriver miljöminister Birgitta Dahl och bostadsminister Ulf 
Lönnqvist om högskolornas ansvar för att utbildningarna matchar samhällets behov (Dahl & 
Lönnqvist, 1991). Utbildningarna har enligt författarna stor betydelse för samhällets 
utveckling. De påpekar att högskolorna numera har större utrymme än tidigare att fortlöpande 
utveckla och skapa nya utbildningskombinationer.  
 
Behovet av ny planerarkompetens blir särskilt tydligt i kommunens översiktsplanering och 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar vid större samhällsbyggande. Boverket har enligt 
Dahl och Lönnqvist påpekat att kunskaperna inom miljöfrågor i kommunens planering 
behöver utvecklas för att kunna tillgodoses i praktiken och därmed nödvändigheten att 
kommunen har tillgång till personal med kompetens och utbildning så att samhällsplaneringen 
uppnår de kvalitetskrav lagstiftningen ställer. Dahl & Lönnqvist menar att förhandling och 
kunskapsutbyte blir allt viktigare inslag i den kommunala planeringen och många olika 
intressen ska samordnas. Författarna anser att insatser för vidareutbildning som höjer miljö- 
och planeringskompetensen för den kommunala personalen bör ge goda möjligheter att 
tillgodogöra en miljöinriktad och integrerad kommunal planering.  
 
Dahl & Lönnqvist anser att de fackinstitutioner som utbildar samhällsplanerare bör ge 
studenterna möjlighet att fördjupa sig på en ekologisk grund. Författarna anser vidare att 
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studenterna bör ges möjlighet att under utbildningen praktisera hos statliga myndigheter och 
detta menas långsiktigt tillgodose behovet av välutbildade planerare.  

”Utvecklas planeringsutbildningen i Sverige?”  

Kristina Nilsson anser att alltför lite har hänt med de svenska planerarutbildningarna i takt 
med den samhälleliga utvecklingen (Nilsson, 2002). De flesta som arbetar med fysisk 
planering har ofta teknisk utbildning med arkitekt- eller ingenjörsbakgrund och de som 
arbetar med mer utredande samhällsplanering kommer från samhällsvetande utbildningar. 
Den komplexitet som rådde i samhället under 1960- och 70-talen kom att prägla de 
utbildningar som kretsar kring planering, även den kritik som berörde den modernistiska 
planeringen påverkade utbildningarna.  
 
De största förändringarna inom samhällsplanering handlar om hållbar utveckling och miljö, 
vilket ställer nya krav på utbildningarna, där den tekniska aspekten behöver utmanas av miljö, 
ekonomi och sociala frågor. Den komplexa kombinationen av fysisk miljö och pågående 
samhällsomvandling behöver en utökad förståelse och påverkar även sättet att arbeta med ett 
växande antal aktörer och mer omfattande processer. Det tema som verkar ha utvecklats mest 
inom planeringsutbildningarna enligt Nilsson är den hållbara utveckling och trots att det sedan 
lång tid har diskuterats kring att föra in mer samhällsvetenskapliga inslag i dessa utbildningar 
har de fått begränsat genomslag på de tekniska arkitekt- och ingenjörsinriktade högskolorna. 
Flertalet av dessa utbildningar påpekar vikten av att öka kunskapen kring hantering av 
komplexa processer, men inga konkreta åtgärder verkar ha genomförts. Det finns en 
vedertagen åsikt om huruvida livslångt lärande är positivt för yrkesverksamma, men få 
institutioner erbjuder någon form av vidareutbildning för denna yrkesgrupp. Ett sätt att locka 
fler kvinnliga studenter kan enligt Nilsson vara att erbjuda en mer samhällsvetenskaplig och 
humanistisk inriktning inom de tekniska och naturvetenskapliga planerarutbildningarna, men 
hennes åsikt är fortfarande att för lite har hänt för att hänga med i utvecklingen i samhället.  

”Vad bör egentligen framtidens planerare kunna?” 

Moa Tunström (2011) ställer sig frågan om vad framtidens planerare egentligen bör kunna 
och fokuserar på hur utbildningen av planerarna bör förändras för att tillgodose den nya 
stadens behov. 
 
Tunström föreslår att planeraren i högre grad bör utbildas i statsvetenskap, psykologi och 
kommunikation än fysisk planering i teori och praktik. Tunström anser att analyser av 
befintliga miljöer och förslag på fysiska ändringar i undervisningen istället borde handla om 
att lära sig tekniker för att lyssna på medborgare och medla i intressekonflikter.  
 
Tunström pekar på förvirringen kring alla utbildningar och efterkommande arbetsroller där 
utbildningarna har tillkommit efterhand, antingen som efterfrågan från praktiken eller som 
motpol till existerande utbildningar. Tunström menar att planering inte är någon teknisk 
ingenjörspraktik, inte en samhällsvetenskaplig syssla eller humanistisk verksamhet – utan allt 
på samma gång. Planering kan innebära hantering av bygglov, arbete som planarkitekt eller 
någon som arbetar med medborgardialoger eller strategisk planering. Fält för dessa 
arbetsuppgifter kan både vara inom konsultbranschen, kommunala verksamheter eller på en 
statlig myndighet och där olika kunskaper utgör verktyg för respektive fält. 
 
Tunströms artikel är den sista i uppsatsens empiriska del och i nästa avsnitt analyseras 
texternas diskursiva innehåll tillsammans med tidigare teori.  
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Analys 

De centrala teman som syns i artiklarna från PLAN har bidragit till rubriksättningen i detta 
avsnitt. Dessa teman nämns enligt Winther Jörgensen & Philips (1999) sätt att analysera 
diskurser som mästersignifikanter och påbörjar s.k. ekvivalenskedjor. Debatten som förs kan 
grupperas efter följande centrala resonemang och diskurser. Vad som enligt författarna sägs 
kopplat till dessa teman kan sedan enligt respektive författares resonemang ta olika riktningar.  

Ökat antal aktörer – ökad komplexitet 

Marknadens ökande inflytande och vår tids alltmer omfattande privatiseringar ger 
konsekvenser även för planeringen. Debatten som förs i PLAN speglar detta resonemang och 
syns hos artikelförfattarna redan vid 1990-talets början. Fler aktörer deltar i planeringen vilket 
skapar en mer komplex process där kommunen inte längre är ensam att styra 
samhällsutvecklingen (Blücher, 2002; Nyström, 1994; Orrskog, 1998). Klyftan mellan privat 
och offentlig verksamhet tydliggörs och ger andra förutsättningar för planeringen. Initiativ 
kan numera komma från olika aktörer vilket enligt Blücher (2002) ger planeringen främst 
ekonomiska motiv, och planerarrollen kan komma att omformas på grund av ändrade 
maktförhållanden. Blücher nämner också avskaffandet av kommunalt planmonopol som en 
eventuell konsekvens av marknadens ökande inflytande och väcker därmed tanken om en 
radikal förändring av planerarrollen som följd.  
 
Det ökande antalet aktörer och uppdragsgivare skapar olika lojalitetsband för planeraren att 
förhålla sig till (Orrskog, 1998). Den tydliga gränsen mellan privat och offentlig verksamhet 
suddas långsamt ut vilket tillsammans med diffusa band mellan olika aktörer kan skapa en 
frustration inom kåren. Orrskog påpekar nödvändigheten att teoretisera kring 
planeringsbegreppet och utveckla detta vid en sådan frustration, och Nyström (1994) anser att 
den offentliga sektorn måste genomgå en förnyelse för att undvika en identitetskris till följd 
av ökade privatiseringar. Enligt Asplund et al (1997) har planeraren som uppgift att hitta 
lösningar på samhällsproblem sett ur ett helhetsperspektiv, vilket kan kompliceras då flera 
olika aktörer deltar i planeringsprocessen. Planerarens uppgift att kommunicera med 
medborgarna (Johansson, 2004; Lundström, 2010) och väcka intresset kring planeringsfrågor 
kan försvåras när komplexiteten ökar i samband med den aktörsrika planeringen.  

Värdeneutralitet eller inte?  

Genom att studera artikelförfattarnas önskemål om vilka kompetenser den framtida planeraren 
förväntas ha, går det att tolka en förändring i attityden till värdeneutralitet. Kritiken mot den 
alltför rationella planeringen har enligt Mukhtar-Landgren (2012) handlat om svårigheten att 
vara värdeneutral i ett samhälle med ökande mångfald. Kritiken har lett till en mer 
demokratisk process med ökat medborgardeltagande som följd.  
 
Strömgren (2007) påpekar i sin konstruktion av extremtyper att i det rationella tänkandet görs 
en klar åtskillnad mellan planeraren och de som det planeras för, en åtskillnad som författarna 
i PLAN tenderar att ta avstånd ifrån. Istället förespråkas en planering där 
medborgarinflytandet växer och planeraren intar en roll där etik och rättvisa får betydande 
plats (Fredrika, 2011; Johansson, 2004). Johansson anser att planeraren bör agera språkrör för 
samhällets svaga grupper och i större omfattning värna om integration och förändring av 
skeva maktstrukturer, något som utgör en motpol till det rationella tänkandet. Idén om 
separation och hierarkiska maktstrukturer vill Fredrika (2011) ersätta med medvetenhet om 
samhällets mångfald där medborgarna har en tydlig röst, vilket också går emot ett rationellt 
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sätt att planera. Resonemanget syns även hos Tunström (2010) som framhåller vikten av att 
genom förståelse och gemenskap forma samhället tillsammans med medborgarna, där 
planeraren intar en lyssnande och kännande attityd. Asplund et al (1997) menar att 
värderingar och känslor finns i många professioner och att planering bara delvis har med fakta 
och vetenskap att göra, ett antagande som får genomslag hos författarna ovan. 
 
Endast en av artikelförfattarna förespråkar en planering fri från värderingar, nämligen den 
dåvarande ordföranden i FFS, Hans Gillgren. Gillgren (1996) anser att planeraren behåller sin 
trovärdighet främst genom att agera opartiskt och förse beslutfattare med underlag fria från 
värderingar, och Gillgren verkar sammanfattningsvis föredra en mer teknisk och rationell 
praktik. Lundström (2012) påpekar hur planeringen bygger på värderingar och uttrycker makt, 
då den som leder processen i en kommunikativ planering har stor möjlighet att påverka 
resultatet. Planerarens uppgift enligt Lundström är att i kommunikationen med medborgarna 
undvika ett försvårande språk och ansvaret kan ligga i att förse medborgarna med rättvis 
information och inte undanhålla viktig fakta, och där planerarens roll som agendasättare kan 
försvåra transparensen. 
 
En planering som tillsammans med medborgarna tar form väcker idén om det kollektiva goda 
och Strömgrens (2007) fjärde riktmärke att planera till förmån för hela samhället. Fredrika 
(2011) resonerar i sin artikel om det inkluderande samhället, förmågan att ta tillvara på 
samhällets olikheter och att se till platsers unika förutsättningar istället för att förespråka 
enhetslösningar, och därmed utmanar hon Strömgrens idé.  
 
Planeringen har som syfte att förbättra samhället för de som det planeras för (Strömgren, 
2007; Mukhtar-Landgren, 2012), och utger motiv för planeringen. Fredrikas (2011) argument 
kan tolkas förespråka en organisk planering som främst påverkas av varje plats dynamiska 
förutsättningar. Idén att planera till förmån för det kollektiva goda är inte bortkastad, men att 
förespråka en kollektiv lösning som fungerar generellt anses inte enligt Fredrikas argument 
kunna hantera en ny tids samhällsplanering. Strömgrens (2007) tredje idémässiga grund om 
det voluntaristiska tänkandet, där planeringen styrs av människor och inte slumpen eller 
naturen får också minimalt genomslag i Fredrikas önskemål om någon form av organisk 
planering, där hon istället vill ge slumpen utrymme genom sociala och kreativa aktiviteter och 
upplevelser i staden.  

Kvinnor och mäns (olika) sätt att planera 

Planeringen har länge legitimerats som en rationell och teknisk aktivitet där en tydlig 
åtskillnad mellan planeringsobjekt och -subjekt gjorts (IVA, 2010; Lundström, 2010; 
Strömgren, 2007; Mukhtar-Landgren, 2012). Planeraren har varit arkitekt eller ingenjör och 
det är först på senare år som en mer samhällsvetenskaplig och humanistisk planering 
tillämpats.  
 
I artiklarna syns en efterfrågan på en mer känslostyrd planering där mångfald och samhällets 
svagare grupper ges högre prioritet och planeringen inte längre enbart baseras på tekniska och 
ekonomiska bedömningar. Detta resonemang syns hos framförallt kvinnliga författare som 
Folkesdotter (1997) och Fredrika (2011). Asplund et al (1997) beskriver planerarens 
erfarenhetsbaserade kunskap som metoder som utvecklats inom yrkeskåren och till stor del 
kan påverka individers värderingar. Till konsten att utöva sitt yrke hör att ta för givet hur man 
ska agera vilket kan göra det svårt att förändra ett arbetssätt. Folkesdotter (1997) lyfter i sin 
artikel frågan om hur planeringen formats efter vilket kön planförfattaren haft. Hon 
poängterar hur de manliga planerarna fokuserat på tekniska, rationella och ekonomiska 
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bedömningar. Konkret har detta resulterat i ett osammanhängande problemkoppel där 
samhällets svagare grupper och gemenskap fått litet utrymme medan frågor rörande 
exempelvis biltrafik prioriterats. De tidiga kvinnliga planerarna fokuserade enligt Folkesdotter 
i högre grad på samhällets integration, sociala frågor och en harmoniserad tillvaro mellan 
medborgarna sett ur ett helhetsperspektiv.  
 
Det är inte svårt att dra paralleller till det avtryck som det manliga sättet att planera gjort för 
såväl utbildning som praktik. En reaktion som befäster detta i debatten är Nilssons (2002) 
förslag på att locka fler kvinnliga studenter till planerarutbildningarna genom att erbjuda mer 
samhällsvetenskapliga och humanistiska inriktningar inom de tekniska 
planerarutbildningarna. Det är framförallt kvinnliga författare som Folkesdotter (1997), 
Fredrika (2011), Nilsson (2002) och Tunström (2010) som anser att planeringen bör fokusera 
mer på gemenskap och sociala frågor, och till debatten bidrar endast en man, Johansson 
(2004), som anser att planeraren i större omfattning bör fokusera på konsekvensetiskt 
handlande och denna fördelning kan ge en uppfattning om mäns och kvinnors olika 
intressefrågor genom åren.  

Sociala frågor, jämlikhet och etik i planeringen 

Genom att titta på Nationalencyklopedins (2014) beskrivningar av vad olika former av 
planering är, ges ingen indikation på att planering har något med social integration, solidaritet 
eller jämlikhet att göra, utan verkar i grova drag handla om att fysiskt forma eller omforma 
mark och bebyggelse. Ser man till den diskussionen i PLAN, förefaller det som att flertalet 
författare argumenterar för ett vidare fokus på rättvisefrågor, jämlikhet och hänsyn (Bradley 
& Orrskog, 2005; Folkesdotter, 1997; Fredrika, 2011; Johansson, 2004).  
 
Johansson (2004) anser att politikernas minskande förtroende ställer andra krav på planeraren 
som får ett större ansvar gentemot medborgarna. Planeraren bör arbeta för integration och 
representera samhällets svaga grupper. Bradley & Orrskog (2005) pekar på samhällets 
problem som i större omfattning handlar om bristande delaktighet. Planeringen kan inte 
längre handla om enbart stadens fysiska utformning utan istället om solidaritet och 
jämställdhet mellan samhällets olika grupper. Jämställdhetsfrågorna är återkommande i 
debatten om planeringens utveckling, och Folkesdotter (1997) och Fredrika (2011) påpekar 
med mer än tio års mellanrum hur mångfald och jämställdhet bör ligga till grund för en 
solidarisk planering.  
 
Planerarkåren har enligt Asplund et al (1997) olika uppfattningar om planeringens syfte, och 
det tydliggörs här hur en gemensam tolkning saknas. Enda konkreta hållpunkten är att 
planeringen avser förbättra framtiden där allmänintresset utgör legitimeringsgrund. Mukhtar-
Landgren (2012) och Asplund et al (1997) påpekar den åtskillnad som krävs mellan 
planeringsobjekt- och subjekt enligt förutsättningen om allmänintresset som motiv och 
Strömgrens (2007) idémässiga tankar kring denna uppdelning är starkt kopplade till rationell 
planering vilket i författarnas argument ges minimal förankring.  

Debatten och utvecklingen av professionen 

Det är svårt att ge en entydig bild av vad planerarprofessionen innebär, något som Asplund et 
als (1997) resonemang kring kårens egna svårigheter att definiera sina syften och uppgifter 
visar. Det råder däremot en klarhet kring professionens föränderlighet i takt med exempelvis 
förändrade arbetssätt eller uppgifter. Planerarollen har omformats över tid och enligt 
Lundströms (2006) beskrivning så utmanas professionen efterhand som kritik tillkommer som 
reaktioner från samhället. Professionsbegreppet inrymmer politiska faktorer, maktaspekter 



 24 

och olika grader av värdeneutralitet som påverkas efter samhällets invändningar mot rådande 
ideal.  
 
Debatten som förs i PLAN syftar till att utveckla professionen, främst genom länkar mellan 
den akademiska världen och praktiken. Orrskog (1998) poängterar att teoretisering kring 
verksamheten är en nödvändighet för professions utveckling, och byråkratin som fortfarande 
ligger till grund för planeringen härstammar från efterkrigstidens uppdrag att hantera den 
ökande urbaniseringen. Bradley & Orrskog (2005) förstärker i sin artikel budskapet om 
professionens utveckling och belyser dessutom att planeringsverksamheten åter kan göras 
meningsfull genom att fokusera mindre på fysisk utformning och mer på långsiktig solidarisk 
hänsyn.  
 
En aspekt på planeringen som politisk verksamhet är enligt Lundström (2010) den 
maktposition som planeraren innehar genom att både formulera frågor och hitta svar vilket 
kan leda till stor påverkan på processens resultat. Den politiska aspekten handlar i debatten 
om förhållandet mellan politiker om tjänstemän och deras respektive ansvarsområde samt 
graden av värdeneutralitet (Johansson, 2004). I takt med den minskade tilltron till politikerna 
har planerarnas ansvar ökat framförallt i kommunikationen med samhällets grupper.  

Utmaningar för utbildningarna att matcha samhällets nya behov 

Den utbildningsbakgrund som efterkrigstidens planerare hade var främst sprungen ur 
arkitektskolorna och praktiserades tekniskt och rationellt (IVA, 2010; Lundström, 2010; 
Nilsson, 2002). Planeringen hade enligt Bradley & Orrskog (2005) som uppdrag att med 
fysiska medel styra samhällets utformning men idag är detta uppdrag avslutat och ersatt med 
nya samhällsproblem som bristande delaktighet och segregation.  
 
I debatten syns aspekter på planeringens nya uppdrag. Detta märks hos författarna och 
uttrycks exempelvis likt samverkan och dialog hos Tunström (2010) och solidarisk hänsyn 
och jämställdhet hos Bradley & Orrskog (2005). Debatten kring utbildningarnas utveckling 
handlar främst om bristen på att matcha samhället behov av kunskap i takt med ökande 
komplexitet, vilket tillsammans med hållbarhetsfrågornas aktualitet syns redan hos Dahl & 
Lönnqvist (1991). Det finns enligt Nilsson (2002) en vedertagen åsikt om livslångt lärande 
och både Nilsson och Dahl & Lönnqvist efterlyser möjligheter till praktik för studenter och 
vidareutbildning för yrkeskåren, men enligt IVA (2002) erbjuds inga 
vidareutbildningsmöjligheter för yrkesverksamma inom det befintliga utbildningsutbudet. 
Debatten i PLAN har en viktig uppgift att belysa efterfrågan och kritik från praktiken. Detta 
ställer krav på den akademiska världen att utveckla det befintliga utbildningsutbudet.  
 
Med hänvisning till temat om kvinnors och mäns olika sätt att planera så kan en förklaring till 
utbildningsutbudets tekniska utgångspunkter ligga i att det tidigare mestadels var män som 
planerade. Kvinnors fokus på sociala aspekter och exempelvis samhällets integration fick litet 
utrymme, och med dagens mer jämlika fördelning mellan könen i kåren så efterfrågas andra 
former av kompetenser och lösningar på samhällets problem. Bradley & Orrskog (2005) anser 
att det kritiska tänkandet och lyhördheten bör utgöra färdigheter för yrkeslivet, och Tunström 
(2010) efterlyser dessutom egenskaper såsom medkänsla och förståelse samt föreslår att 
planeraren bör utbildas i kommunikationsteknik och medling. Det finns en önskan i debatten 
om ett utökat perspektiv på planerarutbildningen med framförallt samhällsvetenskapliga och 
humanistiska utbud. Detta för att tillgodose samhällets nya behov och därmed utmana den 
tekniska aspekten på planering. 
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Avslutande diskussion 

Ett centralt tema som författarna framhåller handlar om hur planeringen allt oftare utgör arena 
för ett ökat antal aktörer som en reaktion av privatiseringar och marknadens inflytande. 
Planeringen initieras på ekonomiska grunder vilket ger ändrade förutsättningar.  
I dagsläget har kommunen planmonopol, men ett eventuellt avskaffande av monopolet 
diskuterades i debatten och därmed väcks frågan om vad detta kommer göra för planerarollen. 
Ett scenario där såväl byggherrar som exploateringsföretag har makten att avgöra vad mark 
och vatten skall användas till bör utgöra underlag för framtida forskning. Privatisering och 
marknadsstyrning är en politiskt nyanserad fråga, men med ett stundande och möjligt 
maktskifte i åtanke kanske detta resonemang inte får något vidare genomslag.  
 
Som flertalet författare belyste har planeringen numera andra motiv än att fysiskt utforma 
staden. Urbaniseringsprocessen fortsätter dock, om än i annan form vilket kräver exempelvis 
förtätningar av staden och hushållning av våra resurser. Vi har idag andra samhällsproblem 
där planeringen kan handla om att minska segregation och skapa en trygg stad vilket antas 
ställa andra krav på planerarens kompetens. Jämställdhetsfrågor och sociala aspekter är 
dagsaktuella och en mer emotionell dimension av planeringen efterlyses och detta är frågor 
som jag ser framemot att utforska som blivande planerare. 
 
En väsentlig och omfattande aspekt som jag inte förutsåg innan jag påbörjade mitt arbete, var 
hur den manliga dominansen i planeringen kommit att forma såväl utbildning som praktik. De 
kvinnliga aspekterna berörde i högre omfattning sociala och harmoniserande faktorer vilket 
kunde resultera i omsorg om samhällets svaga grupper och medvetenhet om mångfald och 
integration. Dessa aspekter syntes både hos kvinnliga författare och i beskrivningen av 
kvinnliga planerare. Även om kvinnorna varit i yrket ett tag, så tror jag inte att intåget format 
kår och utbildning tillräckligt än, och vad kommer hända med planeringen när kvinnligt 
tänkande och handlande blir centralt? 
 
Debatten som förs i PLAN har en viktig funktion i utvecklingen av professionen. Den har ett 
ansvar att driva på, provocera och väcka tankar hos läsaren. I detta fall är läsaren rimligtvis 
aktiv inom eller i varje fall intresserad av planering och förhoppningsvis skapar debatten en 
betydelsefull insikt om situationen. För professionens utveckling är också planeringsteorin 
viktig, då denna utgör länk mellan praktik och akademi och utan denna länk finns ingen 
möjlighet till dialog och förändring. Författarna för en gedigen debatt om yrkets utveckling, 
men troligtvis är det något tidigt att spå hur professionen kommer formas. Som bekant sker 
utvecklingen som reaktion och motreaktion, men denna kraft har kanske inte riktigt hunnit 
formulera sig än.  
 
Syfte med uppsatsen var att kunna ge en rättvis bild av mitt blivande yrke, men har snarare 
gett mig insyn i de centrala ämnen som driver debatten och utvecklingen framåt. Jag har fått 
insikter om vilka mekanismer som formar praktik och utbildning samt varifrån vissa 
värderingar och sätt att hantera planeringen kommer ifrån. Dessa insikter är med facit i hand 
mer betydelsefulla för mitt fortsatta intresse för diskussionen.  

Slutsats 

De diskurser och konstruktioner av planeraren som syns i media belyser centrala aspekter som 
syftar till att utveckla rollen. Det förs en ihärdig debatt där författarna provocerar den aktuella 
planeringen och resonemangen kretsar ofta kring förändrade krav i takt med att våra 
samhällsproblem får nya uttryck. De centrala aspekter som klargörs berör hur den numera 
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aktörsrika arenan förändrar planeringens förutsättningar och hur samhällets sociala problem 
ställer andra krav på planerarens kompetenser. Dessutom förtydligas de avtryck den tidigare 
mansdominerade kåren haft för såväl praktik som utbildning men också för värderingar och 
fokusfrågor. I debatten framhålls vikten av att utbildningarna motsvarar samhällets förändrade 
krav. Dessutom klargörs planeringsteorins viktiga funktion för utvecklingen av professionen 
och teoretiseringens uppgift att förmedla kraven till den akademiska världen. Debatten samlar 
många åsikter om professionens föreslagna utveckling, men en konkret lösning tycks inte ha 
formulerats riktigt än.  
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