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ABSTRACT

The aim of this thesis is to attract attention to important factors that 
should be taken into consideration in the comprehensive planning 
process. This to support the development of a better planning process 
for provident and well founded planning results. In the present study, 
three question areas has been central; Which point of departure and 
needs is there when it comes to implement planning tools in the 
comprehensive planning process, what are the experience from the 
planning actors after they have practised some chosen planning tools, 
and the third area concerns the professional planners experience of 
handling future prospects and planning tools in the planning tasks.The 
research includes two different studies, a survey and an interview 
study. The survey is made as a part of a wider project. The main 
purpose of this wider project is to handle planning questions, and there 
role in the work, in a deeper manner to create sustainable 
municipalities. An earlier evaluation of some different planning tools 
was the base for the survey. The interview study was made among 
planners with work tasks containing municipality comprehensive 
planning. The attention was especially aimed at the planner’s 
experiences of planning tools and aspects of future coupled to those.  
The overall result of the studies has been that there is a lack of deeper 
reflection concerning the way the work is carried out. Implementing 
and use of specific planning tools in different phases in the process 
can make planners more conscious in this manner.





SAMMANFATTNING

Syftet med denna licentiatuppsats är att med stöd av teorier, 
tillsammans med de empiriska studierna, synliggöra faktorer som är 
viktiga att uppmärksamma i den kommunala fysiska översikts-
planeprocessen för att skapa ett framsynt och välgrundat 
planeringsresultat. Tre frågeområden har varit centrala; det första är 
vilka utgångspunkter och behov finns det när det gäller att 
implementera planeringsverktyg i den översiktliga fysiska 
planeringsprocessen. Det andra vilka synpunkter som 
planeringsaktörerna framhåller efter att ha testat några utvalda 
planeringsverktyg. Det tredje gäller de professionella fysiska 
planerarnas erfarenheter att hantera framtidssyn och 
planeringsverktyg. Arbetet omfattar två studier, en enkätundersökning 
och en intervjustudie. Enkätundersökningen genomfördes som en del i 
ett större delprojekt vars övergripande syfte var att på ett fördjupat sätt 
behandla de fysiska planeringsfrågorna och deras roll i arbetet för att 
skapa hållbara kommuner. En utvärdering av några olika 
planeringsverktyg låg till grund för enkätundersökningens 
genomförande. Urvalsgruppen var delprojektets deltagare. 
Intervjustudien genomfördes med planerare vars arbetsuppgifter 
omfattar kommunal översiktlig fysisk planering. Intresset var särskilt 
riktad till planerarnas erfarenheter av planeringsverktyg och 
framtidsaspekter knutna till dessa. Det övervägande intrycket av 
studierna har varit att det bland planeringsaktörerna saknas en djupare 
reflektion om det sätt som planeringsuppgifterna genomförs på och att 
ett medvetandegörande kan åstadkommas genom att 
planeringsverktyg implementeras i planeringsprocessens olika skeden.  
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Det krävs nya sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla 
sättet att tänka har skapat. (Albert Einstein) 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Planering är en nödvändig men komplex uppgift, särskilt när det 
handlar om att förutse framtidens samhällsbyggande. Den yttersta 
problematiken kan nog sägas vara dess framtidsinriktning eftersom det 
är omöjligt att förutse framtiden. Det finns flera exempel på planering 
och byggande i samhället som inte blivit bra. I Sverige omnämns ofta 
byggandet av de stora höghusförorterna på 1960- och 70-talet, som ett 
exempel. Men man kan nog ändå uppfatta det som att de människor 
som deltog i 1960-och 70-talets planering av höghusförorterna 
försökte att lösa den tidens problem på bästa möjliga sätt. 

Den översiktliga planeringens förutsättningar förändras ständigt, 
vilket inte är något nytt. Det generalplaneinstitut som infördes i 
samband med 1947 års byggnadslagstiftning var i första hand en fråga 
för experter. Idag är situationen en annan. Exempelvis har allmänheten 
fått en betydligt mer framträdande roll och som dessutom har stärkts, 
tack vare att rätten till insyn och inflytande har lagstadgats. Fladvad 
(2001, s. 3) skriver att medverkan från medborgare och representanter 
från olika intressen idag är en grundförutsättning i planeringen, och 
ibland även själva utgångspunkten för flera av landets kommuner. Det 
är den breda uppslutningen kring den översiktliga planeringen som 
ska bana vägen för den långsiktiga och hållbara planeringen, skriver 
han.

Förutom att medborgarnas medverkan i planeringen stärkts så har 
fler uppgifter tillkommit den översiktliga planeringen, en del frivilliga 
och en del förordnade av staten. Att planera för en hållbar utveckling 
är idag ett viktigt och grundläggande uppdrag för kommunerna. Flera 
kommuner har även börjat ge sin översiktsplan ett eget innehåll vid 
sidan av kraven i plan- och bygglagen. Det faktum att planeringen 
tillfogas fler uppgifter, samtidigt som de gamla uppgifterna ofta blir 
kvar, upplevs av många ha komplicerat planeringen.
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Planerarna har således fått allt fler uppgifter att ta hänsyn till och 
många av dem som arbetar med planering upplever situationens som 
svår. Det finns inte heller någon allmängiltig planeringsmodell att ta 
fram och sedan tillämpa på de planeringsfrågor som uppstår. 
Planeringsfrågor kan ofta hänföras till flera olika fält, och de platser 
som planeringen gäller ser många gånger väldigt olika ut. Det nära 
samarbete mellan planeringens olika aktörer, samt de många 
planeringsuppgifterna, kräver således engagemang, kreativitet och 
nytänkande. Det menar bl.a. Wheeler (2004, s. 1) som finner det 
angeläget att det skapas kreativa metoder som bättre svarar mot de 
krav som den hållbara planeringen ställer. 

En betydelsefull och bakomliggande studie till föreliggande 
forskningsarbete, och som har studerat dessa aspekter är SAMS -
projektet (se Boverket & Naturvårdsverket 2000). En av SAMS-
projektets nyckelfrågor var att utveckla en verktygslåda för att 
integrera miljöfrågor i den översiktliga planeringen. En annan var att 
stärka samverkan i planeringsprocessen både mellan olika 
professioner och miljömål, men även mellan experter, beslutsfattare
och allmänhet. Vid projektets slutskede konstaterades att de verktyg 
och metoder som hade tillämpats under projektets gång har stor 
potential att lyfta fram planeringen samt att de bidrar till att integrera 
miljöfrågorna i planeringsprocessen. Det konstaterades även att 
visioner och framtidsbilder utgör en inspirationskälla för planerings- 
och miljöarbeten.  

Föreliggande licentiatuppsats fortsätter i liknande anda som 
SAMS-projektet, främst i bemärkelsen att utveckla och i delar 
utvärdera en verktygslåda, tillämpningsbar i det översiktliga 
planeringsarbetet. SAMS-projektet visade på möjligheter att kreativt 
utveckla nya och informella sätt att med hjälp av olika verktyg 
integrera miljöfrågorna. 

                                          
 Samhällsplanering med miljömål i Sverige 
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1.2 Syfte och förförståelse 

Syfte
Licentiatuppsatsens övergripande syfte är att med stöd av teorier, 
tillsammans med de empiriska studierna, synliggöra faktorer som är 
viktiga att uppmärksamma i en planeringsprocess för att skapa ett 
framsynt och välgrundad planeringsresultat. Licentiatuppsatsen tar i 
huvudsak sin utgångspunkt i följande områden:  

– Vilka utgångspunkter och behov gäller för att implementera 
planeringsmetoder och planeringverktyg i den översiktliga 
planeringsprocessen?

– Vilka är synpunkterna som planeringsaktörerna framhåller efter att 
ha testat några utvalda planeringsverktyg? 

– Hur ser de professionella planerarnas erfarenheter ut när det gäller 
framtidssyn och planeringsverktyg? 

I licentiatuppsatsen uppmärksammas även planerarens situation 
eftersom planeraren intar en viktig roll i planeringsprocessen.  

Licentiatuppsatsen vilar på den kvalitativa ansatsen. Det har bl.a. 
kommit till uttryck genom att jag vid studiens inledning ville utveckla 
min förståelse för området då jag inte hade någon exakt kunskap om 
det som skulle studeras. Precisa frågeställningar och hypoteser har 
därmed inte utformats.  

Vad gäller licentiatuppsatsens avgränsningar så är det framförallt 
fysisk översiktlig planering, planeringsverktyg och framtidsaspekter 
knutna till dessa som har avhandlats. 

Förförståelse
I kvalitativa studier bör forskarens förförståelse tydliggöras för att på 
så vis svara mot kravet på forskningsmässig giltighet och 
tillförlitlighet. Malterud (1998, s. 45) beskriver förförståelse som det 
bagage som forskaren bär med sig in i ett forskningsprojekt där 
bagaget bl.a. består av utbildningsbakgrund och tidigare relevanta 
erfarenheter.

Min förförståelse inför denna licentiatuppsats kan beskrivas 
utifrån tre aspekter: utbildning, medverkan i projekt samt mina 
forskarstudier. Min grundutbildning är civilingenjör i 
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samhällsbyggnadsteknik. Jag har inriktningen samhällsplanering som 
bl.a. förutsätter kunskaper i trafikplanering, kommunalteknik, och 
fysisk planering. Min medverkan i olika forskningsprojekt kan 
hänföras till Energimyndighetens program Uthållig kommun och 
delprojektet Fysisk planering för ett hållbart samhälle (se bl.a. 
Ranhagen 2006; Laitila 2006a; Laitila 2006b). Vad gäller min 
forskarutbildning så tar den sin tydligaste utgångspunkt i ämnet fysisk 
planering som företrädesvis har handlat om litteraturstudier. Jag har 
även studerat pedagogik.

1.3 De empiriska studierna 
En viktig grund för licentiatuppsatsen är de empiriska studierna. Den 
första studien genomfördes inom ramen för Energimyndighetens 
program Uthållig kommun, etapp I och pågick från september 2004 till 
och med december 2005 (se Ranhagen 2006). Den specifika uppgiften 
för delprojektet var att på ett fördjupat sätt behandla de fysiska 
planeringsfrågorna och deras roll i arbetet för att skapa hållbara 
kommuner.  

Delprojektets övergripande syfte var att belysa vilken roll fysisk 
planering kan spela för att främja en hållbar utveckling, att utveckla 
kunskaper om samverkans- och arbetsformer i den fysiska planeringen 
i samverkan med lokala och nationella aktörer samt att inom 
delprojektet utveckla och utvärdera metoder och verktyg för att 
underlätta arbetet att nå en hållbar utveckling. Min medverkan i 
delprojektet koncentrerades till att utvärdera planeringsverktygen med 
undersyftet: att synliggöra projektdeltagarnas synpunkter kring de 
olika planeringsverktygens för- och nackdelar. Projektdeltagarna var 
förutom forskare från Luleå tekniska universitet ett stort antal 
personer från olika kommunala nämnder, förvaltningar och andra 
organisationer från Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och 
Örnsköldsvik. 

Den andra studien genomfördes under hösten 2006 i samarbete 
med fem planerare. Syftet med denna studie var att klargöra: hur
översiktliga planerare arbetar och resonerar kring planeringsmetoder 
och framtidsbilder. De intervjuade planerarna är fem till antal och är 
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verksamma i Kiruna, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. De båda 
studierna beskrivs ytterligare i kapitlet Empirisk utgångspunkt.

1.4 Licentiatuppsatsens disposition 
Licentiatuppsatsen struktureras på följande sätt:  

Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel redogör jag för licentiatuppsatsens teoretiska 
utgångspunkt. Inledningsvis refererar jag några olika författares syn 
kring planering och planeringsteorier. De planeringsbegrepp som jag 
diskuterar befinner sig i ett spänningsfält mellan de mer generella 
planeringsbegreppen, till de mer de mer precisa begreppen som 
förekommer inom fysisk planering. Jag diskuterar även framtiden. Att 
diskutera framtiden innebär i det här sammanhanget att jag belyser 
olika metoder att hantera framtidsfrågor med i planeringen, snarare än 
att försöka urskilja de frågor som den framtida översiktliga 
planeringen har att hantera. Kapitlet innehåller även en resumé av den 
översiktliga planeringens utveckling samt en översikt om forskning, 
praktik och planerarens roll. 

Empirisk utgångspunkt 
I detta kapitel redogör jag för licentiatuppsatsens empiriska 
utgångspunkter. Det innebär att jag inleder med att skriva en teoretisk 
redogörelse om vetenskaplig ansat, urval och kritisk reflektion. 
Därefter fortsätter jag med att skriva om de empiriska studierna och de 
använda datainsamlingsmetoderna. I kapitlet har jag framförallt 
använt mig av Lantz (1993) och Malterud (1998) när det gäller de 
vetenskapliga tillvägagångssätten, och Ranhagen (2006) vad gäller 
den mer ingående beskrivningen av studie I.  

Resultat
I resultatkapitel presenterar jag resultaten av mina empiriska studier. 
Den första studien faller inom ramen för delprojektet Fysisk planering 
för ett hållbart samhälle (se Ranhagen 2006) och den bygger på en 
enkätstudie. Den andra studien är en intervjustudie med fem planerare. 



 14

Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel skriver jag en sammanfattande diskussion. Här kopplar 
jag samman teorierna med de empiriska studierna. Kapitlet inrymmer 
även ett avsnitt där jag diskuterar valda metoder samt en kritisk 
reflektion. Bl.a. diskuterar jag den forskningsansats som jag valt, de 
datainsamlingsmetoder som jag tillämpat och licentiatuppsatsens 
teoretiska referensram. Jag avslutar med en reflektion och förslag till 
fortsatt forskning. 
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2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I detta kapitel redogör jag för licentiatuppsatsens teoretiska utgångspunkt. 
Inledningsvis refererar jag några olika författares syn kring planering och 
planeringsteorier. De planeringsbegrepp som jag diskuterar befinner sig i ett 
spänningsfält mellan de mer generella planeringsbegreppen, till de mer de mer 
precisa begreppen som förekommer inom fysisk planering. Jag diskuterar även 
framtiden. Att diskutera framtiden innebär i det här sammanhanget att jag belyser 
olika metoder att hantera framtidsfrågor med i planeringen, snarare än att 
försöka urskilja de frågor som den framtida översiktliga planeringen har att 
hantera. Kapitlet innehåller även en resumé av den översiktliga planeringens 
utveckling samt en översikt om forskning, praktik och planerarens roll. 

2.1 Planeringsteorier 
Enligt Prawitz (2007) kan en teori förstås som ”… antaganden eller 
påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar 
vår kunskap om dem.” Företeelsen är i detta sammanhang planering
och det som framställs som planering i denna licentiatuppsats är 
främst planering i bemärkelsen fysisk översiktlig planering.  

Begreppet planering 
Begreppet planering förekommer i många olika sammanhang och de 
är långt ifrån entydiga. Förutom att planering är ett grundläggande 
begrepp på individnivå så är planering även ett förekommet begrepp 
hos såväl offentliga myndigheter som privata företag. Khakee (2000a, 
s. 17) förklarar skillnaden mellan de två senare: ”Ett företag planerar 
inom de ramar som marknadsekonomin fastställer medan den 
offentliga planeringen bygger på dess möjligheter att korrigera 
marknadsmisslyckanden”, t.ex. olika externa effekter som 
miljöförstörning, trängsel m.m. Att förklara företeelsen planering 
innebär således ett ämnesöverskridande sökande.

Planering låter sig beskrivas genom en rad olika författare, både i 
övergripande termer men även i mer konkreta ordalag. En författare 
som har beskrivit planering i mer allmängiltiga termer är Wirén (1998, 
s. 57). Han menar att planering i dess enklaste form innebär en strävan 
att metodiskt realisera en idé: från idéproduktion via planering till 
genomförande. Att planering syftar till att förbereda beslut som har 
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med framtiden att göra, är som han uttrycker det, närmast ett axiom. 
Enligt Wirén (1998, s. 56) är ett allomfattande drag för planering att 
dess avnämare i första hand är offentliga beslutsfattare med ansvar för 
kollektiva frågor, dvs. politiker och tjänstemän.

Planering i betydelsen samhällsplanering är ofta förknippad med 
tekniska och fysisk förhållanden, exempelvis markanvändning eller 
samhällets tekniska försörjningssystem. Men samhällsplanering är 
både i dess betydelse, liksom tillämpningsområde vidare än så. Bl.a. 
skriver Orrskog (2003, s. 30) att samhällsplanering tar ansvar för en 
trakt, en historia och en gemensam framtid, m.a.o. 
samhällsplaneringen förvaltar samhället. ”En sund samhällsplanering 
ska förena god fysisk miljö med social samhörighet” som Ramírez 
(2002, s. 17) uttrycker det. Samhällsplanering kan, förutom den 
fysiska miljön, således inrymma ytterligare sakområden: försvar, 
sjukvård, skola m.m. men det är dock den fysiska planeringen som fått 
den dominerande rollen i betydelsen samhällsplanering.  

Att det ser ut så kan enligt Orrskog (2003, s. 15) bero på att den 
välfärdsstat vi håller på att lämna bakom oss faktiskt i hög grad just 
byggdes och att ingenjörer och arkitekter av den anledningen fick 
betydande roller. Välfärdsstaten skapades genom urbaniseringen av 
Sverige. På motsvarande sätt talas det i dag om att bygga det hållbara 
samhället som också till stor del handlar om just att bygga.

Planering i betydelsen fysisk planering handlar om att 
förutbestämma samhällets framtida handlande genom att avgöra hur 
mark och vatten ska användas. Den fysiska planeringens innebörd 
återfinns framförallt i plan- och bygglagen (SFS 1987:10) och 
miljöbalken (SFS 1998:808) men även i annan lagstiftning som t.ex. 
kulturminneslagen och väglagen. Enligt regeringens proposition 
1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och 
bygglagen är den fysiska planeringens uppgift:

– att utveckla en ändamålsenlig och långsiktig hållbar 
bebyggelsestruktur,

– att teknisk infrastruktur anpassas till och utvecklas med hänsyn till 
de miljökrav som finns och naturens kretslopp, 

– att skapa en rik och levande vardagsmiljö, 
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– att förbättra det lokala inflytandet. 

I propositionen ges även uttryck för att den fysiska planeringen ska 
medverka till en positiv samhällsutveckling som tar hänsyn till miljön, 
bl.a. genom att den konkret ger möjligheter att påverka hur samhället 
organiseras och struktureras.

Nyström (2003, s. 136) beskriver fysisk planering som en 
avvägning mellan olika markanvändningsintressen där olika aktörer 
som markägare exploatörer, stat, kommuner, grannar m.fl. vill vara 
med och påverka markanvändningen. Det som skiljer fysisk planering 
från annan planering är att den får konsekvenser för 
markanvändningen på lång sikt. 

Planering i bemärkelsen översiktlig planering återfinns inom 
ramen för fysisk planering och utgör en av plan- och bygglagens fem 
planinstitut. Översiktlig planering är en verksamhet som Boverket 
(1996, s. 35) beskriver som: ”… en kontinuerlig process där själva 
dokumentet – översiktsplanen – är en del”. En översiktsplan är i den 
meningen en samlad dokumentation av kommunens gemensamma syn 
på framtidens mark- och vattenanvändning och den bebyggda miljöns 
utveckling. Kontinuerlig process kan bl.a. hänföras till plan- och 
bygglagens s.k. aktualitetskrav, dvs. att varje kommun ska ha en 
aktuell översiktsplan. Nyström (2003, s. 136) har definierat översiktlig 
planering som:  

Offentliga planer och utredningar angående utnyttjande/bevarande av 
mark och vatten, lokalisering och dimensionering av bebyggelse, 
infrastruktur och service. 

Förutom att den översiktliga planeringen kan beskrivas som en 
verksamhet, och som ett plandokument, så kan den tillskrivas 
ytterligare en dimension, nämligen en kunskapsprocess. 
Planeringsprocessen i sig kan leda till ökad kunskap, förståelse för 
olika intressen m.m., skriver Nyström (2003, s. 137). Ytterligare ett 
sätt att förstå översiktlig planering är såsom Hedlund (1996, s 16.): en 
rationell process, ett strategiskt instrument och en kunskaps– eller 
inlärningsprocess.



 18

Planeringsteorins dimensioner 
Orrskog (2003, s. 34) beskriver planeringsteorin som den 
kunskapsmassa utan vilken dialogen mellan universitet och praktik 
inte kan föras. Och det är i mötet mellan den reflekterande praktikern 
och den teoretiskt intresserade akademikern som den kan utvecklas. 
Healey (2006, s. 7) ger uttryck för ett liknande tankesätt, hon menar 
att planeringsteorin utvecklats som:”… a mixture of evangelism, 
formal institutional pracitice, scientific knowledge and, increasingly, 
academic development.”  

Enligt Orrskog (2003, s. 34) är planeringsteorins målgrupper 
staten, aktörerna i planeringen och de i planeringen involverade 
yrkesgrupperna. Syftet med planeringsteorierna är att dessa ska öka de 
inblandade personernas förmåga att verka i, och utveckla planeringen. 
Teorierna ska leda till en ökad insikt hos de personer som är 
inblandade i planeringen och därmed även öka dessa personer förmåga 
att verka i och utveckla planeringen. Orrskog (2003, s. 34) skriver 
även att vilken betydelse planeringsteorin får för praktikern styrs av 
hur pass tillämpliga de sedan är i den praktiska verksamheten.  

Det finns enligt Orrskog (1998, s. 160) två olika slags sätt att 
utveckla en planeringsteori; det ena sättet är att ta fasta på 
undersökningar av den reellt existerande planeringen, och det andra är 
att härleda teorin ur andra mer grundläggande samhällsföreställningar, 
exempelvis vad som kännetecknar en demokrati. Det är med 
utgångspunkt från sådana postulat som normativa och föreskrivande 
planeringsteorier byggs upp. Orrskog (1998, s. 161) poängterar dock 
att i verkligheten har alla teorierna inom området både empirisk 
grundade och normativa ingredienser och att detta är en följde av att 
planeringsteorin utvecklas i mötet mellan teori och praktik. 
Planeringen rör sig mellan empiri och norm där någon slutgiltig 
sanning aldrig kan fastställas. Teorierna är som planerna, tentativa.  

Planeringsteorierna är konjunkturberoende. Orrskog (2003, s. 34) 
skriver att under perioder av omvälvande händelser, i politiken eller 
världen, ökar intresset för planeringsteorierna: ”… dess essens, dess 
legitimitet, dess teori och praxis ifrågasätts”. Under perioden 1945- 
1970 ansågs Sverige vara världsbäst på samhällsplanering, de kritiska 
analyserna var få. Enligt Bjur (1987, s. 17) var den fysiska 
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planeringen så strakt förknippad med tillväxt, att när denna uteblev så 
drog man slutsatsen att planering inte behövs. I dag är det enligt 
Orrskog (2003, s. 35) framförallt samhällets avreglering, en allt 
brokigare samling planeringsaktörer, den globaliserade ekonomin och 
stadens renässans som gör planeringsteorin angeläget.  

Ett annat resultat av planerings konjunkturberoende är enlig 
Orrskog (2003, s. 35) att påståendena i teorin ofta befinner sig mellan 
vetenskap och politik, dvs. objektiva påståenden och normativa 
förhoppningar. En vanlig utgångspunkt är föreställningar om det goda 
samhället - om demokrati, allmän nytta, utveckling och om ett 
förtroendefullt kontrakt mellan styrande och styrda. Planeringsteorin 
föregås ofta av en mängd outtalade föreställningar om samhället och 
planeringen vilket medför att teorin fokuserar på vissa frågor och inte 
på andra, och i sig bär på värderingar. 

En annan författare som också diskuterar planeringsteorier, i 
bemärkelsen perspektiv och nytta, är Nyström (2003, s. 78). Han 
menar att planeringsteorier kan utgöras dels av teorier om planering 
som ett hjälpmedel för att studera hittillsvarande utveckling, dels av 
teorier för planering som syftar till att utveckla tillämpade metoder 
som kan användas inom planering. De båda synsätten förutsätter 
varandra. Det är nödvändigt att analysera planeringsprocessen för att 
vidare kunna formulera antaganden om hur planeringen bör gå till. 
Nyström (2003, s. 79) menar att utan teori och metod försvinner 
möjligheten att kritiskt granska planeringsprocesser. Planeringsteorier 
är dessutom en hjälp för planeraren att strukturera sitt arbete.  

Ramírez (2002, s. 17) ser planering som en aktivitet. Han menar 
att planering varken kan ses som en vetenskap eller som en teori, utan 
som en aktivitet som använder sig av teorier och vetenskap. 
Exempelvis är inte arkitektur husen, utan den aktivitet som skapade 
husen. Denna tes ska dock inte uppfattas som att det inte kan finnas en 
teori och en vetenskap om planering, utan Ramírez (2002, s. 17) 
menar att planering som aktivitet är en specifik typ av mänsklig 
handling vars förståelse måste sökas i det handlingsteoretiska 
perspektivet. Uppmärksamheten ska riktas till hur man gör och inte 
bara till det man åstadkommer.  



 20

Ramírez (2002, s. 19) uppmärksammar även den språkliga 
aspekten i planering. Att planera består helt och hållet i att resonera, 
formulera, överväga och komma fram till övertygande slutsatser. 
”Dialogen är planeringens motor” skriver Ramírez (2002, s. 19). Men 
han ställer sig även frågande till vad en dialog egentligen innebär. Att 
bara nämna ordet dialog skapar ingen dialog. Uppkomsten av det 
senare årets kommunikativa planeringsteori är ett uttryck som 
överensstämmer med Ramírez tankesätt.

Planeringsteorin är således inget samlat och enhetligt område. 
Exempelvis så hänför Nyström (2003, s. 77) planeringsteorin till 
samhällsvetenskapen medan Ramírez (2002, s. 20) menar att 
planeringsteorin hör till humanvetenskapen. Att det ser ut på detta sätt 
har Campbell och Fainstein (1996, s. 2) sökt förklaring till. En första 
orsak som de nämner är att planeringsfrågor ofta kan hänföras till ett 
mycket bredare fält, dvs. frågor som omfattar samhällets och 
institutioners förändringar i stort. Planeringsteorin tycks överlappa 
samhällsvetenskapens övriga fält och det är av den anledningen svårt 
att hitta en egen tydlig avgränsning för området.  

Den andra orsaken är att det är svårt att göra gränsdragningar 
mellan planerare och andra yrkesgrupperna som fastighetsutvecklare, 
gestaltande arkitekter och politiker. Planeraren arbete inte enbart med 
planering och de andra yrkesgrupperna arbetar även med planering. 
Den tredje orsaken som Campbell och Fainstein (1996, s. 2) nämner är 
att planeringsfältet är uppdelat på de med inriktning på 
markanvändning som bebyggd miljö, och de med inriktning på 
metoder och processer som t.ex. beslutsfattande i planeringen. Sist 
pekar de ut planeringsområdets avsaknad av egna metoder. Många 
andra områden definieras genom en specifik uppsättning metoder 
medan planeringsområdet lånar och kombinerar metoder från en rad 
olika områden vilket gör att dess teorietiska grundval inte kan härledas 
från dess analysredskap. Allt detta gör att oenigheten är stor kring vad 
som ska innefattas i planeringsteorierna.

Planeringsteorins innehåll och utveckling tycks förutom 
konjunktur även till stor del bero av vilken vetenskaplig position 
planeringen betraktas ur.
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Planeringens teoretiska positioner 
I boken Samhällsplanering: nya mål, perspektiv och förutsättningar
gör Khakee (2000, s. 23) en ansats att beskriva åtta 
planeringsteoretiska positioner. sju av dessa dvs. inkrementell 
planering, advokatplanering, implementationsinriktad planering, 
generativ planering, förhandlingsplanering, strategisk planering och 
kommunikativ planering beskriver jag nedan. Den återstående dvs. 
rationell planering, beskriver jag under egen rubrik. Jag skriver även 
om metodiken och tankegångarna kring Strategic Choice och Stephen 
Wheelers resonemang kring att planera för en hållbar utveckling under 
egen rubrik.

Khakees redogörelse är hämtad från tre olika översikter över 
planeringsteorins utveckling. Den första översikten är hämtad ur 
Healey, McDougall och Thomas (1982 se Khakee 2000b, s. 23) som 
särskilt betonar den rationella planeringsmodellens betydelse. Den 
andra översikten som Khakee hänvisar till är hämtad ur Friedmann 
(1987, s. 76) som delar in planeringsteorins utveckling i: social
reform, policy analysis, social learning och social mobilization. Den 
tredje översikten hämtar han från Innes (1995 se Khakee 2000c, s. 24) 
som menar att planeringsteorin har uppkommit ur två paradigm: den 
rationella- och den kommunikativa planeringsteorin.  

Den inkrementella planeringsmetoden tar framförallt sikte på 
politiska hänsyn när olika alternativ ska utvärderas (Khakee 2000, s. 
26). Inkrementalismen bygger på att beslut tas av flera aktörer där 
varje aktör arbetar av eget intresse. I de fall ett eller flera 
beslutsalternativ utesluts så kan det betraktas som ett resultat av 
politiska förhandlingar snarare än ett genomtänkt beslut. Det anses 
viktigare att nå en politiskt accepterad lösning än att nå uppsatta mål. 
Planeringsmodellen leder enbart till marginella förändringar och 
processen brukar liknas vid att trassla sig igenom ett antal moment i 
beslutsprocessen. Enligt Nyström (2003, s. 105) ökar 
handlingsutrymmet genom inkremenalismen eftersom olika beslut 
fattas allteftersom det blir nödvändigt. 

Ett karaktäristiskt drag för advokatplanering är att den lyfter 
fram behoven hos underrepresenterade grupper. Planerarna agerar 
advokater eller företrädare för olika samhällsgrupper som måste ha 
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sina egna planerare för att göra sig hörda. Khakee (2000, s. 27) menar 
att advokatplanering förespråkar en pluralistisk samhällsmodell som 
skapar en länk mellan teknisk expertis och deltagande demokrati. 
Khakee (2000, s. 28) menar att advokatplanering leder till att det inte 
finns någon värderingsfri planering, bl.a. genom åtskillnaden mellan 
fakta och värderingar. Teorin vilar på tesen att samhället består av ett 
stort antal aktörer med olika intressen och värderingar där politikernas 
roll är förhållandevis svag. En av advokatplaneringens svagheter är 
om särintressena får råda över allmänintressena, särskilt om 
planeringsformen främst företräds av de resursstarka.  

Den implementationsinriktade planeringen ägnar 
uppmärksamhet åt frågor om plangenomföranden (Khakee 2000, s. 
28). Åtgärder, motåtgärder och strategier tillhör den 
implementationsinriktade planeringens vokabulär. Dessa blev 
uppenbara i och med Pressman och Wildavskys (1973 se Khakee 
2000d, s. 28) studie av ett federalt utvecklingsprogram på kommunal 
nivå. Även begrepp som informella organisationer, icke-hierarkiska 
beslutsordningar, icke-mål orienterat beteende och konfliktskapande
processer fick en innebörd i och med att implementationsforskningen 
väckt intresse. En grov tredelad indelning av forskningen är enligt 
Khakee (2000, s. 28): en del som ser brister i målformulering och 
samarbetsformer mellan beslutande och verkställande funktioner inom 
en organisation, en del som lägger tonvikten på fältpersonalens 
betydelse när policybeslut ska genomföras, samt en tredje del som 
menar att omvärldsfaktorer och den institutionella kontexten 
bestämmer implementeringen.  

Oberoende av angreppssätt är poängen med 
implementationsinriktad planering att den betonar samspelet mellan 
utformningen av mål - medel och genomförandet.  

Den generativa planeringen lägger tyngdpunkten på småskalig 
samhällsorganisation. Teorin erbjuder stora möjligheter till interaktion 
mellan planeringsprocessens berörda aktörer, bl.a. genom 
utvecklandet av samarbetsformer och sökandet av gemensamma 
intressen. Enligt Khakee (2000, s. 31) har planeringsmodellen 
utvecklats i och med att ett kommunikativt gap, mellan professionella 
planerarna å ena sidan och allmänheten å andra, framstod tydligt. 
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Medan planerarna använde sin expertiskunskap så tillämpade 
allmänheten en erfarenhetsgrundad kunskap. Exempelvis är en viktig 
skillnad att professionell kunskap anses ha allmän giltighet medan 
erfarenhetsbaserad kunskap är bunden till sitt sammanhang.

Khakee (2000, s. 31) betonar särskilt utvärderingsfasen i den 
generativa planeringsmodellen. Det innebär förutom att se till 
planeringens effektivitet även att se hur det småskaliga samhället 
klarar sig från omvärldens påtryckningar och om inlärningsprocessen
fyller en funktion. Friedmann (1973 se Khakee 2000e, s. 32), 
framhåller sex kriterier för utvärdering av generativ planering: 

– Hur det lokala samhället vidmakthåller fastlagda mål, 

– I vilken omfattning som planeringen har tagit hänsyn till 
värderingar och behov giltiga för samhällets samtliga invånare, 

– I vilken utsträckning planeringen kan uppfattas som innovativ, 

– Har planeringen behandlat utpekade problem, 

– Är kostnaderna för planeringen rimliga i relation till resultatet, 

– Är planeringen förankrad hos allmänheten.

Utvärderingen kan även ses som en övning i kritiskt tänkande när det 
gäller den samhälleliga inlärningsprocessen. Teorin om generativ 
planering är även omnämnd som nyhumanism.

Förhandlingplaneringen blev synlig och accepterad i och med att 
beslutsprocessen började ses som sammanflätad process mellan 
marknaden och offentliga myndigheter istället för som tidigare, två 
självständiga processer. P.g.a. 1970-talets ekonomiska kris gavs 
exempelvis privata byggherrar och andra aktörer på marknaden ett 
ökat inflytande vad gäller byggprocesser. Khakee (2000e, s. 33) 
skriver att en ytterligare följd av den ekonomiska krisen var att 
intresset försköts från en allsidig planering till projektplanering. Det är 
inte självklart vad förhandlingsplaneringen egentligen innebär men 
många sammankopplar begreppet med samverkan mellan offentliga 
myndigheter och marknadens aktörer och en samverkan som utesluter 
medborgarna.

Cars (1992, s. 54ff) har pekat ut tre förutsättningar för att en 
förhandlingssituation ska uppstå, nämligen: att det råder ett ömsesidigt 
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beroende mellan aktörerna, att en förnimbar konflikt eller 
meningsmotsättning föreligger samt att aktörerna söker uppnå fördelar 
genom att fastställa motpartens preferenser och planer. Det resultat 
som förhandlingsplaneringen slutligen leder till är enligt Khakee 
(2000e, s. 33) oftast en form av muntliga avtal, ömsesidiga utfästelser 
och överenskommelser, där värdet kommer till utryck genom hur 
förhandlingsplaneringen är organiserad.

Den strategiska planeringen kräver en framtidsinriktad hållning 
och intresset riktas i första hand mot s.k. kvalitativa 
osäkerhetsfaktorer. Enligt Khakee (2000, s. 29) så anser förespråkare 
för den strategiska modellen att osäkerhet inte kan mätas med 
kvantitativa mått eftersom att samhällsvetenskapliga problem är 
nästintill omöjliga att definiera. Förespråkarna avfärdar den rationella 
planeringens linjära ordning och ersätter den istället med en cyklisk 
planeringsmodell. En förutsättning för att hantera kvalitativ osäkerhet 
är enligt Khakee (2000, s. 30) att planeringen intar ett flexibelt 
förhållningssätt, bl.a. genom att åstadkomma flera alternativa planer 
som inte består av paketlösningar, utan lösningar som kan ändras 
allteftersom ny information tillkommer eller nya upptäcker görs. 
Därmed avfärdar den strategiska planeringen en förutbestämd ordning 
enligt vilken planeringsprocessen utförs. 

Wirén (1998, s. 170) förklarar strategisk planering som de 
aktiviteter som vidtas för att nå företagsstrategiska beslut och de vägar 
som väljs för att nå ett framtida önskvärt läge. Metoden är 
uppkommen ur systemplanering och dess tillämpningar i 
företagsvärlden. Wirén (1998, s. 171) skriver vidare att en 
beslutsfattare kan genom strategisk planering skaffa sig friare 
förutsättningar och en obunden uppfattning om vad man kan göra och 
vad som är möjligt att åstadkomma, utan att låta sig begränsas av vare 
sig resurstillgångar eller restriktioner. Förutom denna kan-fas återfinns 
ytterligare tre faser inom den strategiska planeringen: fantasi-, bör-, 
och vill-fasen.

Den kommunikativa planeringen är enligt Khakee (2000, s. 34) 
en teori om och för planeringspraxis. Den beskriver och förklarar vad 
planerarna gör men den anger även hur planeringen bör vara. Det 
innebär att den kommunikativa planeringen förtydligar sambandet 
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mellan de problem och frågeställningar som planerarna möter. Innes 
(1995 se Khakee 2000c, s. 34) menar att den kommunikativa 
planeringsteorin flätar samman förklarande och normativa aspekter.

Healey (1993 se Khakee 2000g, s. 34) framställer några olika 
faktorer som kännetecknar den kommunikativa planeringen. Den 
kommunikativa planeringen är en: 

– interaktiv och förklarande process som betonar beslut och 
handling,

– interaktion som äger rum mellan ett flertal obestämda grupper, 

– interkommunikativ planering som involverar en hänsynsfull dialog 
mellan olika grupper, 

– planeringsform vars resultat inte enbart omfattar handlingsprogram 
utan den skapar även utrymme där program kan formuleras och 
konflikter identifieras och lösas, 

– kommunikativ process i vilken man samlar alla dimensioner av 
kunskap,

– eftertänksam process som intar en kritisk hållning genom att den 
uppvisar förståelse, integritet, legitimitet och sanning, 

– vidstäckt interaktion då alla som är delaktiga får vara med och 
fatta beslut, 

– ömsesidig inlärningsprocess, 

– språkets, idéernas, metaforernas, föreställningarnas och 
berättelsernas maktfaktor för att gemensamt förändra materiella 
villkoren och etablerade maktrelationer, 

– icke målbaserad planeringsprocess i den meningen att givna mål 
måste följas.

Det är många som anser att den kommunikativa planeringen kan skapa 
bättre förhållanden för framtidens planering.  

Nilsson (2001, s. 79) skriver att de kommunikativa 
planeringsmetoderna i första hand inriktar sig på att skapa konsensus. 
Den diskursiva demokratin bygger på att människor genom dialog kan 
komma fram till konsensus kring beslut. Förespråkarna till den 
kommunikativa planeringen menar, enligt Nilsson (2001, s. 79), att 
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det är genom dialog som det bästa alternativet, eller den bästa
lösningen, att t.ex. definitionen av det hållbara samhället kan formas, 
genom en sådan dialog.  

Men det finns även de som har invändningar, bl.a. skriver 
Wheeler (2004, s. 46) att den kan bli alltför kortsiktigt och att det 
nödvändiga helhetsperspektivet därmed kan gå förlorat. Samverkande 
planeringsprocessen kan leda till att den ömsesidiga förståelsen, efter 
mycket kompromissande, slutligen sker kring en mycket liten 
nämnare. 

Den linjära planeringsmodellen - Rationell planering 
Den rationella planeringsansatsen förutsätter att planeringen är en 
stegvis och välordnad process där varje steg svara för en bestämd 
uppgift Enligt Khakke (2000, s. 25) bygger modellen på instrumentell 
rationalitet som innebär att den mest fördelaktiga kombinationen 
mellan resursanvändning och måluppfyllelse eftersträvas. Teoretiskt 
sett innebär det att en planerare kan utforma en enda plan som 
uppfyller alla värden som uttrycks i målen. Detta är dock omöjligt att 
genomföra i praktiken, eftersom det råder både kunskaps- och 
resursmässiga begräsningar. Teorin bygger på att beslutfattarna 
bestämmer målen och professionella planerare och andra experter 
formulerar planen.  

Den rationella planeringsmodellen har varit den mest 
framträdande modellen alltsedan efterkrigstiden. Wirén (1998, s. 145) 
menar att i funktionalisternas värld dominerade den rationalistiska 
planeringsmodellen. Han beskriver modellen som en linjär process i 
ett antal steg med sin början i ambitionen att åstadkomma exploatering 
av mark och som slutar med det praktiskt genomförandet. Enligt 
Nyström (2003, s. 83) gör sig den rationella planeringsmodellen 
påmind genom funktionalismens planeringsideal med uppdelning av 
stadsbebyggelse efter funktion dvs. i bostadsområden, 
arbetsplatsområden och serviceområden m.m.  

Liksom Wirén beskriver även Nyström (2003, s. 80) den 
rationella planeringsmodellen som en linjär process. Han framställer 
den rationella planeringsmodellen som en i förväg uppgjord mall som 
visar hur planeringen ska utföras. Nyström (2003, s. 80) synliggör 
planeringsmodellens fem steg som utgörs av: formulering av mål, 
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utredning av handlingsalternativ och konsekvensbedömning, val av 
handlingsalternativ och antagande av plan, genomförande och 
slutligen återkoppling av processen. Med tiden har dock modellen 
modifierades för att bättre svara mot de verkliga förhållandena i en 
planeringsprocess, bl.a. genom att de olika stegen i 
planeringsmodellen tillåts att pågå parallellt. Detta för att undvika att 
mål blir inaktuella och för att ge utrymme för formulering av nya 
alternativ i ett tidigt skede i processen. Ytterligare en anledning till att 
modellen modifierades var behovet av återkoppling. Erfarenheterna 
visade nämligen på att behovet av återföring av kunskap är stort under 
hela planeringens gång.  

Det har genom åren riktats kritik mot den rationella modellen. 
Bl.a. skriver Sahlin-Andersson (1986, s. 26) att modellen snarare har 
fått fungera som en ideologi och att modellens livskraft bottnar i dess 
enkelhet samt att den innehåller pedagogiska poänger. Enligt Wirén 
(1998, s. 147) har den främsta kritiken handlat om att den är så 
utpräglat inriktad mot teknisk och ekonomisk problemlösning. 
Dessutom formulerades övergripande mål med vetskapen att de skulle 
komma att revideras under arbetes gång. Hermeling (2005, s. 312) 
menar att kritiken har synliggjorts i och med att planeringens resultat 
har genererat kritiska röster, dvs. planeringen har inte klarat sin 
uppgift att bättre tillgodose människors behov. 

Den cykliska planeringsmodellen - Strategic choice 
Strategic choice är en metodik där planering betraktas som en cyklisk 
modell. Tidigare kallades den just cyklisk modell för att särskilja den 
från den traditionella rationalistiska modellen. Enligt Wirén (1998, s. 
147) finns dock släktskapet med den senare kvar genom att 
planeringsprocessens mål fortfarande är problemlösning. 

Enligt Wirén (1998, s. 147) kan planeringsprocessen liknas vid 
att älta ett problem, att söka sig fram, förkasta, ändra och ompröva i 
ställer för att gå rakt på ett givet problem och lösa det med en plan. 
Metoden vilar på tre grundläggande förutsättningar som har med 
beslutsfattande att göra, nämligen att beslut är inbördes beroende av 
varandra, förekomsten av osäkerhet måste accepteras och planering 
sker i ett tids- och rumssammanhang som måste förstås.  
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Wirén (1998, s. 148) pekar även ut tre grundläggande svårigheter 
som måste bemästras. Den första rör frågan om vad som är bästa 
möjliga information för att ta itu med uppgiften. Den andra frågan 
gäller nödvändigheten att ha överblick över andra beslutsprocesser 
som kan påverka utfallet av närliggande besluten, och den tredje 
svårigheten det behövs tydliga mål. När experter och politiker så 
småningom ska hantera dessa svårigheter ställs de därmed inför 
avvägningsproblem som har att göra med konflikter mellan tekniska 
och politiska bedömningsgrunder.  

Planeringsprocessens mål är nästan aldrig stabila. Wirén (1998, s. 
150) skriver att när ett problem tas upp till diskussion händer det att 
andra typer av problem dyker upp och att synen på vad det egentligen 
är som ska hanteras förändras. Det är detta som kännetecknar Strategic 
choice- metoden, dvs. en fortskridande process som ständigt prövar 
och omprövar. Att se hur olika frågor relaterar till varandra och hur de 
formar handlingsalternativ är också centralt i metoden.  

Rosenhead (1989 se Khakee 2000f, s. 52) pekar ut metodens 
främsta egenskaper som ett brett deltagande, identifiering av och 
förståelse för olika aspekter av svårdefinierade problem, iterativa 
planeringsmetoder, cykliska och inte hierarkiska samband mellan 
olika beslutsmoment partiellt åtagande bland medverkande och 
alternativa perspektiv på problemförståelsen.  

Den cykliska planeringsmodellen, såsom Wirén (1998, s. 148) 
beskriver det, ringar in fyra övergripande frågor att ta hänsyn till i 
samband med beslutsfattande i planering:  

– Vad är problemet? (problemanalys) 

– Finns det några alternativ? (alternativ) 

– Är några alternativ bättre? (konsekvensbeskrivning) 

– Vad skall man göra? (åtgärdsprogram) 

Enligt Khakee (2000, s. 51) utvecklades metoden av bl.a. Freind och 
Jessop (1969) för att ta itu med planeringsproblemen i staden 
Coventry. Projektet genomfördes från början av 1960-talet och kallas 
The Strategic Choice Approach. I och med detta projekt fick forskare 
en möjlighet att genom observationer studera hur det politiska 
beslutsfattandet faktiskt gick till i fullmäktige, styrelser och nämnder. 
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Andra författare som också beskriver metoden är bl.a. Friend och 
Hickling (2005) i Planning under Pressure: the Strategic Choice 
Approach.

Planera för hållbar utveckling 
Att planera för hållbar utveckling är idag ett grundläggande uppdrag 
men dock inte någon lätt uppgift. Wheeler (2004, s. 1) menar att det 
måste skapas kreativa metoder för att fler ska klara av att ta sig an 
denna utmaning och han åsyftar särskilt den nästkommande 
generationen av planerare, arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer, 
politiker och samhällsaktivister. Att planera för hållbarhet kräver ett 
utvecklande av planeringsteorier. 

Enligt Wheeler (2004, s. 50) behövs det fler än en planeringsteori 
för att realisera en hållbar planering. Genom att ta fasta på delar ur 
andra planeringsteorier och sedan kombinera dem och tillämpa dem 
vid olika tidpunkter kan en långsiktig och effektiv planering uppnås. 
Wheeler (2004, s. 34) har formulerat fem villkor som visar på hur den 
hållbara planeringen skiljer sig från den traditionella. En hållbar 
planering kan uppnås genom ett långsiktigt närmande till olika beslut, 
den holistiska inställningen som tillåter integrering av olika 
discipliner, intressen och ett analytiska angreppssätt, ett ifrågasättande 
av de traditionella tillväxtmodellerna och istället en acceptans av att 
det finns gränser, att platsens betydelse ses med uppskattning samt ett 
aktivt deltagande i flera av samhällets problemområden.  

Tanken med ett långsiktigt tidsperspektiv är att det ska leda till 
ett samhälle som även kan stå sig i framtiden. Det kräver bl.a. en 
längre tidshorisont än de som bestäms av de politiska 
mandatperioderna. Aktuella frågor som växthuseffekt, överbefolkning, 
förlust av arter och andra omvälvande händelser som krig och 
hungerkatastrofer är viktiga att reflektera över. Wheeler (2004, s. 34) 
betonar även att små lokala förändringar är viktiga att ta hänsyn till 
eftersom de i slutänden kan ge stora effekter när de får verka över 
tiden. Det är även viktigt att ha ett långt tidsperspektiv bakåt. Enligt 
Wheeler (2004, s. 35) är den historiska utvecklingen lika viktiga som 
nutids- och framtidsperspektiven. Att förstå hur stadsbygder har 
utvecklats med utgångspunkt från såväl sociala-, ekonomiska-, 
tekniska och miljöaspekter samt att känna till hur olika 
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planeringsbeslut har fallit ut är avgörande. Det finns 
markanvändningsbeslut gjorda för mer än 50 år sedan som idag ger 
svårföränderliga låsningar vad gäller den fysiska strukturen, 
exempelvis separationen av statsbygden. 

En helhetssyn innebär att sambanden mellan olika inriktningar av 
planeringen uppmärksammas och sammanförs till en helhet. I 
praktiken innebär det bl.a. att discipliner som historiskt sett varit 
uppdelade och utvecklats skilt från varandra t.ex. planering för 
markanvändning, transporter, miljökvalitet, ekonomiska och sociala 
frågor sammanförs och förstärks. Wheeler (2004, s. 37) menar att 
planerarna har här en viktig roll att fylla genom att observera helheten 
och arbeta för att de olika disciplinerna integreras. Att lyfta och 
argumentera för miljö- och rättvisefrågor är dock inte någon lätt 
uppgift eftersom frågor kring ekonomin oftast tillåtits att dominera. 
Ett sätt att öka förståelsen mellan planerarna och andra aktörer är 
genom kunskapsutbyte. Wheeler (2004, s. 38) nämner konferenser och 
utbildningsmöten som lämpliga arenor för att nå samförstånd.  

Problematiken kring hur en fortsatt hög tillväxttakt kommer att 
urholka jordens resurser väcktes i och med Romklubbens The Limits 
to Growth (Tillväxtens gränser) från 1972. Att inse att det finns 
gränser för produktion och konsumtion är förenligt med en hållbar 
utveckling. Samhällets framgångar har ofta mätts i den kvantitativa 
tillväxten produktion och konsumtion. Planeringen behöver förändras 
så att ekonomisk utveckling är förenlig med kvalitativa förbättringar 
av sociala och ekologiska förhållanden. 

Platsens betydelse är också central för den hållbara planeringen. 
Fram till idag har städer planerats utan någon större hänsyn till den 
fysiska strukturen och utan hänsyn till det kringliggande landskapet, 
ekosystemen, historia, kultur eller sociala villkor. En följd av detta är 
enligt Wheeler (2004, s. 39) likformiga samhällsstrukturer som i sin 
tur leder till att människor inte känner tillhörighet till platsen. Det 
finns en rad omständigheter i dagens samhälle som minskar 
förutsättningarna att skapa en trivsam utemiljö, en del så etablerade att 
vi tar dem för givna. Ett exempel är den ständigt ökande biltrafiken 
som skapar både otrygga och otrevliga gaturum.  
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Att planera för en hållbar utveckling kräver enligt Wheeler 
(2004, s. 41) ett aktivt deltagande på alla nivåer. Politiker, experter 
och medborgare måste engageras i den direkta problemlösningen. Att 
nå en hållbar utveckling fordrar stora förändringar i relation till vad 
som hitintills åstadkommits, och det kan bara åstadkommas genom en 
bred uppslutning och ett stort engagemang. Enligt Wheeler (2004, s. 
41) bör planerarna alltjämt tänka i banor som främjar en hållbar 
utveckling. Det innebär bl.a. att de måste väcka ett intresse för 
hållbarhetsperspektivet hos medborgarna, politikerna och andra 
intressegrupper. De bör även belysa samtliga aspekter i en hållbar 
utveckling samt uppmärksamma underrepresenterade gruppers åsikter 
och behov. Sammantaget medför det att planerarna måste inta olika 
roller vid olika tillfällen, t.ex. som experter, advokater, organisatörer 
etc. Enligt Wheeler (2004, s. 42) är det viktigt att planeringsprocessen 
struktureras. Det är även viktigt att det finns ett strategiskt tänkande 
och visionära mål. Samarbetet mellan olika professioner och kreativa 
samarbetsformer är också centrala.  

2.2 Översiktlig planering 

Återblick
År 1725 införde Stockholm sin första byggnadsordning, dvs. 
Stockholms lokala byggnadsordning. Det är här och i de efterföljande 
stadgorna som en tidig motsvarighet till det vi i dag kallar för 
översiktsplan återfinns och då i form av ett förslag till generalplan. 
Enligt Rudberg (1999, s. 4) var generalplanens syfte då främst att 
sammanfatta de långsiktiga krav som gällde skydd mot brandfaran och 
stadens avveckling av trähusbebyggelse, förbättringar av sanitära 
förhållanden längs stranden, anläggande av nya kvarter och uträtande 
av gatusträckningar. Någon generalplan kom aldrig till stånd och det 
skulle dröja ända fram till år 1874 innan den mer enhetliga och 
rikstäckande byggnadsstadgan trädde i kraft.  

I denna byggnadsstadga fastslogs att städerna skulle ha 
byggnadsnämnder med uppgiften att upprätta stadsplaner som 
vägledning för städerna i deras stadsplanearbeten, s.k. mönsterplaner. 
Mönsterplanerna skulle enligt Rudberg (1999, s. 5) motsvara trafikens 
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och sundhetens behov, skönhetssinnets anspråk och den skulle ’ven 
skapa trygghet mot större eldsolyckor. Generellt var sakkunskapen på 
planeringsområde mycket begränsad kring denna tid, exempelvis 
fanns det bara sex verksamma stadsarkitekter i Sverige kring denna 
tid.

Med 1847 års byggnadsstadga följde att nästintill alla Sveriges 
städer reviderade eller upprättade nya planer. Men stadgan innehöll 
brister, dels bäddade den för markspekulationer, dels kom flera 
mönsterplaner att tillämpas okänsligt, utan hänsyn till befintlig 
bebyggelse och terräng. På planlagda platser ökade markpriserna och 
många städer hade svårt att lösa in marken av markägaren, vilket 
omintetgjorde en medveten och långsiktig planering. Följden blev att 
oplanerad kåkbeyggelse och slum etablerade sig i städernas utkanter, 
skriver Rudberg (1999, s. 6). Sverige präglades under denna tid av den 
industriella revolutionen.  

År 1907 kom en stadsplanelag som gällde tillsammans med 1874 
års byggnadsstadga. I och med stadsplanelagen ökade kommunernas 
befogenheter, bl.a. genom rätten att anta planer. Regleringen i planen 
var dock begränsad. Enligt Åström (2006) kunde det i dessa planer i 
stort sett endast regleras vilken mark som skulle ingå i 
byggnadskvarteren, och vilken mark som skulle användas till gator 
och andra allmänna platser. Men preciseringen anses dock vara ett 
första steg mot den styrning av lokalisering av verksamheter i staden, 
vilket är väsentligt i den översiktliga planeringen. Under denna tid 
pågick även inkorporering av kringliggande samhällen med städerna. 
Utvecklingen var dock inte problemfri. Ett stort problem var enligt 
Rudberg (1999, s. 13) att lösa de växande städernas kommunikation, 
vägar, broar, hamnar, vattenförsörjning och avlopp. Genom att 
utforma stora stadsplaner, s.k. totalplaner, ville kommunerna få en 
ökad helhetssyn av stadens utveckling.  

Betydelsen av översiktsplaneringen befästes så småningom 
genom en statlig offentlig utredning från år 1928 (SOU 1928:5). 
Utredningen innehöll bl.a. förslag om att införa general- och 
regionplaneinstitut. Genom dessa skulle det bli enklare för städerna att 
reservera mark för långsiktiga behov, utan att behöva lösa in marken 
innan området stadsplanerades. Ytterligare krav som lades fram var att 



 33

göra generalplanen obligatorisk och därmed överta delar av 
stadsplanens roll. Några general- och regionplaneinstitut infördes 
aldrig och grunden till kritiken återfanns i obligatoriet och de oklara 
gränserna mellan generalplan och stadsplan. Rudberg (1999, s. 20) 
framhåller dock att behovet av översiktsplanering var uppenbart.  

Stadsplanelagen kvarstod även fortsättningsvis som det viktigaste 
planeringsinstrumentet trots att en ny byggnadsstadga och 
stadsplanelag fastslogs år 1931. Rudberg (1999, s. 21) skriver att 
kommunerna kunde nu genom särskilda bestämmelser precisera hur 
marken skulle användas. En form av översiktsplan infördes också, 
stomplanen, en uttunnad variant av generalplanen. Stomplanen skulle 
vara vägledande för framtida stadsplaner och det var genom 
stomplanen som kommunen kunde reservera mark. Men för att 
stomplanen skulle ges rättslig verkan krävdes en fastställelse, vilket 
skulle innebära stora kommunala kostnader för markinköp. I och med 
det kom stomplanen att få en begränsad användning och få sådana 
planer upprättads.

Bakom den översiktliga planeringens framåtskridande stod vid 
den här tidpunkten framförallt arkitekten Gustaf Linden (1879-1964) 
och arkitekten Albert Lilienberg (1879-1967) för. Lilienbergs 
betydelse för den översiktliga planeringen återfinns inom praktiskt 
såväl som teorietiskt område. Rudberg (1999, s. 23) menar att 
Lilienbergs arbete bidrog starkt till att systematisera frågorna kring 
översiktplaneringen, bl.a. genom sitt förslag till stadstekniska 
enhetsplaner och förslag till general- och regionplaneringens 
samverkan. De enhetsplaner som Lilienberg senare kom att arbeta 
fram skulle visa sig ha mer släktskap med efterkrigstidens och dagens 
planering än sin egen tids arbetssätt, bl.a. genom hans tekniska-, 
statistiska- och ekonomiska arbetsmetoder.

Det var under efterkrigstiden som den översiktliga planeringen 
fick en mer framträdande roll. Rudberg (1999, s. 30) skriver att det var 
under denna tid som flera statliga utredningar tog upp frågor kring 
bostadsförsörjning, bygg- och planlag, lokalisering, expropriation, 
planväsendets uppgifter och organisation. Under denna tid mötte även 
planeringsförutsättningarna stora omsvängningar, framförallt från 
mitten av 1950-talet, bl.a. genom att bilismen ökade kraftigt, 
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människors köpkraft likaså och det pågick även flera 
centrumförnyelser. En ny byggnadslag och byggnadsstadga antogs år 
1947. Med den nya byggnadslagen och byggnadsstadgan ville 
kommunerna bättre kunna säkerställa att de byggde på de mest 
lämpade platserna med bra förutsättningar för att ordna med 
kommunikationer och VA-försörjning på ett tillfredställande sätt. 
Kommunerna ville ha möjligheten att avgöra var, hur, och i viss mån 
när bebyggelsen skulle få tillkomma i tätare form, skriver Åström 
(2006). Den nya byggnadslagen och byggnadsstadgan medförde ökade 
befogenheter för kommunerna genom det kommunala planmonopolet. 

General- och regionplaneinstituten återfinns i 1947 års 
styrdokument. Enligt Rudberg (1999, s. 31) var huvudsyftet med 
generalplanen att ange markens användning för olika ändamål och 
avsikten med regionplaneinstiutet var att få till stånd en samplanering 
mellan kommuner. Den tidigare planformen stomplanen, hade visat på 
begränsad användbarhet bl.a. på grund av de rättsliga och ekonomiska 
verkningarna för kommunen. Vad gäller generalplaneinstitutet kom 
den för det mesta att sakna rättslig verkan eftersom kommunerna 
oftast valde bort att ta offentlig ställning till den. Dock kom den att 
tjäna som riktlinje för fortsatt detaljplanering. Regionplaneinstitutet 
fick inte heller något större genomslag utan tillämpades endast i 
undantagsfall. Införandet av general- och regionplaneinstitutets gav 
dock den översiktliga planeringen en skjuts framåt. Enligt Rudberg 
(1999, s. 34) hade närmare tvåhundra generalplaner upprättats vid 
slutet av 1950-talet.

Fram till 1970-talet var generalplanering det huvudsakliga 
begreppet inom översiktsplanering. Därefter tog planeringen en ny 
riktning genom fysisk riksplanering och 1972 års förändring av 
byggnadslagen. Blücher (2006) skriver att med 1972 års lagändring 
blev det kommunala planmonopolet starkare, bl.a. för att rätten till 
glesbebyggelse avskaffades vilket ditintills gett markägaren fri 
byggrätt. Lagändringen medförde även att all utnyttjande av mark för 
bebyggelse skulle prövas, samt att samhällets ersättningsskyldighet till 
markägarna begränsades. Enligt Rudberg (1999, s. 43) menade 
kritikerna kring denna tid att generalplanerna utvecklats till 
expertprodukter, med ringa anknytning till den kommunala och 
politiska verkligheten. 
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Under 1960-talet präglades Sverige av högkonjunktur. Ett flertal 
industrier etablerades och några av dessa var tungt miljöstörande, bl.a. 
etablerades Brofjordens oljeraffinaderi och Värö massafabrik, båda 
inom känsliga kustområden, skriver Bergil (2004, s. 130) 
Etableringarna blev omdiskuterade och bristen på tydliga riktlinjer 
blev uppenbart. Den fysiska riksplaneringen skulle lösa de stora och 
för markutnyttjandet dominerande konflikterna mellan tätortstillväxt, 
friluftsliv och fritidsbebyggelse samt industrin, skriver. Bjur, 
Göransson och Werne (1985, s. 115) Huvudmotsättningarna gick 
alltså mellan exploatering och bevarande, där industrin argumenterade 
utifrån samhället på riksnivå, och de som ville bevara utifrån det 
allmänna intresset.  

Problematiken uppmärksammades under hela 1970-talet och 
mynnade ut i två statliga utredningar kring mark- och vattenfrågor 
(SOU 1971:75 och SOU 1979:54) Syftet med den fysiska 
riksplaneringen var att klargöra vilka mark- och vattenresurser som 
hade riksintresse. Med ett omfattande inventeringsarbete som grund 
formulerades generella riktlinjer, bl.a. kring den fysiska planeringen 
och tillståndsgivningen med hänsyn till naturvård, kulturminnesvård, 
friluftsliv m.m. skriver Blücher (2006). Från och med 1987 blev 
riktlinjerna lagreglerade genom tillkomsten av naturresurslagen 
(NRL).

Under 1970-talets inledning ersattes generalplanen med ett nytt 
och vidgat planinstrument, dvs. markdispositionsplanen och 
kommunöversikten. Enligt Rudberg (1999, s. 48) angav 
markdispositionsplanen huvuddragen i markanvändningen och var 
vägledande för lokalisering och dimensionering av bebyggelse samt 
angav frilufts- och naturvårdsområden, och kommunöversikten 
utgjorde underlag för handläggning av bygg- och planärenden. Kring 
denna tid talades det även om riksplanenormen, som kan beskrivas 
som en sektorsövergripande dialog om markanspråk och långsiktiga 
hänsynsregler, t.ex. för naturvården, försvaret och 
energiförsörjningen. Rudberg (1999, s. 49) skriver att 
riksplanenormen aldrig formaliserades men att dialogen bidrog till att 
stimulera till en högre planberedskap i kommunerna.
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Inblick
År 1987 antogs den nu gällande lagstiftningen, plan- och bygglagen 
(PBL) som behandlar fysisk planering och markanvändning (SFS 
1987:10). Syftet med den nya lagstiftningen var enligt (SOU 2005:77) 
att samla en splittrad lagstiftning för att därmed få en överskådligare 
plan- och bygglag. Införandet av PBL har inneburit förändringar både 
i fråga om ansvarsfördelning och roller i fysisk planering och 
byggande, liksom synen på planering och genomförande av 
förändringar i mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling.
Med PBL fastställdes kravet om en obligatorisk översiktsplan för alla 
kommuner med mål och riktlinjer för en lämplig markanvändning och 
bebyggelseutveckling för hela kommunens yta.  

Genom tillkomsten av PBL har kommunerna idag en avgörande 
beslutanderätt över markanvändningen. Åström (2006) skriver att det 
är bara riksintressen, miljökvalitetsnormer och frågor som berör flera 
kommuner eller hälsa och säkerhet som först ska godkännas av staten. 
I PBL återfinns riktlinjer för hur kommunen ska genomföra sin 
översiktsplanering (1, 2 och 4 kap.) samt anvisningar om hur annan 
lagstiftning träder in, t.ex. miljöbalkens bestämmelser. Lagen 
föreskriver hur plandokumenten ska utformas och det finns även 
tydliga riktlinjer för hur samråd och medborgarinflytande ska 
implementeras i planprocessen.  

Översiktsplanen ska ge vägledning för hur beslut om 
användningen av mark och vatten- områden samt hur den bebyggda 
miljön skall utvecklas och bevaras (SFS 1987:10). Översiktsplanen är 
inte bindande, varken för myndigheter eller enskilda. T.ex. skall 
allmänna intressen vid planläggning och vid lokalisering av 
bebyggelse redovisas. I översiktsplanen ska det även framgå att miljö- 
och riskfaktorer har beaktats. Förutom att översiktsplanen är ett 
underlag för hur mer precisa byggregler ska hanteras, och ett stöd vid 
prövning av olika ärenden, kan översiktsplanen även utgöra en vision 
för kommunen, vilket Boverket (1996) uttrycker genom att betrakta 
översiktsplanen som en arena för framtidsdiskussioner. Spännvidden 
är dessutom stor i den översiktliga planeringen. Den innefattar 
regionplanering, kommunomfattande planering, planering för orter 
och fördjupningar av översiktsplanen. 
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Förutom PBL berörs översiktsplanering även av lagstiftning 
fastställd genom miljöbalken (MB). Portalparagrafen i MB uttrycker 
att ”… en hållbar utveckling ska främjas”. Lagen föreskriver om 
grundläggande hushållningsbestämmelser, geografiska riktlinjer med 
avseende på riksintressen, tillåtlighetsprövningar samt bestämmelser 
om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:808). I de senare årens 
översiktsplaner har övervägandena om markanvändningen och 
miljövård fördjupas, ofta med hänvisning till FN:s Agenda 21 
(Rudberg 1999, s. 52). Ytterligare anvisningar med tonvikt på 
miljöhänsyn återfinns genom EU-direktivet 2001/42/EG om 
bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan och som 
också har införlivats i lagstiftningen (SFS 2004:603). Direktivet 
syftade till att föra in miljöhänsyn i tidiga skeden när beslut fattas i 
planer och program. I dag är huvudregeln att översiktsplaner alltid ska 
miljöbedömas (SFS 1998:905). Sveriges inträde i EU har även 
inneburit ett europeiskt samarbete om fysisk planering och regional 
utveckling (ESPD), som betonar behovet av samspel i den regionala 
planeringen i de nordliga länderna, skriver Ruberg (1999, s. 51). 

Andra revideringar av PBL med anknytning till 
översiktsplanering är genomförda 1996 (SFS 1995:1197) och 1998 
(SFS 1998:839). Genom dessa infördes krav på att översiktsplanernas 
konsekvenser för miljön, sociala förhållanden och samhällsekonomin 
ska redovisas samt krav om ett ökat inflytande från medborgarna. Ett 
av argumenten för ett ökat medborgarinflytande är enligt Nyström 
(2003, s. 250) att planprocessen tillförs ny kunskap och bättre 
information vilket gör att beslutsfattarna bättre kan identifiera de 
allmänna intressena. 

PBL har funnits i 20 år och är nu föremål för en översyn. 
Regeringen har tillsatt en PBL-kommitté med uppdrag att göra en 
samlad översyn av lagstiftningen vars slutbetänkande har 
avrapporterats genom Får jag lov? Om planering och byggande (SOU 
2005:77). Många kommuner har hunnit använda sin översiktsplan 
under en tid och det finns idag erfarenheter att hämta både vad gäller 
dess tillämpning och dess innehåll. Det råder således en variation i 
översiktsplaneringens innehåll, utformning och omfattning. Olika 
situationer och olika tidsepoker kan skildras genom formuleringen 
regleringsplanering gentemot utvecklingsplanering. Enligt Nyström 
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(2003, s. 137) syftar en reglerande planering till att lägga band på 
konkurrerande anspråk och kan motiveras i situationer med kraftigt 
expansion inom olika samhällsområden eller då särskilt skydd för att 
säkerställa natur- och kulturmiljövårdens intressen. I en 
utvecklingsplanering däremot har planeringens innehåll vidgats till att 
omfatta mer än sådant som traditionellt kan hänföras till begreppet 
fysisk översiktlig planering. Exempelvis i kommuner med 
befolkningsminskning och sysselsättningsproblem har planeringen 
ibland fått spela en viktig roll vad gäller att bemästra sådana problem.  

Framtidsutblick
Malbert (2001, s. 14) skriver att all översiktlig planering bygger på 
visioner om det framtida samhället. Idag när samhället formas av 
betydligt fler krafter än vad den gjorde förr, så gäller det att man i 
visionsarbetet både måste förstå och även ta hänsyn till dem: ”… 
omvärlden påverkar utvecklingen utifrån, marknadens aktörer ställer 
krav från sidan och underifrån finns en mängd olika 
medborgargrupper med olika värderingar och kulturell bakgrund”. 
Malbert (2001, s. 14) tänker sig framtidens översiktsplanering som ett 
forum för en ständig diskussion om kommunens framtid. Det måste 
skapas dialoger med flera aktörer och planprocessen måste utformas 
så att den lyfter fram kunskap, stimulerar intresse och debatt, får till 
stånd samtal, formulera framtidsbilder och klargöra framtidsvisioner. 
Malbert (2001, s. 14) framhåller även att om grunden för olika beslut 
flyttas från markanvändning till olika strategier, så bör 
översiktsplanen snarare innehålla ramar än rekommendationer – vad 
man vill eller inte vill ska ske, och vad man måste ta hänsyn till vid 
förändring.

Enligt Nyström (2003, s. 241) är det framförallt frågor kring 
miljö, medborgarinflytande och sociala aspekter som ligger bakom 
behovet av förändring av traditionella markanvändningsplaneringen. 
När det gäller miljöfrågorna har kommunernas arbete med Agenda 21 
fått olika genomslag i olika kommuner inom 
markanvändningsplaneringen. Enligt Nyström (2003, s. 245) så är en 
viktig faktor för att åstadkomma en framgångsrik samordning av 
miljöfrågorna i planeringen att företrädare från olika förvaltningar 
samverkar. Han menar att det är den samlade kompetensens förmåga 
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att samverka, både med olika kommunala aktörer och med omvärlden, 
som i förlängningen kommer att avgöra vilket resultat som kommer ut 
av planeringen. Ett långsiktigt och brett samhällsperspektiv underlättar 
integreringen av miljöfrågorna i översiktsplaneringen.  

Nyström (2003, s. 249) skriver om medborgarinflytandet i 
planeringen som en aktivitet där relativt få människor medverkar. Han 
menar att det ofta är svårt att få människor att delta i de informations- 
och samrådsträffarna som kommunen anordnar. Det kan dels tolkas 
som att det är svårt att väcka intresse kring de frågor som tas upp i 
översiktplaneringen, dels som att möjligheten till påverkan för 
allmänheten anses som små. De traditionella formerna för medverkan 
i planeringen behöver av den anledningen därför utvecklas för 
framtiden. Att förankra planeringen lokalt innebär ofta stora fördelar 
när planförslag senare ska genomföras, skriver Nyström (2003, s. 
260). I den traditionella översiktsplaneringen har de sociala aspekterna 
inte getts särskilt stor utrymme, även om lagstiftningen föreskriver 
detta. Nyström (2003, s. 261) menar att om medborgarinflytandet 
utökas, förbättras också möjligheterna att integrera sociala aspekter i 
planeringen.

Med utvecklingsplanering vidgar man alltså planeringens 
innehåll till att omfatta mer än sådant som traditionellt kan hänföras 
till traditionell översiktlig planering. Förutom miljöfrågorna har även 
andra frågor börjat få allt större uppmärksamhet. Exempelvis anger 
Johansson och Orrskog (2002, s. 175) att frågor kring samverkan 
mellan städerna och den kringliggande landsbygden blivit allt mer 
angeläget. Även frågor kring den allmänna trivseln och ekonomin, 
liksom kollektivtrafikfrågorna, har blivit allt viktigare i dagens 
planering. 

Asplund at al (1997, s. 114) gör en ansats i Räcker
kompetensen?: en studie av det långsiktiga miljöarbetet i fyra 
kommuner att peka ut några aspekter som utmärker en nydanande 
översiktlig planering. I en nydanande översiktsplanering söker man 
undvika att dåliga beslut fattas, dvs. man tar bort konsekvenserna av 
att översiktsplanen är ett svagt styrinstrument. I en nydanande 
översiktsplanering betonar man framtidsfrågorna istället för som i den 
traditionella där man utgår från dagsaktuella frågorna. I en nydanande 
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översiktsplanering tas utgångspunkten i behovet att lösa målkonflikter 
och den är mer sökande till sin karaktär. I modern översiktsplanering 
anläggs ett bredare samhälleligt perspektiv vars utgångspunkt tas i ett 
resurshushållnings-/förvaltningsperspektiv. 

Enligt Cars och Hedström (2006, s. 170) blir kommunens 
framtida översiktsplaner ett planeringsinstrument som ska fungera 
som en arena där olika scenarier/möjligheter kan beskrivas. Den ska 
även tillåta handlingsutrymmen och dessa ska även vara tydliga. Det 
ska dessutom vara möjligt att identifiera effekterna av de olika valen 
beroende på vilken väg man väljer att gå. Den framtida översiktliga 
planeringen ska även skapa förutsättningar att på ett slagkraftigt sätt 
hävda allmänna och långsiktiga intressen i den kommunala 
utvecklingsplaneringen.

2.3 Framtid i planering 

Tillbakablick på framtidsinsikt 
Människan har alltjämt försökt att förutspå framtiden, med mer eller 
mindre framgång. Företeelsen kan spåras långt tillbaka i tiden, från 
antikens orakel, genom 1800-talets utopister, till dagens metodiska 
framtidsstudier. En ofta refererad förgrundsgestalt för den moderna 
framtidslitteraturen är den engelske prästen och nationalekonomen 
Thomas Malthus. Hans kanske kändaste verk från 1798 An Essay on 
the Principle of Population handlar om framtidens existensmöjligheter 
i vilken han belyser problematiken kring en kommande 
befolkningsökning och dess konsekvenser för 
livsmedelsproduktionen. 

Enligt Frängsmyr (1980, s. 10) kan framtidsförutsägelser 
hänföras till en vida förgrenad litteratur- och konstart. I sin 
genomgång av västerländsk framtidslitteraturer pekar han ut de genrer 
som han anser har varit särskilt framträdande. Bl.a. nämner han 
samtidskritik vars främsta syfte egentligen bestod mer av att kritisera 
det egna samhället och mindre att föreställa ett tänkbart framtida 
samhälle. En annan tydlig genre är tankens lek. Hit hör bl.a. Jules 
Vernes framtidssagor. Andra gener som Frängsmyr pekar ut är: 
religiösa profetior, tecken i naturen och politiska ideologier.
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Ett liknande sätt att kategorisera framtidsbilder görs i ett 
betänkande av framtidsstudiekommittén Att studera framtiden (SOU 
1986:33, s. 13). Här utgör bl.a. utopin och förutsägelsen två 
föreställningar om en tänkbar framtid. Skillnaden utgörs av att utopin 
speglar det önskvärda, och förutsägelsen det som kommer att hända. 
Olika program och planer är exempel på föreställningar om en önskad 
framtid. Vid sidan av utopier och förutsägelser urskiljs även en tredje 
grupp, dvs. möjliga framtider. I stället för att begränsa sig till vad som 
kommer eller vad som är önskvärt undersöker man vilka alternativ 
som finns, vad som kan skapas och vad som kan förhindras. Detta 
medvetna sätt att hantera framtidsbilder framställs, ur ett idéhistoriskt 
perspektiv, vara en ung företeelse som vid tillkomsten av den 
offentliga utredningen återfanns i de mer skiftande miljöerna, såsom 
företag, försvaret och alternativrörelser. 

En av de mer betydande huvudfårorna för de moderna 
framtidsstudiernas framväxt återfinns inom försvarsmakten. Under 
andra världskriget ställdes militären inför en rad olika problem som de 
inte hade någon erfarenhet av att lösa. Ur denna problematik växte 
operationsanalysen (OA) fram i ett samarbete mellan försvaret och 
vetenskapsmän. Ett exempel på tillämpningen av OA från denna tid är 
hur man räknade sig fram till det bästa skyddet för de allierades 
konvojer. Med tiden blev dock militären allt mer vidsynt och 
användbarheten av OA begränsades och systemanalysen tog vid. 
Medan OA var inriktad på att utnyttja befintliga system på effektivast 
möjliga sätt var systemanalyser i större utsträckning avsedd att 
utveckla nya system, vilket gav större frihet skriver Molander (2006). 

I och med 1960- och 1970 talens politiska, tekniska och sociala 
samhällsförändringar breddades framtidsstudierna till att även omfatta 
generella problem i samhället, bl.a. till misstron mot industrisamhället. 
Den kritik som framfördes gällde exempelvis de växande 
miljöproblemen och ett allt större resursutnyttjande. Mot bakgrund av 
detta har det publicerats ett antal framtidsstudier. En betydelsefull och 
kontroversiell studie är Romklubbens The Limits to Growth
(Tillväxtens gränser) från 1972 som avhandlar hur en fortsatt hög 
tillväxttakt kommer att urholka jordens resurser (se Meadows et al 
1972). En annan välkänd studie är den s.k. Brundtlandrapporten Our
Common Future (Vår gemensamma framtid) från 1987 (se Hägerhäll 
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1988) som också berör frågor om resursutnyttjande och industriell 
utveckling.

I Sverige började framtidsstudier diskuterats i slutet av 1960-
talet, bl.a. av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Deras 
uppmärksamhet för framtidsstudier ledde till att ett förslag om ett
Svenskt institut för framtidsstudier presenterades 1969 (SOU 
1986:33). Idag bedriver Institutet för framtidsstudier breda studier av 
svenska och internationella framtidsstudier. Framtidsforskning utövas 
även vid flera olika universitetsinstitutioner. I de senare årens 
framtidsstudier har bl.a. förhållandet mellan energiomsättning och 
global klimatförändring uppmärksammats. 

Metodansatser för framtiden 
Framtidsstudier kan särskiljas genom deras förhållningssätt. 
Exempelvis är ett sätt att förhålla sig till framtiden att förutsäga vad 
som kommer att hända. Dreborg (2003) beskriver i Framtiden i nuet
några olika metodansatser som har sitt ursprung just från 
framtidsstudier och de olika tanketraditionerna. De metodansatser som 
han redogör för är prognosansatsen, scenarioplanering och 
backcastingansatsen.

Prognosansatsen vilar på idén att det är möjligt att göra modeller 
av hur en del av verkligheten fungerar, t.ex. persontrafiken i en 
storstad. Med hjälp av modellen kan sedan olika förutsägelser om den 
framtida utvecklingen göras, förutsatt vissa antaganden. Inom 
naturvetenskapen är prognosmodellen vedertagen och utbredd. Till de 
enklare modellerna hör de som enbart bygger på statistiskt material 
t.ex. trafikens historiska utveckling, och prognosen kan då sägas vara 
trendframskrivande. Till de mer avancerade modellerna har olika 
påverkansfaktorer kopplats på och en trafikmodell kan då innehålla 
antaganden om inkomstutvecklingen, boendeform m.m. En prognos 
kan även omfatta sådant som användaren av prognosen inte kan 
påverka, exempelvis förutsägelser om väder. Att finna eviga lagar för 
samhällets utveckling ansågs, efter några misslyckade försök, alltför 
komplext. Dreborg (2003, s. 256) hänför prognosansatsen till 
förhållningssättet att tänka i förutsägelser, dvs. att försöka inse eller 
ana vad som kommer att hända, för att kunna förbereda sig.
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Scenarioplanering handlar om att tänka sig in i olika, möjliga 
utvecklingar och händelser, eller som Dreborg (2003, s. 259) uttrycker 
det: att tänka i eventualiteter. En bärande tanke med scenarioplanering 
är att ett scenario inte talar om hur det kommer att bli, utan hur det 
kan bli. För att scenarier ska vara till nytta måste de uppfylla vissa 
krav. Ett första krav handlar om scenariernas relevans. De 
framställningar som inte är i linje med det man avser att åstadkomma 
ska direkt uteslutas. Ett andra krav är att scenarierna ska uppfattas som 
möjliga. Förutom att händelseförloppen ska anses vara troliga, bör de 
även accepteras som tänkbara utvecklingar av dem som ska använda 
dem. Ett tredje krav är att några av scenarierna ska vara utmanande 
och syftet med detta är att stimulera till ett okonventionellt tänkande.

Ofta ingår det också i scenarioplanering att ta hänsyn till faktorer 
som inte den aktuella aktören kan styra. Sådana utvecklingsförlopp 
kallas externa scenarier och ett exempel är råoljeprisets betydelse för 
åkerinäringen och som denna inte kan påverka. Scenarioansatsen 
tillämpning återfinns inom breda samhällsanalyser men även inom de 
mer konkreta strategiska planeringsverksamheter.  

Andra författare som också uppmärksammar scenarioplanering är 
Ericsson (2003) och Lindgren och Bandhold (2003). De beskriver 
metodiken kring scenarioplanering liknande den som Dreborg (2003) 
gör. Exempelvis skildrar Ericsson (2003, s. 45) scenarier som 
berättelser om möjliga framtider som vare sig behöver vara önskvärd 
eller sannolika. Lindgren och Bandhold (2003, s. 21) framställer 
scenario som ett kvalificerat svar på frågorna: ”Vad kan tänkas 
inträffa …?” eller ”Vad händer …?” 

Den tredje metodansatsen som Dreborg (2003) pekar ut är 
backcastingansatsen. Denna metodik hör till den tanketradition som 
tydligast är förknippad med samhällsplanering, i Sverige företrädd av 
den offentliga utredningen Att välja framtid (SOU 1972:57) och 
Sekretariatet för framtidsstudier. Dreborg (2003, s. 253) omnämner 
förhållningssättet att tänka i visioner. I backcasting börja man med att 
utveckla framtidsbilder som ska illustrera önskade lösningar av ett 
större samhällsproblem. En av backcastingansatsens främsta fördelar 
är det långa tidsperspektivet. Genom att sätta tillräckligt lång 
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tidshorisont undviker man låsningar vid dagens trender och det blir 
lättare att finna olika alternativ.

Enligt Dreborg (2003, s. 262) kan backcastinganalysen beskrivas 
genom tre steg; i det inledande steget analyseras problemområdet och 
problemfokus väljs ut. I samma steg genomförs även en trendanalys 
för att klarlägga om den rådande utvecklingen om möjligt skulle 
kunna leda till att målen uppfylls. Därefter, i det påföljande steget, 
utarbetas de framtidsbilder som ska uppnå de kriterier som 
formulerades i det tidigare steget. Resultatet presenteras sedan för 
olika aktörer och utgör även ett underlag för det sista steget, dvs. 
analys av vägar till framtidsbilderna. Här analyseras hur 
framtidsbilderna skulle kunna förverkligas och eventuella behov av 
trendbrott synliggörs. Backcastingansatsen har tillämpats sedan mitten 
av 1970-talet och återfinns vid den tidpunkten främst i en serie 
svenska energiframtidsstudier. Under senare år hittas metodiken bl.a. i 
en studie om bebyggelsesstruktur och IT för minskat resande (se Höjer 
2000).

En annan metod för att hantera framtidsfrågor är 
framtidsverkstad. Denvall och Salonen (2000, s. 7) beskriver 
framtidsverkstad som en konsensusbaserad metod som söker lösningar 
bortom de invanda tankesätten och strukturerna. Metoden är en 
pedagogisk metod, ett arbetssätt, som uppmärksammar och pekar ut 
gemensamma problem, visioner för framtiden och som lyfter fram 
idéer och förverkligar dem. Huvudprincipen för metoden är 
deltagarstyrning, demokrati och struktur och den sätter särskilt två 
frågor i centrum: Vilka problem vill du slippa? Vilken framtid önskar 
du? Metoden är tillämplig i många olika sammanhang, bl.a. för att 
vitalisera offentliga verksamheter, föreningar och företag, men även 
för att lösa gemensamma problem av något slag. 

Enligt Denvall och Salonen (2000, s. 46) har framtidsverkstäder 
visat sig kunna svara upp mot flera av de behov som kan identifieras 
för att driva ett brett och demokratiskt förändringsarbete. De lyfter 
särskilt fram fyra inslag, nämligen mötesplatsens betydelse, 
möjligheten till insyn, gemensamma visioner samt upplevelsen av 
gemenskap. Vad gäller mötesplats så utgör framtidsverkstad en arena 
för samtal vilket är en viktig förutsättning för att en genuin dialog 
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människor emellan ska få möjligheten att utvecklas. Denvall och 
Salonen (2000, s. 47) menar att mötesplatsen kan ses som en fristad 
som möjliggör för exempelvis politikern och medborgaren att mötas 
och under nya regler och ramar och där den sociala fantasin kan 
utvecklas. Behovet av mötesplatser för dialog människor emellan är 
ett nödvändigt faktum i samhällsbyggandet.  

Metoden är utvecklad av den tyske framtidsforskaren Robert 
Jungk på 1950-talet. Han ville genom metoden demokratisera 
beslutsprocesser och ge människor på gräsrotsnivå möjlighet att delta 
med både sitt förnuft och sina känslor. 

Framtidssyn för hållbar utveckling 
Enligt Bruun, Lindberg och Inkinen (2003, s. 8) anser vissa forskare 
att det idag är svårare än någonsin att förhålla sig till framtiden. 
Kanhända är det något de flesta generationer uttryck om sin tidsperiod 
eftersom samtiden alltid är svårare att få grepp om än historien. Under 
1900-talet dominerade tilltron till den rationella planeringens 
möjligheter, som bygger på uppfattningen att framtiden har en given 
riktning. Inledningen av 2000-talet, däremot, kännetecknas av en 
förändring i synen på vad det innebär att förvalta framtiden. Enligt 
Bruun, Lindberg och Inkinen (2003, s. 8) har honnörsorden 
”framsteg” och ”utveckling” har kompletterats med termer som 
”komplexitet” och ”oförutsägbarhet”. Hermelin (2005, s. 307) 
beskriver också denna tankeförskjutning. Hon menar att den har gått 
från att genom prognoser förutse utvecklingen, till att initiera och 
generera processer och omvandling. 

Forsberg (2005, s. 21) beskriver också två olika tankemodeller 
som trots sina olikheter ändå strävar mot det hållbara samhället. De 
skiljer sig åt både när det gäller definitionen av vad hållbarhet innebär, 
och när det gäller val av planeringsmetod. Den övergripande 
frågeställningen gäller huruvida människan ska härska över, eller 
anpassa sig till naturen? Är det möjligt att bygga ett hållbart samhälle 
som tar hänsyn till naturen samtidigt som dess råvaror utnyttjas till 
gagn för människorna? Den ena tankemodellen sätter stor tilltro till 
tekniken att lösa och skapa hållbara system. Enligt Forsberg (2005, s. 
21) ses framtiden som given och planeringens uppgift blir att vara 
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reaktiv, dvs. att reagera på förändring genom att underlätta pågående 
processer och mildra de problem som kan uppstå.  

Den andra tankemodellen som Forsberg (2005, s. 21) åsyftar 
betonar främst moral och rättvisa och som ifrågasätter tillväxt som 
mått på framgång. Här ses utvecklingen som konfliktfylld och 
framtiden som valbar. Planeringens uppgift blir att vara proaktiv, dvs. 
att gå före och staka ut riktningen. Forsberg (2005, s. 21) poängterar 
dock att dessa synsätt knappast går att finna i praktiken utan där 
återfinner vi dem främst i form av varianter och kombinationer. 
Tydligare är dock att de båda tankemodellerna genererar även olika 
planerarroller.

Som ett led i de senare årens hållbara samhällsbyggand har några 
större och övergripande framtidsstudier, med anknytning till fysisk 
planering, genomförts i Sverige, t.ex. Boverkets (1994) Sverige 2009: 
förslag till vision och Naturvårdsverkets (1998) Sverige år 2021: 
vägen till ett hållbart samhälle. Enligt Ranhagen (2006, s. 46) har 
dessa studier bidragit till att öka medvetenheten om att 
översiktsplaneringen främst är ett framtidsstudiearbete och inte 
företrädesvis ett omfattande inventeringsarbete baserad på 
faktainsamling och konkreta rekommendationer och riktlinjer. 

2.4 Forskning, praktik och planerarens yrkesroll 
En vanlig föreställning är att vetenskapen och forskningen står för 
kunskapsproduktion och teoribildning medan praktiken är mottagare, 
användare och tillämpare av denna kunskap och teori. Idag resonerar 
många annorlunda. En viktig utgångspunkt idag för att nå en 
framgångsrik kunskapsutveckling är att den vetenskapligt baserade 
kunskapen och den erfarenhetsbaserade kunskapen möts. Nedan följer 
ett resonemang som belyser detta samt en reflektion över vad 
planerarens yrkesroll innebär.  

Relationen forskning och praktik 
Kunskap praktiseras och diskuteras i olika områden i samhället. 
Gustavsson (2002, s. 54) nämner tre fåror för dess utveckling. En 
slags diskussion återfinns inom forskningens område. Den är knuten 
till en specifik verksamhet, forskning och vetenskap. En andra slags 
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diskussion återfinns i förhållande till praktisk verksamhet, inom 
yrkesliv, hantverk och konst. Enligt Gustavsson (2002, s. 45) går 
dessa två sätt att tala om kunskap ibland in i varandra men de 
förekommer ofta inom skilda fält. Det tredje området som han nämner 
är den kunskap som rör mellanmänskliga förhållanden, det sociala, det 
politiska och det kulturella. Det är dessa tre sätt att tala om kunskap 
som kan kopplas samman med olika verksamheter som människor 
bedriver i samhället. Ursprunget till denna tredelning återfinns hos 
Aristoteles och hans bok om etik som episteme, techne och fronesis
eller som Gustavsson (2002, s. 55) uttrycker det vetandet, kunnandet
och klokheten.

Mot bakgrund av denna indelning är det därmed möjligt att 
urskilja föreställningen om att viss kunskap är av teoretisk och att 
annan är av praktisk natur. Enligt Falkheden och Malbert (2004, s. 11) 
utgår åtskillnaden många gånger från en föreställning om att 
vetenskapen och forskningen står för kunskapsproduktion och 
teoribildning medan praktiken är mottagare, användare och tillämpare 
av denna kunskap och teori. I detta sammanhang har den 
vetenskapliga kunskapsformen länge gjort anspråk på att vara den 
enda formen av kunskapen, vilket i sin tur har marginaliserat andra 
former av kunskap.  

Genom den kände filosofen Ludvig Wittgenstein (1889-1951) 
kom dock den praktiska kunskapens positioner att flyttas fram. Han 
begreppsliggjorde den praktiska kunskapen genom att utveckla ett 
resonemang om att viss kunskap är går att uttryck i ord medan annan 
inte var möjlig att uttrycka verbalt och som man därför skulle vara tyst 
om. Den praktiska kunskapen kom därav att omnämnas som tyst
kunskap. Diskussionen om vad tyst kunskap innebär har dock varit 
omfattande. En annan filosof vid namn Michael Polanyi menade dock 
att all kunskap, vare sig den framställs och används i vetenskaplig 
eller praktiskt verksamhet, har en tyst dimension.  

Den kunskap som framkommer genom forskningen respektive 
praktiken behandlas således olika. Kunskapsutvecklingen sker mot 
bakgrund av olika villkor och under olika förhållanden och den 
kommer även till utryck på olika sätt. Falkheden och Malbert (2004, s. 
11) skriver att inom forskningen produceras vetenskapligt baserad 
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kunskap med krav på bl.a. redovisning av metod, empiriskt material 
och teorianknytning. Den kunskap som skapas inom praktiken är 
konkret, erfarenhetsbaserad och handlingsförberedande och inte 
underställd samma krav på underbyggnad och metodologiska 
överväganden. Inom vetenskap och forskning finns krav på att 
kommunicera kunskapen så att den blir möjlig att kritiskt granskas och 
värderas, vilket inte gäller för praktisk kunskap.

Att överbrygga denna uppdelning kan innebära flera fördelar. 
Enligt Falkheden och Malbert (2004, s. 44) finns det erfarenheter som 
visar att det från många praktikers sida ett behov av och intresse för 
möten och samverkan med forskare men att det saknas lämpliga 
former för detta. Det finns även från många forskares sida ett behov 
av arenor för möten och samverkan med praktiker, exempelvis för att 
testa sina rön eller för att söka inspiration och utgångspunkter för nya 
forskningsansatser.

Den praktiserande planeraren 
Planerare är en yrkesgrupp med varierande utbildningsbakgrund. 
Nyström (2003, s. 46) skriver att det är vanligt att planeraren utgörs av 
arkitekter, samhällsgeografer, civilingenjörer, socionomer och 
naturvetare. Spännvidden kan delvis förklaras genom att ämnet saknar 
självständig status vid våra svenska universitet och högskolor och 
planeringsämnen återfinns inom såväl de tekniskt som humanistiskt 
och samhällsvetenskapligt inriktade utbildningarna. Enligt Nyström 
(2003, s. 47) har tvärvetenskapliga kunskaper i allmänhet ansetts vara 
mer användbara inom översiktsplanering och utredningsverksamhet, 
medan fackkunskaper kommit mer till sin rätt i samband med 
detaljplanering, projektering och genomförande. 

Precis som med många andra yrken så sker förändringar när det 
gäller innehållet i arbetsuppgifterna. Granberg och von Sydow (1998, 
s. 15) skriver att under den rationella planeringens era förutsattes 
planeraren vara objektiv. Planeraren antogs veta vad som var rätt och 
vad som var fel. Planeraren sågs som en hjälte och en social ingenjör. 
Även Nyström (2003, s. 249) belyser den förändrade planerarrollen. 
Under 1960- och 70-talen ansågs planeraren vara den som satt inne 
med de kunskaper som behövdes för att utföra planeringsarbeten. Det 



 49

var planeraren som uttolkade de behov som förelåg och det var deras 
uppgift att väga och utvärdera intressekonflikter.

Under senare år har dock den kommunikativa planeringen 
uppmärksammats. Enligt Granberg och von Sydow (1998, s. 15) har 
detta inneburit att planerarens roll istället omvandlats till att genom 
kommunikation nå en ökad förståelse för varandra, överbrygga klyftor 
och lyfta fram de gemensamma målen.  

Planeringens fokus har således förskjutits. Nyström (2003, s. 
249) beskriver dagens planerares arbetsuppgifter som att 
sammanställa och behandla information för olika uppdragsgivare. 
Planeraren ska fungera som medlare mellan olika parter med olika 
intressen i planeringen, samt formulera olika kompromisslösningar 
som vidare ska leda till acceptans bland deltagarna. Håkansson (2005, 
s. 43) skildrar planerarens egen syn på sin roll och arbetsfällt och när 
det gäller den egna yrkesrollen var planerarna samstämmiga: deras roll 
har generellt förändrats från planförfattare till processledare. Det 
innebär att de i hög grad formulerar agendan och tar initiativ till hur 
planeringsprocessen formas.  

Granberg och von Sydow (1998, s. 70) ger uttryck för ett 
liknande resonemang: 

Planeraren spelar en viktig roll som bärare av professionell 
kunskapstradition, som lyhörd lyssnare till en kör av mer eller mindre 
motstridiga röster, som företrädare för individer och grupper som står 
utanför politiken och som rådgivare åt vilsna politiker. 

Granberg och von Sydow (1998, s. 71) ser även samband mellan 
planerarens och mäklarens roll.  

Även Boverket (1998, s. 70) beskriver planarens roll. De 
beskriver bl.a. den serviceinriktade planeraren som innebär att bistå 
med material och information, dvs. ”att stödja men inte styra”. 

En fråga med nära anknytning till planerarrollen är vilken av 
rollerna som planeraren bör inta i olika planeringssituationer. Nilsson 
(2001, s. 148) belyser problematiken genom att bl.a. peka på de 
planerare som arbetar i mindre de mindre kommunerna: 

I större kommuner med flera tjänstemän inom planeringsområdet kan 
det finnas möjligheter till specialisering inom någon av rollerna./…/I 
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mindre kommuner måste oftast den ende planeraren hantera alla 
rollerna även inom samma planeringsprocess. 

Att välja rätt roll vid rätt tillfälle kan vara svårt, speciellt då för 
planerare i mindre kommuner. Med det följer att även planerarens 
omgivning kan ha svårt att se om och när planeraren tagit på sig en 
annan roll.

Enligt Boverket (1998, s. 71) så förutspås den framtida 
planeraren mer fungera som koordinatör och strukturerare och det 
talas även om planerarrollen som en ”… katalysatorfunktion mellan 
politiker och medborgare”. Planerarens sociala kompetens, förmåga 
till lyssnade, samarbete och helhetssyn kommer att bli allt viktigare. 

Med det följer ökade krav på planerarens kompetens. Exempelvis 
menar Nyström (2003, s. 47) att det ställs helt andra krav på dagens 
planerare och dennes kompetens än för bara tjugo år sedan, något som 
även Nilsson (2003, s. 147) antyder i sin studie:

”… planerarna får allt fler och vidare arbetsuppgifter 
/…/arbetsuppgifterna kräver helt skilda sätt att arbeta, olika 
sakkunskap och kompetens att utöva”.  

Kompetensproblematiken uppmärksammas även av Granberg 
och von Sydow (1998, s. 55), men då ur ett utbildningsperspektiv. Vid 
en genomgång av ett flertal artiklar i PLAN, tidskrift för 
samhällsplanering, möter de flera diskurser som handlar om att 
planerarutbildningarna inte svarar mot de komplicerade problem som 
uppstår när kommunerna växer, med följden att planeraren hamnar i 
ohållbara situationer. 

Förutom ökade krav som rör planerarens sociala kompetens så 
har även de senare årens avancerade datorteknik fört med sig 
ytterligare kunskapskrav. Idag finns det t.ex. olika datorverktyg att 
tillgå i arbetet att ta fram olika beslutsunderlag. Geografiska 
informationssystem (GIS) är exempel på ett avancerat datorverktyg 
som idag finns tillgängliga i de flesta större kommunerna. Men trots 
att GIS har ett stort värde i planeringssammanhang så har flera studier 
visat att det brister i kompetensen och verktyget kan inte nyttja fullt ut 
(se bl.a. Laitila 2006b; Boverket & Naturvårdsverket 2000). 
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3 EMPIRISK UTGÅNGSPUNKT OCH METOD 

I detta kapitel redogör jag för licentiatuppsatsens empiriska utgångspunkter. Det 
innebär att jag inleder med att skriva en teoretisk redogörelse om vetenskaplig 
ansat, urval och kritisk reflektion. Därefter fortsätter jag med att skriva om de 
empiriska studierna och de använda datainsamlingsmetoderna. I kapitlet har jag 
framförallt använt mig av Lantz (1993) och Malterud (1998) vad gäller de 
vetenskapliga tillvägagångssätten, och Ranhagen (2006) vad gäller en mer 
ingående beskrivning av studie I.

3.1 Vetenskaplig ansats, urval och kritisk reflektion 

Vetenskaplig ansats 
Den vetenskapliga ansats som denna licentiatuppsats utgår från kan 
framförallt hänföras till den kvalitativa forskningsansatsen. Inom 
forskarvärden talar man om kvalitativa- och kvantitativa 
forskningsansatser som förenklat uttryckt handlar om forskarens 
synsätt och tillvägagångssätt för att nå vetenskaplig kunskap. Medan 
en kvantitativ forskare låter isolera en företeelse så ser en kvalitativ 
forskare istället till helheten, m.a.o. de intar en atomistisk eller en 
holistisk världsbild. Med dessa övergripande åskådningar som grund 
kan därmed en rad väsentliga skillnader mellan forskningsansatserna 
åskådliggöras. Exempelvis så är målet med en kvantitativ studie att 
förklara och bevisa en företeelse medan målet i kvalitativ studie är att 
försöka förstå företeelser, baserade på upplevda mänskliga 
erfarenheter.

De båda forskningsmetoderna ställs ibland i motsatsförhållande 
där skillnaden framhålls av den som vill argumentera för att den ena 
metoden är bättre än den andra. Exempelvis finns det forskare som 
menar att de resultat som kvalitativa metoder genererar ofta är svår att 
kritisera och värdera eftersom metodbeskrivningen i kvalitativa 
studier tenderar att vara knapphändiga. De finns även författare som 
menar att konflikten till viss del är överdriven. Oftast går bra att 
kombinera forskningsmetoderna och att de verkligt stora forskarna 
inte kan placeras in i någon av de nämnda forskningsfårorna.  
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Denna licentiatuppsats kan hänföras till den kvalitativa 
forskningsansatsen. Mitt val grundar sig, dels på att jag tidigt intog ett 
öppet förhållningssätt inför det resultat som studien skulle komma att 
visa, dels på att jag ville nå en ökad förståelse för processen kring 
översiktlig planering. Sammanhangsbestämd kunskap, som en 
kvalitativ studie ofta mynnar ut i, har ett värde även för den 
positivistiske forskaren, vilket är den genren jag är skolad i. 
Kunskapsutveckling är en process där utgångspunkten alltid är 
kvalitativ. Lantz (1993, s. 32) skriver:

Saknas kunskap om vari fenomenet består, vilka kvaliteter det har, är 
det ointressant att ställa frågor som ’hur mycket’. Kvalitet är således 
överordnat kvantitet. 

Urval
Oavsett den forskningsansats som forskaren väljer följer vissa krav på 
det empiriska materialet, nämligen att den ska vara både 
innehållsmässigt riktigt, samt svara mot en kunskapsmässig relevans. 
Det är ur det empiriska materialet som forskaren söker svar på sina 
problemformuleringar och följaktligen spelar urvalsgruppen en 
avgörande roll. Malterud (1998, s. 55) kallar detta för adekvata 
kunskapskällor. Urvalet bestämmer vilket underlag som forskaren har 
att uttala sig om. Är det fel personer som intervjuas blir hela studien 
värdelös. Medan forskaren i en kvantitativ studie är hänvisad till att 
finna ett representativt urval, dvs. välja en urvalsstrategi som söker 
tillämpning på populationsnivå, så är forskaren i en kvalitativ studie 
anvisad till ett strategiskt urval. Denna urvalsstrategi innebär bl.a. att 
forskaren i förväg bör veta, eller åtminstone ha viss kännedom om, var 
källan till den eftersökta kunskapen finns att nå.

En annan central fråga är hur stort urvalet ska vara. I kvantitativa 
studier når forskaren trovärdiga resultat genom att datamaterialet 
bygger på ett representativt urval med ett flertal respondenter 
inblandade. Forskaren vill i detta fall kunna dra slutsatser för att sedan 
generaliseras till en större population. Kvalitativa studier däremot 
bygger ofta på ett datamaterial med ett mindre antal respondenter. 
Enligt Trost (1997, s.109) kan en studie exempelvis omfattas av enbart 
en person om syftet är att just förstå en enda persons tänkande och 
beteende. Malterud (1998, s. 60) nämner dock att 15 till 25 personer är 
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ett vanligt förekommande antal i kvalitativa studier, men hon 
understryker:

Det är långt viktigare att skaffa ett adekvat urval än att bestämma 
undersökningens omfattning i förhållande till ett förutbestämt antal.  

En kvalitativ forskare kan dessutom i de flesta fall utöka antalet 
respondenter i efterhand, om datamaterialet skulle uppfattas vara 
alltför knapphändiga.  

Att bestämma urvalets storlek kan även vara praktiskt betingat. 
Kvalitativt genomförda intervjuer kan exempelvis generera ett mycket 
stort och omfattande datamaterial vilket medför att forskaren ställs 
inför ett tidskrävande och därmed kostsam datahantering. Enligt 
Malterud (1998, s. 59) kan ett stort datamaterial lätt bli oöversiktlig 
och analysen kan bli ytlig. Båda mina empiriska studier kan hänföras 
till det strategiska urvalet.

Kritisk reflektion 
För att nå vetenskaplig kunskap gäller vissa grundläggande villkor. 
Malterud (1998, s. 23 ff) lyfter fram följande begrepp som 
betydelsefulla i detta sammanhang: kritisk reflektion, giltighet, 
tillförlitlighet och originalitet, där kritisk reflektion kan betraktas som 
ett paraplybegrepp för de övriga. Även om den övergripande synen att 
nå vetenskaplig kunskap stämmer väl överens med de båda 
forskningsmetoderna så finns det dock skiljelinjer, bl.a. var i 
forskningsprocessen som den kritiska reflektionen koncentreras. I 
kvantitativa studier hålls fokus mest på datainsamlingen medan den i 
kvalitativa studier sker kontinuerligt och omsluter hela studien.  

Kritisk reflektion handlar om forskarens ifrågasättande av såväl 
studiens genomförande som de fastställda slutsatserna. En studie utan 
självkritisk granskning tenderar att gå i den riktning som forskaren i 
förväg tar för given Malterud (1998, s. 24) beskriver kritisk reflektion 
som en aktiv attityd, dvs. en position som forskaren måste söka upp 
och hålla sig fast vid. Det händer att forskaren genom sin närhet till 
stoffet enbart ser en viss lösning och att alternativa lösningar uteblir. 
Genom att ställa frågor som: Med vilka ögon läser jag mina data? Vad 
betyder den kulturella och teorietiska tradition jag tillhör för de frågor 
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jag har formulerat? är det enligt Malterud (1998, s. 24) möjligt att 
bedöma vilka alternativa lösningar forskaren valt att inte följa.

En av den kritiska reflektionens delar är att ifrågasätta studiens 
giltighet. Malterud (1998) beskriver giltighet genom tre nyckelord: 
relevans, tillämpning och konsistens. Med relevans aves hur väl 
forskaren har använt relevanta begrepp eller tillämpat lämpliga 
metoder. I vilken utsträckning har vald metod och referensram gett 
giltiga svar på frågor som formulerats? Att se till studiens tillämpning 
handlar om att forskaren ska ställa sig frågande till om den nya 
kunskapen kan tillämpas i andra sammanhang. Och när det gäller 
konsistens ska forskaren tydligt synliggöra den logiska länken mellan 
problemställningen och de teorier, metoder och data som lett fram till 
studiens resultat. Begreppen giltighet och validitet används ibland 
synonymt. Malterud (1998, s. 157) beskriver förhållandet som att 
forskaren genom validering ska klarlägga vilken giltighet den 
framlagda kunskapen har. 

Att tillgodose en studies tillförlitlighet, eller pålitlighet som det 
även kallas, gör forskaren genom att undanröja alla eventuella fel som 
kan störa både tolkningar och slutsatser (Malterud 1998, s. 28). I en 
kvalitativ studie bör forskaren se både till tekniska aspekter, t.ex. 
bandspelares ljudkvalité, och till den egna informativa förmågan. 
Läsaren ska tydligt kunna urskilja vilka utsagor som forskarens har 
hämtat ur empirin, från de utsagor som baseras på tolkningar hämtade 
från den teoretiska referensramen eller från forskarens förförståelse. I 
kvantitativa studier omnämns tillförlitlighet ofta som reliabilitet vars 
innebörd allmänt uttrycks som: pålitlighet hos uppmätta värden i ett 
experiment. I en kvantitativ studie kan det exempelvis handla om att 
kalibrera ett mätinstrument på ett på ett korrekt sätt för att på så vis 
eliminera eventuella mätfel. I en kvantitativ studie däremot är det 
betydligt mer komplext eftersom forskaren då t.ex. ska mäta 
mänskliga upplevelser eller uppfattningar, där mätinstrumentet utgörs 
av forskaren själv.

Begreppet originalitet aktualiseras i samband med 
forskningsprocessens slutfas. Forskaren ska dels reflektera över den 
betydelse de framförda resultaten har i relation till tidigare 
genomförda studier, dels huruvida studien ger svar på frågor som inte 
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redan har besvarats flera gånger om. Malterud (1998, s. 30) betonar 
dock att kravet på nyhetsvärde inte behöver hänföras till enbart 
banbrytande forskningsresultat, utan det kan handla om att 
forskningsprocessen genomförs på ett icke-traditionellt sätt: 

Att utveckla en ny väg till kunskap inom ett välkänt område, kan ge 
nya perspektiv som förändrar vår förståelse av en klassisk 
problemställning. 

3.2 Studie I ” Fysisk planering för ett hållbart samhälle” 
Denna studie är en delstudie utförd inom ramen för 
Energimyndighetens program Uthållig kommun och delprojektet 
Fysisk planering för ett hållbart samhälle (se Ranhagen 2006). 
Delprojektet genomfördes från september 2004 till och med december 
2005 i samverkan med andra forskare och fem kommuner i Sverige - 
Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnskölsvik. Nedan följer ett 
teoretiskt resonemang om fallstudiemetodiken och de 
datainsamlingsmetoder som användes i delprojektet. Därefter följer en 
kortfattad redogörelse för delprojektets genomförande (se även 
Ranhagen 2006) med betoning på min medverkan i forskningsarbetet.
Vad gäller de i studien tillämpade planeringsmetoderna och 
planeringsverktygen så återfinns teorier om dessa i kapitlet Teoretisk 
utgångspunkt samt i Ranhagen (2006) och Laitila (2006a).

Fallstudie 
Fallstudiemetodiken tillåter såväl kvalitativa- som kvantitativa 
forskningsmetoder att samverkar. Detta gör fallstudieansatsen som 
särskilt användbar i tvärvetenskapliga sammanhang. (Scholz & Tietje 
2002, s. 4) nämner att inom bl.a. planerings-, kunskaps- och 
miljöforskningsområdena har fallstudieansatsen också fått en ökad 
acceptans.

En fallstudie kännetecknas av att den utgår från ett begränsat och 
konkret sammanhang. Ejvegård (2003) beskriver dess syfte som att ta 
en liten del av ett stort förlopp och med fallet som grund beskriva 
verkligheten och säga att fallet i fråga får representera verkligheten. 
Men med detta följer att när slutsatser dras ska det ske med viss 
försiktighet, eftersom en liten del i ett stort förlopp aldrig fullt ut kan 
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representera verkligheten. Flera källor till information kan alltså 
tillämpas i ett och samma fall såsom direkta observationer, intervjuer, 
enkäter, arkivinspelningar, dokument, fältdata laboratorieexperiment 
m.m. (Scholz & Tietje 2002, s. 14). Många fallstudier är anförda med 
målet att förbättra såväl praktiskt handlandet som beslut, samt att 
uppnå ett ömsesidigt lärande (Scholz & Tietje 2002, s. 3). 

Enkät
Enkäten beskrivs av Lantz (1993, s. 17) som den mest strukturerade 
formen av en intervju. Den kanske tydligaste skillnaden mellan 
intervju och enkät är att respondenten själv noterar sina svar i enkäten 
vilket gör att intervjuaren inte behöver närvara vid själva 
svarstillfället. En fördel med att distribuera enkäter är att den når ut till 
många personer, bl.a. via e-post eller Internet för besvarande i 
elektroniskt form. Enkäter kan även distribueras till grupper, s.k. 
gruppenkäter, och är vanligt förekommande i skolor och liknande 
sammanhang, då flera personer är samlade vid samma tillfälle (Trost 
2001, s. 10).

På samma sätt som forskaren förbereder en intervju med en 
intervjuguide, så måste forskaren noga planera utformningen av sin 
enkät. Bl.a. bör forskaren reflektera över om frågorna är formulerade 
på ett lättfattligt och överskådligt sätt. Om respondenterna uppfattar 
frågorna alltför komplexa tenderar det att påverka svarsfrekvensen 
negativt. Av samma orsak bör forskaren även tänka på att inte 
formulera allt för många frågor. 

Enkäten som datainsamlingsmetod är oftast förknippad med 
kvantitativa studier. Men den är även tillämplig i kvalitativa 
sammanhang. För precis som Lantz (1993, s. 20) uttrycker det kan 
enkäten liksom intervjun, innehålla frågor som möjliggör både till 
kvantitativ eller kvalitativ analys, vilket däremot inte gäller för 
svarsalternativens utformning. I de fall data är insamlat genom enkäter 
med öppna svarsalternativ följer i princip samma analysmetodik som 
för den kvalitativa intervjun, som jag beskriver i avsnittet Den
kvalitativa intervjun. Forskaren bör dock tänka på att datamaterial från 
enkät kan ges en begränsad giltighet i samband med analysens 
genomförande eftersom möjligheten till differentiering och nyansering 
är begränsad (Lantz 1993, s. 20).
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Studiens genomförande 
Det övergripande syftet med delprojektet var att belysa vilken roll 
fysisk planering kan spela för att främja en hållbar utveckling, att 
utveckla kunskaper om samverkans- och arbetsformer i den fysiska 
planeringen samt att i samverkan med lokala och nationella aktörer 
inom delprojektet utveckla och utvärdera metoder och verktyg för att 
underlätta arbetet att nå en hållbar utveckling. Min medverkan i 
delprojektet koncentrerades till att utvärdera planeringsverktygen med 
undersyftet: att synliggöra projektdeltagarnas synpunkter kring de 
olika planeringsverktygens för- och nackdelar. Projektdeltagarna, 
tillika studiens urvalsgrupp, var ett stort antal personer från olika 
kommunala nämnder, förvaltningar och andra organisationer. I varje 
kommun kan en kärngrupp urskiljas som drivit processerna i sina 
respektive kommuner.  

Upplägget för delprojektet har byggts upp som ett växelspel 
mellan lokala seminarier i varje kommun varvat med 
kommungemensamma semiarier. Seminarierna har utgjort en stomme 
i processen. I varje kommun har därutöver möten och aktiviteter 
genomförts för att följa upp, fördjupa och vidareutveckla arbetet med 
planeringsuppgifterna. En mer ingående redogörelse av delprojektets 
organisation och genomförande återfinns i Ranhagen (2006), där bl.a. 
seminariernas innehåll och kommunernas planeringsuppgifter finns 
beskrivna.  

Min medverkan i delprojektet koncentrerades alltså till att 
utvärdera de i delprojektet introducerade planeringsverktygen. 
Tonvikten låg således på den arbetsmetodik som introducerades i 
delprojektet (se Ranhagen 2006; Boverket, Naturvårdsverket 2000) 
samt ett antal utvalda planeringsverktyg med koppling till 
arbetsmetodikens sju huvudsteg. Arbetsmetodikens vilar på teorier 
hämtade från den strategiska-, kommunikativa- samt den rationella 
planeringsansatsen. Metodiken kan sammanfattningsvis beskrivas 
som: 

– Definition av planeringsuppgift 

– Lokal tolkning av begreppet hållbarhet 

– Förutsättningsanalys – omvärlds- och platsförutsättningar 
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– Identifiering av planeringsmål och nyckelfrågor 

– Framtagande av framtidsbilder 

– Konsekvensbedömning av alternativ 

– Val av strategi 

I anslutning till varje steg är vart och ett av planeringsverktygen 
kopplade, med olika funktion vid olika steg, dvs.: mindmap för att 
identifiera en lokal tolkning av hållbarhetsbegreppet, SWOT för att 
genomföra förutsättningsanalysen, strukturerad brainstorming för att 
urskilja nyckelfrågorna, strategic choice i kombination med 
backcasting för att ta fram framtidsbilderna, värderos och 
multikriterieanalys (MCA) för att konsekvensbedöma alternativen.

Utvärderingen genomfördes med hjälp av enkäter som jag valde 
att distribuera via e-post till delprojektets deltagare. Enkätfrågorna 
följde samma struktur som arbetsmetodiken, dvs. jag inleder med 
frågor om mindmap och avslutar med frågor om MCA. Enkäterna 
distribuerades i två omgångar.  

3.3 Studie II: Intervjustudien 
Denna studie genomfördes under hösten 2006 i samarbete med fem 
planerare. Nedan följer ett teoretiskt resonemang om 
intervjumetodiken samt en beskrivning av studiens syfte och 
genomförande.  

Den kvalitativa intervjun 
Yin (1994, s. 84) beskriver intervjun som en av de viktigaste källorna 
för informationsinsamling. En intervju skiljer sig från ett vanligt 
samtal, dels genom att intervjuaren har ett syfte med utfrågningen, 
dels att det är intervjuaren som styr utvecklingen och innehållet i 
dialogen. Den vanligt förekommande intervjuformen är den av 
”öppen” karaktär. 

Lantz (1993, s. 18) framställer fyra olika former av intervjuer - 
den öppna, den riktat öppna, den halvstrukturerade och den 
strukturerade. En helt öppen intervju innebär att intervjuaren ställer en 
vid öppen fråga som respondenten fritt får utveckla, medan den helt 
strukturerade intervjun vanligen innehåller fasta frågor med bundna 
svarsalternativ. Graden av strukturering genererar olika typ av 
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kunskap: ”De olika intervjuformerna ger artskilda data, beskriver 
olika sammanhang och ger olika resultat och slutsatser” (Lantz 1993, 
s.51).

Att genomföra intervjuer kräver planering. Ett av de 
förberedande momenten är att upprätta en intervjuguide, dvs. ett 
skriftligt dokument med frågeområden nedtecknade. Intervjuguidens 
detaljeringsgrad styrs av den valda intervjuformen. En ” riktad öppen” 
intervjuform motsvarar en intervjuguide med formulerade 
frågeområden, till skillnad från den ”öppna” intervjuformen som 
enbart utgår från en vid fråga. En intervjuguide kan även fungera som 
vägledning för att söka sig tillbaka till de specifika frågeområdena. 

Ytterligare en aspekt att fundera kring innan ett 
intervjugenomförande är på vilket sätt intervjun ska dokumenteras: via 
anteckningar eller bandinspelning. Enligt Lantz (1993, s. 78) kan det 
vara vanskligt att enbart föra anteckningar eftersom det då finns risk 
att datareduktionen sker på ett osystematiskt sätt. Dessutom är det 
svårt för intervjuaren att hinna med att skriva ned allt, och därmed 
sker en mer eller mindre selektering av materialet. Lantz (1993, s.78) 
menar:

Vi filtrerar det som sägs och ”filtret” utgörs av vår förförståelse, men 
också av alla de kultur- och personbundna föreställningar som styr vår 
tolkning av ordets mening. 

I och med valet att tillämpa den kvalitativa intervjun följer att 
analysmetoden också ska präglas av ett kvalitativt förfarande. Jag har 
valt att följa Lantz (1993) instruktion av kvalitativ analys. Hon 
beskriver kvalitativ analys som en forskningsmetod där data från både 
öppna intervjuer, och enkäter med öppna svarsalternativ, bearbetas på 
ett objektivt och systematiskt sätt. 

Vid analys av intervjudata kan metoden förklaras genom ett antal 
steg; inledningsvis läser forskaren igenom de nedskrivna intervjuerna 
för att på så vis få en inledande förståelse och helhetsuppfattning. 
Därefter påbörjas datareduktionen som påbörjas med att forskaren 
delar in texten i meningsbärande enheter med utgångspunkt i det 
forskaren finner vara relevant. I det här läget är det viktigt att tänka på 
att ordets mening alltid är kontextuellt betingad. Om en mening rycks 
loss ur sitt sammanhang kan denna mening senare komma att får en 
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helt annan betydelse än den ursprungliga, just pga. att den förlorat sitt 
sammanhang. Meningsenheterna namnges sedan i innehållsmässigt 
lika benämningar.  

Nästa steg i analysprocessen är ”att söka mönster”, dvs. att finna 
en övergripande princip som bestämmer hur de innehållsmässiga 
textenheterna samverkar sinsemellan. Lantz (1993, s.89) kallar detta 
moment för metakodning. I praktiken innebär det att forskaren kodar 
om sina data och ordnar in det i en matris. Därefter ställer forskaren 
frågor till matrisen och det är studiens problemställning och teoretiska 
utgångspunkt som bestämmer frågornas utformning. Den här 
proceduren möjliggör för forskaren att förstå helheten på ett mer 
fördjupat och annorlunda sätt.  

Med en kvalitativ analys växlar alltså forskaren fokus från helhet 
till delar, från delar till helhet i en iterativ process där riktningen hela 
tiden är att nå fram till en syntes av det som studien avser. Ett sätt att 
uppnå syntes är att återgå till det teoretiska perspektivet. Forskaren 
betraktar både det som framkommit ur intervjuutskrifterna, och det 
som framkommit ur analysen ur ett teoretiskt perspektiv. De sista 
stegen i analysprocessen är att forskaren drar sina slutsatser samt att 
värdet av slutsatserna prövas.

Studiens genomförande 
Syftet med denna studie var att klargöra: hur översiktliga planerare 
arbetar och resonerar kring planeringsmetoder och framtidsbilder. 
De utvalda intervjupersonerna kan hänföras till urvalsgruppen med 
bestämningen personer med erfarenhet av översiktlig planering.

Upplägget för denna studie var mycket enkel. Inledningsvis 
kontaktade jag planerarna per telefon för att ta reda på om de ville 
ställa upp på en intervju med det övergripande temat översiktlig 
planering. Detta gav till följd att fem planerare, verksamma i Kiruna, 
Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå intervjuades. Innan första 
intervjutillfället utformade jag en intervjuguide, baserad på den riktat
öppna intervjuformen, i vilken jag formulerade några förutbestämda 
frågeområden.  

Vid själva intervjutillfället tillät jag respondenterna att tala 
relativt fritt kring varje frågeområde, för att på detta sätt fånga in 



 61

synpunkter och frågeställningar som jag inte tänkt på tidigare. Jag 
spelade in samtliga intervjuer på band. Inför denna licentiatuppsats har 
främst riktat mitt intresse till frågeområdena planeringsmetoder och 
framtidsbilder.
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenterar jag resultaten av mina empiriska studier. Den första 
studien faller inom ramen för delprojektet Fysisk planering för ett hållbart 
samhälle (se Ranhagen 2006). Min medverkan i delprojektet koncentrerades till 
att utvärdera planeringsverktygen och undersyftet lyder: att synliggöra 
projektdeltagarnas synpunkter kring de olika planeringsverktygens för- och 
nackdelar. Den andra studien är en intervjustudie med fem planerare. Liksom den 
första studien är mitt intresse även här riktat till planeringsmetoder och 
framtidsbilder. Syftet med denna studie var att klargöra: hur översiktliga 
planerare arbetar och resonerar kring planeringsmetoder och framtidsbilder. 

4.1 Studie I: ”Fysisk planering för ett hållbart samhälle” 
Inom ramen för delprojektet Fysisk planering för ett hållbart 
samhälle  genomförde jag en enkätstudie vars syfte var att synliggöra 
projektdeltagarnas synpunkter om de introducerade 
planeringsverktygen. Intresset var alltså inte riktat till resultatet av 
kommunernas planeringsuppgifter, utan det var i första hand 
planeringsverktygens anvädbarhet som jag ville utvärdera. 
Redogörelsen av enkätsvaren följer samma struktur som den 
bakomliggande arbetsmetodiken (SAMS-modellen) (se Boverket, 
Naturvårdsverket 2000; Ranhagen 2006), dvs. jag inleder med frågor 
om mindmap och avslutar med frågor om MCA. Av 75 utdelade 
enkäter besvarades 21. 

Lokal tolkning av begreppet uthållighet 
Det första momentet som deltagarna genomförde var att framställa en 
lokal tolkning av begreppet hållbarhet med hjälp av mindmap. Av de 
svarande respondenterna var det bara några få som hade erfarenheter
av att använda mindmap. Någon klargjorde att verktyget hade använts 
vid ett tidigare tillfälle, och då med syftet att koppla samman Agenda 
21 med fysisk planering.

                                          
 Resultatet av enkätstudien återfinns även i Laitila (2006a). Inför denna licentiatuppsats har jag 

dock valt att strukturera om resultatdelen något.  
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Det var flera respondenter som gav uttryck för verktygets 
potential, bl.a. pekade de på dess enkla manér samt dess flexibilitet.

Metoden är flexibel och lätt utbyggbar. Den kan lätt beskriva 
kopplingar och beroenden och är egentligen obegränsad i sina 
möjligheter.

Överblickbart, ger snabb och tydlig bild för alla. Allas synpunkter blir 
nedtecknade utan att fastna i detaljer. Breddar diskussionen, ser 
helheten.

Bra verktyg för att inse komplexiteten i breda planeringsfrågor. 

Alla fick tillfälle att fundera på egen hand på samma gång som det 
åskådliggjordes på ett bra sätt. När vi arbetade med mindmapen så 
blev det en process som växer medan man håller på. Det är ett 
växelspel mellan de som är med i gruppen. Allas kunskap och idéer 
kan tas tillvara och man inspirerar varandra. 

Det är ett bra sätt att komma igång med arbeten. Vad som är viktigt 
och som många gånger glöms bort eller slarvas med är att ta vara på 
idéerna som kommer fram och jobba vidare med dem.  

Fördelen om man använder detta är att man inte blir låst av gamla 
invanda mönster att arbeta. Fördel är också att man börjar med 
frågeställning istället för svar efter sitt eget tänkande. På så sätt kan 
man få in flera aspekter än om de vanliga aktörerna slänger in sina 
vanliga färdiga lösningar. 

De framfördes även en del mer kritiska synpunkter. Någon upplevde 
metoden som visuellt rörig och en annan respondent menade att 
kopplingen mindmap och hållbarhet var svår att förstå. Flera av 
synpunkterna handlade dock om nödvändigheten av en kunnig ledare 
samt om hur arbetet kan försvåras om det bland deltagarna finns de 
som känner motstånd mot det nya arbetssättet.  

Svårt att arbeta med i grupp om det inte finns någon stark, kunnig 
ledare som tydliggör syftet. Flummigt för många som inte är vana 
vilket kan skapa fördomar om "bortkastad tid". 

… eventuella traditionella minnesanteckningar förstås av alla även 
icke deltagande, medan mindmap ofta enbart förstår av de 
medverkande. 

På frågan om hur respondenterna idag arbetar med hållbarhetsaspekter 
nämnde några checklistor och nedskrivna diskussioner som en vanlig 
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arbetsmetod. Men det var även flera respondenter som svarade att de 
inte arbetar med denna typ av frågeställning.

Förutsättningsanalys: analys av omvärlds- och platsförutsättningar 
Nästa moment var att genom SWOT-analyser ringa in platsernas 
styrkor och svagheter i de valda planeringsuppgifterna samt 
möjligheter och hot knutna till omvärlden, och som kunde tänkas 
påverka den lokala utvecklingen. Några hade använt verktyget 
tidigare, bl.a. i samband med översiktlig planering och regional 
utvecklingsplanering. Flera av de svarande pekade på verktygets 
enkelhet, dvs. det var lätt att förstå hur verktyget skulle tillämpas. 
Andra betonade SWOT-analysens möjligheter genom att nämna de 
tankemässiga fördelarna som verktyget genererade:

SWOT är ett bra sätt att arbeta då det är lätt att ta till sig även för 
någon som är ovan att arbeta med breda planeringsfrågor och 
komplexa frågeställningar. 

Bra sätt att strukturera upp sina tankar och komma lite djupare i 
analysen.

Fördel är att man frikopplar sina egna låsningar i tanken och får en 
struktur i styrkor och svagheter. 

Man får en bild både av nu och hur, samt vilka faktorer som 
medverkar i förloppet. Fördelen är att man får en bild av vilka faktorer 
som inverkar. 

SWOT-analysen bidrog även till att skapa ett positivt förhållningssätt, 
enligt några. Ofta är det frågor som kan hänföras till svagheter och hot 
som dominerar diskussionen, och mindre sällan aspekter vad gäller 
styrkor och möjligheter. De tyckte även att metoden genererade en 
kunskapsbredd utöver vad den egentligen syftade till. Ytterligare en 
respondent som berörde detta menade:

Allas kunskaper och synpunkter kommer upp till ytan oavsett om man 
är duktig på att prata eller inte. Allas synpunkter görs synliga. Det går 
att värdera vilka faktorer som är viktigast. 

Det fanns de som var mer tveksamt inställda till sättet att arbeta, bl.a. 
framkom liknade synpunkter om SWOT-analysen som de om 
mindmap. Det handlade dock mer om praktiska faktorer som t.ex. 
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nödvändigheten av en kunnig ledare för att undvika misstro bland 
deltagarna, och mindre om verktygen i sig.  

Nackdelen är att det blir minimerat och kan vara svårt att komma ihåg 
hur man tänkte då man skrev. 

… det finns många faktorer som styrs av andra än kommunen. Även 
här är det viktigt att värderingar inte styr alltför mycket eftersom det 
ofta ställer till tveksamheter om förutsättningarna för analysen. 

De som inte är närvarande när SWOT-analysen görs kan känna sig lite 
utanför och kanske inte riktigt förstår vad som gjorts.  

På frågan om hur respondenterna idag arbetar med uppgiften svarade 
någon att arbetet sker genom analyser som baseras på kunskap och 
lång erfarenhet. En annan respondent svarade att det sker genom 
konventionellt planeringsarbete. 

Listar planeringsförutsättningarna. Missar upplevelser och känslor om 
orten. Redovisar sälla potentialen. 

Kan inte säga att det idag finns ett planeringsarbete med strukturerade 
metoder, skall det vara något så är det att försöka få fram så tydliga 
konsekvensbeskrivningar som möjligt. 

Konventionellt planeringsarbete med inventering, formulera 
alternativ, dialog mm. Bristen är säkert att alternativen begränsas, 
låsningar vid viss lösning kommer för fort. 

Inom ramen för detta planeringssteg uppmärksammades även mentala 
kartor. En respondent menade att det som talar för detta verktyg är den 
fria formen utan begränsningar, men som av samma anledning ställer 
större krav på utövaren. 

Identifiering av planeringsmål och nyckelfrågor 
Nästföljande planeringssteg handlade om att identifiera planeringsmål 
och nyckelfrågor. Till detta steg var verktyget strukturerad 
brainstorming kopplad. Några av respondenterna kände redan till 
metoden och angav att de hade tillämpat den i andra 
planeringssammanhang.

Flera av de svarande pekade på det nytänkande som verktyget 
gav upphov till. Det var även flera som menade att strukturerad 
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brainstorming bidrog till att alla deltagarna aktivt medverkade i 
arbetet.

… ett bra och koncentrerat sätt/metod som lätt ger inspiration från 
andra deltagare. 

… var och tvingas tänka till och på egen hand formulera nyckelfrågor 
på sina lappar och att därmed alla kommer till tals. 

Nyttigt att "tvingas" in i en grupp som man kanske inte hade tänkt sig 
själv - dvs om man redan hade en förutfattad mening eller en 
inriktning i sina tankar så övade man sig att se hela problemet samlat 
med andra glasögon. 

Ett positivt och konstruktivt sätt att arbeta för att fokusera på de 
viktigaste frågorna.

Fördelar är att man frikopplar sina tankar och breddar perspektiven. 

Alla kan framföra sina åsikter, demokratiskt, leder till något konkret 
bra förutsättningar för dokumentation 

Vad gällde verktygets nackdelar så framfördes synpunkter som att den 
upplevdes teorietisk. Någon menade att den vid genomförandet 
uppfattades mer som en skoluppgift. Flera av de svarande underströk 
att gruppen bör vara väl sammansatt när arbetet ska genomföras för att 
på så vis stimulera till mångskiftande förslag och synpunkter.

Kräver att grupperna är väl sammansatta (och inte för stora eller för 
små, ca 5-7 personer verkar lagom) och att baskunskaper finns om 
ämnet. 

Viktigt är att gruppen har stor bredd och en jämn fördelning och lokal 
medverkan. 

Det är viktigt att utföra denna övning i en bred grupp så att många 
synvinklar blir belysta. Det finns annars en risk för att alla skriver 
samma nyckelfrågor på sina lappar. 

En respondent menade dock att en strukturerad diskussion och samtal 
är en bättre metod. På frågan om hur arbetet bedrivs idag svarar också 
några att det sker genom diskussion och samtal. Nyckelfrågorna 
kommer fram genom resonemang i projektgrupper som bildas i 
samband med planarbeten. Utgångspunkten blir då de kunskaper som 
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projektgruppens deltagare har med sig, så att de kan bedöma vilka 
frågor som är viktiga i det aktuella planarbetet. 

Framtagande av framtidsbilder 
Momentet att ta fram framtidsbilder genomfördes med hjälp av 
strategic choice i kombination med backcasting. För nästan samtliga 
respondenter innebar mötet med verktygen en ny erfarenhet. Någon 
hade dock kommit i kontakt med backcastingansatsen i samband med 
ett omvärldsanalysseminarium, utöver det var metoderna nästintill 
oprövade.

Vad gäller momentet att ta fram framtidsbilder så framstod 
backcastingansatsen som särskilt användbar, även om den av några 
uppfattades som svår.  

Backcasting är mycket bra. Tror att det är en av de bättre metoderna 
för att verkligen sätta fingret på vad som faktiskt krävs. Men också 
svårt eftersom tankesättet genererar tvånget att tänka stort, vilket är ett 
hinder i många sammanhang. 

Backcasting bör användas mycket oftare för att sätta fingret på svaga 
punkter och nyckelfrågor. 

Med backcasting får man lite hum om vilka steg som ska tas idag och 
imorgon, för att vi ska nå till ett visst mål i framtiden/…/Det kan 
annars vara svårt att se det, eftersom målet ofta är så långt fram i 
tiden. Ofta är det lätt att tänka att besvärliga beslut behöver vi inte ta 
förrän imorgon. Man förstår att de rätta besluten måste vi ta idag. 

Metodiken kring strategic choice upplevdes av vissa som diffus, och 
anledningen till detta tycktes mer bottna i en otydlig presentation av 
metodiken, än metoden i sig. En respondent menar:  

Har svårt att se dess fördelar framför andra metoder. Otydligt och 
svårt att få en snabb signal om huvudfrågor. Kände inte att jag fick 
några bra svar på vad denna metod skulle ha för fördelar. 

Flera respondenter poängterade att metoderna genererade flera 
tankemässiga fördelar, bl.a. i form av ändrade tankebanor. En 
respondent såg dock svårigheter i att kunna släppa nutiden och ändå 
vara realistisk.
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Det är svårt att helt göra sig fri från nutiden när man ska beskriva 
framtidens mål i backcasting, och fortfarande vara någorlunda 
realistisk

Bra att ”släppa oss” fantasin och inte fastna i gamla spår. Ger nya 
infallsvinklar. 

Metoderna frikopplar tankebanorna från det invanda mönstret. Jag tror 
de flesta av oss arbetar enligt invanda tankemönster och med ganska 
färdiga ståndpunkter utan att någon riktig analys gjorts. 

På frågan om hur respondenternas arbete med framtidsbilder ser ut 
idag svarade respondenterna i ganska vaga ordalag. Några citat får 
illustrera detta:

Görs på något sätt automatiskt i vårt dagliga arbete, utan att 
metodisera arbetet. 

Samtal och skisspenna. 

Säkert någon form av backcasting dock ej strukturerat. 

Kunskapsuppbyggnad genom: seminarier omvärldsanalyser, debatt-
artiklar, följer den politiska diskussionen. 

Konsekvensbedömning av alternativ 
Det avslutande momentet var att deltagarna skulle konsekvensbedöma 
framtidsbilderna med hjälp av värderosen. Precis som med de andra 
verktygen uppmanades respondenterna att peka ut fördelarna 
respektive nackdelarna. Vad gäller värderosens fördelar betonades 
bl.a. de visuella aspekterna. Två av respondenterna menade: 

Värderosen är bra verktyg för att mäta olika alternativ mot varandra. 
Att på samma ros dra linjer i olika färger för olika alternativ ger en 
väldigt tydlig bild av vilka för och nackdelar de olika alternativen har. 

Ger en tydlig och överblickbar bild. Viktigt är valet av parametrar. 

Det framkom även en del kritiska synpunkter. Flera pekade på 
svårigheten att utforma en värderos, t.ex. att måttsätta 
värderingsskalan och att åskådliggöra nyckelfrågornas olika 
betydelser. Dessutom såg några vissa risker vid avläsning av 
värderosen.
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Värderosen är för slumpmässig, vilka indikatorer som väljs, hur de 
delas upp och värderas. Riskerar att ge fel bild. Den kan vara ett 
komplement men inte mer. 

Verktyget är enbart internt intressant. Det är så konstruerat att man 
måste förklara hur rosen fungerar. 

Den är svår att utvärdera och förklara för andra som inte sett en 
värderos.

På frågan om hur deras arbete med konsekvensbedömning av 
framtidsbilder ser ut idag svarade respondenterna:  

Checklista 

Mer klassiska konsekvensbeskrivningar där svagheter och styrkor 
lyfts fram, SWOT-analyser. 

För att strukturera mitt arbete brukar jag skriva listor på sådant som 
ska göras, är gjort och som jag håller på med. 

Oftast blir det så att jag arbetar fram ett förslag och jämför det med ett 
nollalternativ och beskriver konsekvenserna mer "i efterhand" istället 
för att jämföra de olika vägar man kunde ha valt.  

Konventionellt genom att beskriva för- och nackdelar. 

Ytterligare ett verktyg som deltagarna testade inom steget att 
konsekvensbedöma framtidsbilder var en förenklad form av 
multikriterieanalys (MCA). Synpunkter som talade för verktygets 
fördel handlade bl.a. om hur den skapar en snabb och överblickbar 
manér, samt att den tvingar deltagarna till tydliggörande av de 
gällande frågeställningarna. Andra fördelar som framkom var:  

… genom att den är visuellt åskådlig kan metoden öka intresset för 
den som är oinsatt i planering, bra komplement till dialog och text. 

En bra metod för att ytterligare  bedömma hur viktiga nyckelfrågorna 
är i relation till varandra. Det ger legetimitet till frågorna att de kan 
värderas i siffror. För många är det enklare att ta till sig material som 
är mätbart. 

Bra sätt att samla många frågor till en bedömning om hur de 
gemensamt påverkar utvecklingen. Behovet av viktning accepteras av 
t ex politiker eftersom man inser att det är så man måste tänka; att det 
är vissa frågor som väger över. 
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Går lätt att använda eftersom personer som annars inte arbetar med 
planering kan få sina synpunkter och åsikter synliggjorda med hjälp av 
MCA. Det blir ett gemensamt språk som vi kan referera till i det 
fortsatta arbetet. 

Det fanns även respondenter som uttryckte viss tveksamhet till 
verktyget. Någon menade att verktyget var starkt generaliserande och 
som utan kompletterande text försvårar slutsatsdragandet. Likande 
resonemang fördes av ytterligare en resondent: 

Många siffror som visar resultat av en diskussion är svårt att använda 
eftersom det möter skepsis. Det krävs att man har varit med och tagit 
fram resultatet för att man ska acceptera det. Det finns en risk att man 
efter den gjorda analysen inte skriver ner diskussioner, synpunkter 
vilket gör det svårare att använda i sitt arbete. 

Någon hänvisade till den självuppfyllande profetian, dvs. att man 
gärna söker värden som sammantaget uppfyller de bedömningar man 
redan gjort.  

Förutom dessa specifika kommentarer om de utpekade verktygen 
så framkom det även några allmännare omdömen. Citaten nedan ger 
uttryck för dessa:

Krävs en kunskap och vilja hos alla i gruppen att acceptera 
arbetsmetoden. 

… måste veta att de andra tycker att det är OK att arbeta på detta sätt. 
En förutsättning är att någon duktig måste leda arbetet. Personligen 
tycker jag att det är en mycket bra idé. Någonstans bör politikerna 
komma in i arbetet. 

… det gäller att de som ska vara med i arbetet tror på arbetsmetoden. 
Annars fungerar det inte. 

… många med, även politiker. 

4.2 Studie II: Intervjustudien 
Den andra studien är en intervjustudie med fem planerare som arbetar, 
eller har arbetat, med översiktlig planering. Liksom i studie I är mitt 
intresse även här riktat till planeringsmetoder och framtidsbilder. 
Avsikten är att klargöra hur planerarna arbetar och tänker kring dessa 
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båda teman. Jag presenterar resultatet under två olika rubriker, dvs.
Metoder och verktyg i översiktlig planering och Framtidsbilder i 
översiktlig planering. Då de båda temana i vissa fall kan vara svåra att 
hålla isär, i den meningen att man kan använda olika 
planeringsmetoder för att arbeta fram framtidsbilder, så återger jag 
några av intervjuerna nästan enbart under den ena rubriken. Jag 
avslutar med att sammanfatta studien.  

Metoder och verktyg i översiktlig planering 
Respondenterna uppmanades att berätta om sina erfarenheter av 
metoder och verktyg i samband med ett översiktsplanearbetet. 
Uppmaningen föranledde några olika infallsvinklar.

En av respondenterna hänvisade direkt till planinstituten som han 
menade gav en tydlig anvisning om hur ett planeringsarbete bör 
genomföras. Vidare förde samma respondent ett resonemang om hur 
planeringen bör se ut och två ledord framstod särskilt tydligt, 
nämligen flexibilitet och samarbete. Flexibilitet i meningen att den 
tillsatta plangruppen ska vara dynamisk under planprocessens gång 
och anpassas efter den aktuella frågeställningen. Samarbete i 
betydelsen att samråd med myndigheter med stort inflytande i 
planeringen genomförs oftare under arbetets gång, dvs. mer än vad 
lagtexten föreskriver.  

… när man börjar jobbet så utser kommunen en arbetsgrupp, 
planeringsgrupp och jag tycker att den inte ska vara statisk utan den 
ska kunna vara lite flexibel, man kan plocka in folk som man vet kan. 

En annan respondent inledde med att berätta hur de har gått till väga i 
deras hitintillsvarande översiktsplanearbete. Bl.a. framkom att de 
började planarbetet med att bilda flera grupper som var och en 
fokuserade på ett särskilt tema och som efter bearbetning och 
sammanställning mynnande ut i ett program. Han berättade även att de 
under arbetets gång samarbetat med en grupp arkitekter med syftet att 
skapa ett visionstänkande och vars resultat vidare illustrerades på stora 
kartor uppsatta på väggen. Internt har de genomfört en annan metodik. 
Respondenten avsåg då att de fäst lappar på kartbilden. Han kunde 
dock inte namnge någon av arbetsmetoderna. På frågan om, och i så 
fall hur, de arbetar med tvärsektoriella långsiktiga förslag framkom att 
arbetet inte nått så långt. 
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Det fortsatta resonemanget handlade vidare om medborgarnas 
medverkan i planeringsarbetet. Respondenten nämnde då att i 
samband med en mässa, med bl.a. Banverket och Vägverket 
närvarande, hade allmänheten uppmanats att besvara en enkät som 
handlade om attraktivt boende, dvs. den typ av boende, små hus, 
flerfamiljshus etc. som de ansåg vara bäst, varefter de med hjälp av 
nålar prickade in det attraktiva området på en stor karta. En annan 
metod för att nå medborgarna och som tillämpats i ett tidigare 
planeringssammanhang var att via diskussioner på Internet nå 
allmänhetens åsikter. Sammantaget har alltså respondenten tillämpat 
några olika metoder i olika plan, dock utan att tvärsäkert kunna 
namnge dem.  

Ytterligare en av respondenterna inledde med att hänvisa till 
planinstituten. Han berättade att grunden till alla planprocesser utgörs 
av PBL, med krav på samråd och utställning, varpå han betonade 
vikten av att detta sedan sker på ett så bra sätt som möjligt. En stor del 
av resonemanget kom vidare att kretsa kring ett av deras pågående 
översiktsplanearbeten i vilken ett antal scenarier har arbetats fram. 
Respondenten beskrev arbetet med scenarierna som framgångsrikt, 
bl.a. för att sättet att arbeta medverkat till att skapa en god dialog med 
aktörer utanför plangruppen och i ett tidigt skede av planprocessen. 
Enligt respondenten har de olika scenarierna utgjorde en bra grund för 
diskussioner, bl.a. om volymen bostäder, trafikfrågor, frågor gällande 
strandskydd, grönområden etc.  

Andra faktorer som bidrog till att scenariometodiken blev en 
framgång var att plangruppen medvetet bjöd in deltagare från olika 
kompetenser att medverka, samt att arbetet genomfördes i form av två 
dagars öppet-hus i en tillfälligt hyrd lokal inom planområdet. Det kan 
även nämnas att de framtagna scenarierna kommer att finnas med 
även i den fortsatta processen, främst som underlag för vidare 
diskussioner. Respondenten är alltså positivt inställd till 
scenariometoden och han beskriver arbetssättet som ett öppet
arbetssätt.

Det här är ju ett öppnare arbetssätt där man bjuder in till dialog med 
utomstående som för tidigt tillfällen att lämna synpunkter. 
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En annan erfarenhet av planeringsmetoder som respondenten också 
berättade om gällde SWOT-analys. Denna planeringsmetod har de 
tillämpat i ett tidigare planarbete och då var syftet att finna 
ingångsvärlden till framtidsdiskussioner.  

En respondent berättade om dennes erfarenheter av 
planeringsmetoder genom att börja med att resonera kring vad 
metoderna egentligen syftade till. Han upplever att det egentligen inte 
handlar så mycket om i vilken form planeringen genomförs utan det 
handlar mer om en ambition att lyssna och ta till sig synpunkter. Han 
nämner intervjuer, enkäter och möten som metoder för att hämta in 
synpunkter från allmänheten och Kevin Lynchs stadsbyggnadsarbeten
som hjälp för att läsa av stadsmiljön. På frågan om planeringsmetoder 
underlättar planprocessen svarade respondenten att de fyller en viktig 
funktion. Saknas kunskap om hur planeringsunderlag samlas in är det 
lätt hänt att arbetet utförs på ett ostrukturerat sätt och han framhåller 
att det är viktigt att ha något att utgå från.

… har du inte klart för sig hur man ska inhämta underlag på ett 
strukturerat sätt då blir det väldigt svårt, då famlar man liksom i 
mörker … man måste ha något att jobba utifrån. 

Därefter fortsatte resonemanget att gälla diskussioner. Respondenten 
hänvisade till deras pågående planarbetet som bl.a. omfattats av 
många interna diskussioner, dvs. diskussioner med andra planerare om 
lämpliga områden för ny bebyggelse, trafikfrågor, planstrukturer etc. 
men även diskussioner om detaljfrågor som bostadsplanering och 
stadskärnor. Dessa diskussioner är enligt respondenten också ett sätt 
att skapa bilder. Han tillägger också att diskussioner av denna typ är 
förhållandevis enkla att föra med kollegor. Det är betydligt svårare att 
diskutera dessa frågor med människor utanför professionen, bl.a. på 
grund av att det lätt uppstår språkliga missförstånd. Därför kan det 
enligt respondenten vara enklare att samla in synpunkter från 
allmänheten via en enkät. 

… sådana diskussioner är ganska enkla att föra med kollegor inom 
arkitektfältet, det är betydligt svårare att diskutera med folk som inte 
har den erfarenheter och det språket heller, utan då får man jobba på 
annat sätt. Då tror jag att det fungerar bättre med exempelvis en enkät. 
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De möten som respondenten upplevt som särskilt resultatrika var de 
med utpekad målgrupp. Dessa har enligt respondenten mynnat ut i ett 
flera konkreta idéer. Bl.a. så var ett av mötena enbart riktat till kvinnor 
där detaljfrågor gällande jämställdhet och trygghet kom till uttryck på 
kartor i form av säkra gångvägar, gångstråk och grönområden. Enligt 
respondenten kan arbetssättet till viss del hänföras till begreppet 
mentala kartor i den meningen att mötesdeltagarna lever sig in i 
miljön och på så vis skapar tankemässiga bilder om hur en god miljö 
kan se ut och vilka faktorer som kan leda till att den uppnås.

Den siste respondenten som intervjuades kom precis som den 
föregående att resonera en hel del kring diskussioner. Respondenten 
kunde inte namnge någon särskild metod som de tillämpat utan deras 
planeringsarbeten har till stor del handlat just om att diskutera. Han 
fortsatte vidare att beskriva med vilka de diskuterat och nämnde då 
politiker, företrädare för näringslivet, naturvårdarna och de som 
arbetar med turism.  

Framtidsbilder i översiktlig planering 
Respondenterna uppmanades även att berätta om deras sätt att arbeta 
med framtidsbilder. Liksom föregående tema, planeringsmetoder, 
föranledde även denna uppmaning några olika infallsvinklar.

En respondent inledde med att koppla samman framtidsbilder 
med befolkningsfrågan. Medan planeringen förr präglades av tanken 
om en fortsatt befolkningsökning så är bilden idag en annan. 
Respondenten menade att idag planerar inte kommuner med ihållande 
befolkningsminskning för nya områden, utan istället så ändrar man på 
befintliga planer. T.ex. den mark som tidigare har utpekats som 
lämplig för industrietablering förändras istället till att omfatta 
naturområden. En annan tydlig förändring som respondenten nämner 
är den bebyggelseförtätning som äger rum.

… att framtidsbilden i en översiktsplan för tjugo år sedan det var att 
mangla ut, på ett ganska optimistiskt sätt, områden för industrimark 
och i den här riktningen bygger vi bostäder, för här kommer vi åt mark 
och det blir billigt att bygga ut vatten och avlopp. 

Vidare kom resonemanget att handla om engagemang. Respondenten 
upplever att det finns en medveten målinriktning att entusiasmera 
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såväl näringsliv som andra grupper i samhället som kan anses vara 
viktiga för kommunens fortsatta utveckling. Men enligt respondenten 
så råder det dock en viss tröghet. Det kan i vissa fall vara svårt att få 
aktörer engagerade. Han menar att om fler aktörer skulle delta i 
arbetet att ta fram olika planunderlag så skulle det kunna leda till att 
exempelvis fler företag vill etablera sig i kommunen.  

… man visar t.ex. att man har tänkt på tryggheten i trafiken och att det 
finns en målinriktning vad gäller utvecklingen av 
skolverksamheter/…/det är ett otroligt viktigt instrument att locka folk 
till en kommun som man utmålar som attraktiv att bo i.  

Med denna respondent kom resonemanget således att mer handla om 
vilka som bör medverka när framtidsbilder arbetas fram än hur arbetet 
konkret går till.

En generell situation för en planerare är att kunna hantera både 
dagens och morgondagens problem. Det menade en annan respondent 
som också uppmanades att resonerade kring framtidsbilder. Han 
berättade att hans erfarenheter av översiktsplanering alltid har präglats 
av långsiktighet och han nämner även att detta synsätt inte är helt 
okomplicerat. En svårighet är att vara så pass framsynt att 
planeringsmålsättningen också ska passar de samtida frågorna.  

… avvägningen mellan kort och lång sikt, att lösa dagens frågor och 
ändå göra det på ett sätt som inte förstör handlingsfriheten på 10-15 
år, den är ju hela tiden svår. 

Resonemanget fortsatte att handla om kännetecken på framtidsbilder. 
Enligt respondenten bör framtidsbilderna spegla en planering som 
fångar in så många samhällsaspekter som möjligt; att lägga samman 
olika faktorer och att göra en samlad avvägning. Det kräver i sin tur 
att man tar in många olika kompetenser i processen och att man sedan 
lyckas med att organisera kompetensers medverkan så att det blir 
konstruktivt. Det är även viktigt med kontinuitet. Respondenten 
fortsatte att resonera kring kommunens utnämnda översiktsplanegrupp 
vars några deltagare medverkat i flera år.  

Det är ganska nyttigt när man försöker ha långsiktighet att man också 
har historien bakom med sig. Man får inte bli för överdriven 
planerare, men det är bra att ha med sig personer som varit med ett tag 
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i planering /…/Det finns en kontinuitetsfråga i översiktsplanering som 
jag tycker är viktig. 

På samma sätt som den ovanstående respondenten tog även den 
efterföljande respondenten fasta på kompetensaspekten. Han menade 
att när man arbetar med framtidsbilder är det bra om man lyckas 
engagera så många som möjligt från olika kompetensområden. Denna 
respondent berörde också befolkningsutvecklingsfrågan när temat 
framtidsbilder diskuterades. Han resonerade bl.a. kring hur man skulle 
kunna vända en befolkningsutveckling som visat på neråtgående trend 
alltsedan 1950-talet. 

Den politiska viljeinriktningen hänvisade en annan respondent 
inledningsvis till, då denne uppmanades att berätta om sina 
erfarenheter av att arbeta med framtidsbilder. Respondenten menade 
att den politiska viljeinriktningen är vägledande för vad som är viktigt, 
vilket är ett stöd och något att hänvisa till om planarbetet skulle bli 
ifrågasatt. Politiskt fastlagda visioner är en typ av framtidsbilder som 
är vägledande i arbetet men som dock kanhända ligger på det mer 
abstrakta planet, dvs. det är inte konkret nedtecknat i form av skisser. 
Respondenten resonerade vidare kring ett av honom upplevt dilemma 
vad gäller utgångsläget för ett visionsarbete.

… där är det lite frågan om hönan och ägget. Ska man ta fram en stark 
vision, en väldigt konkret framtidsbild och börja föra diskussioner 
utifrån den om vad som är lämplig markanvändning och hur man ska 
utforma markanvändningsplan. Eller ska man ta fram en 
markanvändningsplan utifrån vad som är lämpliga ytor att bygga på 
för det kan man se ganska tydligt, det behöver man ingen vision för 
egentligen.

Deras strategi följde dock den senare, dvs. de arbetade först fram en 
markanvändningsplan som pekar ut några riktningar lämpliga för 
bebyggelse. Med den som utgångspunkt är det enligt respondenten 
sedan möjligt att arbeta fram en vision som är både tydlig och konkret. 
En nackdel med detta förfaringssätt är att visionerna kommer till 
uttryck först i ett senare stadium, vilket får till följd att exempelvis 
medborgarna enbart kan tycka till om markanvändningsplanen.  
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Samma respondent fortsatte sedan att beskriva arbetet med 
framtidsbilder. Att arbeta med framtidsbilder handlar mer om att 
samordna än att utföra ett produktivt arbete.  

… det som karaktäriserar arbetet mest det är att man ska räcka till för 
så väldigt mycket, även om jag skulle vilja ägna mycket mera tid till 
att sitta och vara kreativ, sitta och skissa /…/det här med att ägna så 
mycket tid, ibland kanske 50-75 procent av ens tid till möten och 
samordning, sitta i telefon och alla andra saker, det är en ny situation 
för mig, det kan kännas lite frustrerande. 

Ett led i att formulera framtidsbilder är att föreställa sig tankemässiga 
bilder om det framtida samhället. Men enligt respondenten är det inte 
ovanligt att det vid dessa tillfällen ibland infinner sig nästan science 
fictions liknande bilder som speglar åtskilliga år fram i tiden och med 
en långtgående utveckling. Framtiden kan även skildras på annat sätt, 
framtiden är även i morgon. Slutligen nämnde respondenten att 
framtidsbilder är för honom mer representationer av mänskliga 
aspekter än av ett samhälle innehållande hightech lösningar. 

… det är väl mera, sådana världen jag bygger mina framtidsbilder på, 
tron på att, faktiskt på allvar ta hänsyn till vad människor tycker är 
viktigt och bra och då måste man fråga folk också. 
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel skriver jag en sammanfattande diskussion. Här kopplar jag 
samman teorierna med de empiriska studierna. Kapitlet inrymmer även ett avsnitt 
där jag diskuterar valda metoder samt en kritisk reflektion. Bl.a. diskuterar jag 
den forskningsansats som jag valt, de datainsamlingsmetoder som jag tillämpat 
och licentiatuppsatsens teoretiska referensram. Jag avslutar med en reflektion och 
förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Framtidsorienterad fysisk översiktlig planering 
I introduktionen skriver jag att det övergripande syftet med 
licentiatuppsatsen är att: synliggöra faktorer som är viktiga att 
uppmärksamma i en planeringsprocess för att skapa ett framsynt och 
välgrundat planeringsresultat. Jag har formulerat tre frågeområden 
som fungerat som utgångspunkt för mitt arbete. Det första 
frågeområdet har formulerats som: 

Vilka utgångspunkter och behov gäller för att implementera 
planeringsmetoder i den översiktliga planeringsprocessen? 

Att förstå att planering är en komplicerad verksamhet är en viktig och 
grundläggande utgångspunkt. Både i mina teorietiska och empiriska 
källor framkommer olika aspekter av planeringens dilemman. 
Tydligas kanske detta framkommer genom Orrskog (2003) som 
skriver att planeringen rör sig mellan empiri och norm där någon 
slutgiltig sanning aldrig kan fastställas. Planering är en aktivitet vars 
resultat beror av en rad omständigheter, och en omständighet som har 
ett stort inflytande är nog enligt min uppfattning de rådande 
samhälleliga värderingarna.  

Ett sätt att förstå planering är att ta del av olika planeringsteorier. 
Nyström (2003) beskriver två teoretiska spår i planeringen. Dels kan 
teorierna utgöras av teorier om planering som ett hjälpmedel för att 
studera hittillsvarande utveckling, dels av teorier för planering som 
syftar till att utveckla tillämpade metoder som kan användas inom 
planering. Men planeringsområdet saknar egna metoder, skriver 
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Campbell och Fainstein (1996). Wheeler (2004) menar att det måste 
skapas kreativa metoder för en nydanande planering. Att planeringen 
behöver metoder tycks framgå ganska klart. Och precis som det 
framkom i SAMS-projektet (Boverket och Naturvårdsverket 2000) är 
det inte frågan om att bara utveckla en metodik, utan det handlar om 
att ta fram flera olika. 

Det andra frågeområdet knyter an till Wheelers (2004) och hans 
uppmaning att skapa kreativa metoder. Formuleringen av 
frågeområdet lyder: 

Vilka är synpunkterna som planeringsaktörerna framhåller efter att 
ha testat några utvalda planeringsverktyg? 

Frågeområdet kan främst hänföras till mina empiriska studier och 
knyter an till Wheeler (2004) på så vis att flera av planeringsaktörerna 
uppfattade tillämpningen av verktygen medföra en ökade 
kreativiteten. Planeringsaktörerna menade att tillämpningen av 
verktygen skapade nya tankebanor. Andra mer framträdande 
uppfattningar som även de kan hänföras till en kreativitetsaspekt 
handlade om att dialogen mellan aktörerna breddades och fler kommer 
till tals, kunskapsutbytet förbättrades samt att man såg fördelar med 
den visuella framställningen jämfört med de traditionella 
minnesanteckningarna. Dessutom ansåg några att med hjälp av 
planeringsverktygen kunde frågeställningarna bättre konkretiseras.

Studien visade överlag att verktygen medförde positiva effekter 
för planeringen men det framkom även några kritiska synpunkter. 
Exempelvis uttryckte någon att arbetet med verktygen uppfattades 
vara teoretisk. Uppfattningen kan tolkas som att teorier och praktisk 
planering är åtskilda verksamheter, en uppfattning som inte 
överensstämmer med exempelvis Orrskogs (2003) uppfattning att det 
är i mötet med den reflekterande praktikern och den teoretiskt 
intresserade akademikern som planeringsmetoder kan utvecklas.

Det tredje frågeområdet som jag formulerade är: 
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Hur ser de professionella planerarnas erfarenheter ut när det gäller 
framtidssyn och planeringsverktyg? 

Att planera för framtiden innebär att man, mer eller mindre medvetet, 
intar ett visst förhållningssätt. Ett stort inflytande för vilket 
förhållningssätt som slutligen dominerar har de för tiden gällande 
värderingarna. Olika tankemodeller kan förknippas med olika 
tidpunkter. Frängsmyr (1980) har i sin genomgång av västerländsk 
framtidslitteratur pekat han ut de genrer som han anser har varit 
särskilt framträdande. Bl.a. nämner han samtidskritik vars främsta 
syfte egentligen nog mer bestod av att kritisera det egna samhället och 
mindre att föreställa ett tänkbart framtida samhälle.  

I den traditionella översiktliga planeringen har man haft svårt att 
hantera framtiden, i alla fall ur ett mer långsiktigt perspektiv. Asplund 
at al (1997) skriver att den översiktliga planeringen ofta har tagit 
utgångspunkten från de dagsaktuella frågorna. Detta trots att just 
fysisk planering får konsekvenser för markanvändningen på lång sikt. 

Resultaten från mina empiriska studier visade på denna svårighet. 
En av respondenterna uttryckte just den svårigheten att vara så pass 
framsynt att planeringsmålsättningen även passar de samtida frågorna. 
Ett annat tecken på svårigheten att förhålla sig till framtiden kan enlig 
min uppfattning också vara att planerarnas resonemang mer kom att 
handla om hur planeringen bör se ut och inte hur den faktiskt förhåller 
sig. Orrskog (1998) uttrycker också att planering rör sig mellan empiri 
och norm vilket i det här fallet kan ha återspeglas genom planerarna. 

Det tredje frågeområdet handlar, liksom det andra frågeområdet, 
om planeringsmetoder och planeringsverktyg. Att diskutera var ett 
återkommande tema på hur dagens planering genomförs. Ramírez 
(2002) uppmärksammar just den språkliga aspekten i planeringen. 
Han menar att planering helt och hållet består i att resonera, formulera, 
överväga och komma fram till övertygande slutsatser. Han skriver att 
dialogen är planeringens motor men sätter under debatt vad en dialog
egentligen betyder: att bara nämna ordet dialog skapar ingen dialog.
Diskussionen som arbetsmetod konkretiserades aldrig så tydligt av 
mina respondenter vilket väcker frågan om det är ett uttryck för ett 
oreflekterat handlande?
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En annan infallsvinkel som också återkom, med koppling till 
diskussion, var med vilka som diskussionerna ska hållas och hur 
konstellationerna i så fall ska se ut. Det framkom att det är vikigt med 
många olika kompetenser i en planprocess och att dessa sedan 
organiseras på ett sådant sätt att det leder till något konstruktivt. 

Huruvida en planeringsprocess kan anses vara framsynt och 
välgrundad kräver ett vidare resonemang. Utifrån min studie är det 
framförallt ett intryck som jag främst vill belysa, nämligen att det 
bland planeringsaktörerna tycks saknas en djupare reflektion om det 
sätt som planeringsuppgifterna genomförs på och att ett 
medvetandegörande kan åstadkommas genom att olika 
planeringsverktyg implementeras i den fysiska planeringsprocessens 
olika skeden. Här kan paralleller dras till Ramírez (2002) sätt att 
resonera när han tolkar planeringen som en aktivitet. 
Uppmärksamheten ska riktas till hur man gör och inte bara till det
man åstadkommer. Planeringsfrågor tycks idag hanteras relativt 
ostrukturerat vilket bl.a. kan förstås genom Wiréns (1998) resonemang 
att när ett problem tas upp till diskussion händer det att andra typer av 
problem dyker upp och att synen på vad det egentligen är som ska 
hanteras förändras. 

5.2 Diskussion av metod och kritisk reflektion 
Denna licentiatuppsats tar sin utgångspunkt från en kvalitativ 
forskningsansats. Som jag tidigare har skrivit grundar sig mitt val av 
forskningsansats, dels på att jag tidigt intog ett öppet förhållningssätt 
inför det resultat som studien skulle komma att visa, dels att jag ville 
nå en ökad förståelse för planering. Att den kvantitativa 
forskningsansatsen bättre skulle svara mot de övergripande 
frågeställningarna och de syften som jag formulerat har jag svårt att 
se, eftersom mitt forskningsarbete i nuvarande skede främst handlar 
om att nå en ökad kunskap och förståelse. Precis som Lantz (1993, s. 
52) ger uttryck för så är kunskapsläget av det fenomen som studeras 
en viktig grund för val av forskningsansats.  

Som datainsamlingsmetod valde jag enkäter och intervjuer. En 
fördel med enkäter är att de på ett enkelt sätt kan distribueras via e-
post vilket var en övervägande orsak till att jag i studie I valde att 
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tillämpa just enkäter. Eftersom personerna som enkäten riktade sig till 
finns verksamma runt om i Sverige var det enklast att nå dem via e-
post. En annan orsak till mitt val var att jag inte själv behövde närvara 
vid svarstillfället. Svarsfrekvensen för enkäten hade dock kunnat bli 
högre om jag istället valt att distribuera enkäterna i anslutning till 
delprojektets genomförande. 

Intervjun skiljer sig från enkäten bl.a. genom det sätt frågorna 
formuleras på. Medan jag i studie I formulerade konkreta frågor kring 
olika delmoment inom studien, så var frågorna i studie II formulerade 
på ett öppnare förhållningssätt. Jag tillät alltså de tillfrågade 
personerna att relativt fritt beskriva och utveckla sina tankegångar 
kring några olika frågeområden som jag förutbestämt. Detta var dock 
inte alldeles enkelt. Även om denna intervjuform tillåter flera olika 
infallsvinklar så tycker jag att intervjuerna tenderade att i allt för stor 
omfattning lämna frågeområdena. Svårigheten låg således i att styra 
utvecklingen av samtalen. En annan svårighet uppkom när jag 
bearbetade mina intervjudata. I de fall den intervjuade personen 
exempelvis nämnde vi eller planprocess så var det inte självklart när 
jag åter läste igenom intervjuerna vilka vi, eller vilken planprocess,
som den intervjuade personen egentligen åsyftade. Jag borde ha ställt 
fler uppföljande frågor vid intervjutillfället som förtydligat detta 
bättre.

Kritisk reflektion är ett paraplybegrepp för giltighet, 
tillförlitlighet och originalitet, vilket jag tidigare skrivit om i kapitlet 
Empirisk utgångspunkt. Dessa tre begrepp är intressanta att diskuteras 
i samband med att kunskap ska värderas som vetenskaplig eller icke 
vetenskaplig. Ovan har jag redan berört begreppet giltighet genom att 
reflektera över huruvida den valda forskningsansatsen och 
datainsamlingsmetoderna lett till att mina forskningsfrågor blivit 
besvarade på ett korrekt sätt. Ytterligare en aspekt som rör giltighet är 
i vilken utsträckning den valda referensramen bidragit till att besvara 
forskningsfrågorna. Jag har i vissa av mina teorietiska beskrivningar 
använt mig av sekundärkällor. Det kan förstås anses vara en svaghet 
men ambitionen har varit att på en relativt begränsad tid täcka vida 
forskningsfält och då är sekundärkällor ofta användbara, djupet har 
fått stå tillbaka för bredden.
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Att kommentera arbetets originalitet låter jag bli eftersom arbete i 
så stor grad handlat om ett sökande av kunskap inom ett 
forskningsområde. 

5.3 Avslutning 
En licentiatuppsats kan ses som ett delmål på vägen mot ett större och 
mer omfattande avhandlingsarbete. I denna licentiatuppsats har jag 
tillåtit mig att vara förhållandevis vid, både i fråga om 
problemformuleringar och i valet av referenser. Såväl 
problemformuleringen som referenser bör i ett fortsatt arbete smalnas 
av. Jag måste m.a.o. tydligare ringa in det planeringsfenomen som ska 
studeras. Planering är som jag tidigare skrivit ett område med många 
otydliga begrepp och som överlappar en rad olika forskningsområden. 
Det har varit svårt att skriva om planering utan att hamna på sidospår. 
En stor del av tiden har gått åt till att bena ut och förstå olika 
planeringsbegrepp, den praktiska planeringsverksamheten samt det 
teorietiska planeringsfältet. 

Det finns flera spår att välja när det gäller forskning om fysisk 
planering. Som förslag till fortsatt forskning ser jag dock främst en 
fortsättning på detta arbete. Jag tar fasta på Orrskogs (2003) tes om att 
det är i mötet mellan den reflekterande praktikern och den teoretiskt 
intresserade akademikern som den kan utvecklas. Ett förslag till en ny 
övergripande forskningsfråga lyder:  

Är planeringsverktyg en väg mot en kreativare planering? 
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BILAGA A 

ENKÄTFRÅGOR
Har du vid något tidigare tillfälle använt mindmap för att finna/strukturera 
hållbarhetsaspekter i fysisk planering? 

Beskriv hur du upplevde att arbeta med mindmap (vid seminarietillfället) för att 
finna/strukturera hållbarhetsaspekter i fysisk planering. Redogör för dina åsikter 
om verktygets fördelar, nackdelar, möjlighet samt hinder. 

Hur arbetar du idag för att finna/strukturera hållbarhetsaspekter i fysik planering? 
Beskriv fördelar, nackdelar, möjlighet samt hinder med nuvarande arbetssätt. 

Anser du med dina erfarenheter av mindmap, att det kan ersätta/komplettera 
nuvarande arbetssätt för att finna/strukturera hållbarhetsaspekter i fysisk 
planering? 

Hur anser du att ett ”optimalt” verktyg för att finna/strukturera hållbarhetsaspekter 
borde se ut? 

Har du vid något tidigare tillfälle använt SWOT och mentala kartor för att 
genomföra analyser i fysiks planering som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter? 

Beskriv hur du upplevde att arbeta med SWOT och mentala kartor (vid 
seminarietillfället) för att genomföra analyser som tar hänsyn till 
hållbarhetsaspekter. Redogör för dina åsikter av verktygens fördelar, nackdelar, 
möjlighet samt hinder. 

Hur arbetar du idag med att genomföra analyser i fysisk planering som tar hänsyn 
till hållbarhetsaspekter? Beskriv fördelar, nackdelar, möjlighet samt hinder med 
nuvarande arbetssätt. 

Anser du med dina erfarenheter av SWOT och mentala kartor, att de kan 
ersätta/komplettera nuvarande arbetssätt att genomföra analyser i fysisk planering 
som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter?  



Hur anser du att ett ”optimalt” verktyg för att genomföra analyser i fysisk 
planering som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter borde se ut? 

Har du vid något tidigare tillfälle använt strukturerad brainstorming för att 
identifiera och värdera nyckelfrågor som rör hållbarhetsapekter? 

Beskriv hur du upplevde att arbeta med strukturerad brainstorming (vid 
seminarietillfället) för att identifiera och värdera nyckelfrågor med 
hållbarhetsfokus. Redogör för dina åsikter av verktygets fördelar, nackdelar, 
möjlighet samt hinder. 

- Hur arbetar du idag för att identifiera nyckelfrågor med hållbarhetsfokus? 
Beskriv fördelar, nackdelar, möjlighet samt hinder med nuvarande arbetssätt. 

Anser du med dina erfarenheter av strukturerad brainstorming, att det kan 
ersätta/komplettera dagens arbetssätt att identifiera nyckelfrågor med 
hållbarhetsfokus i fysisk planering? 

Hur anser du att ett ”optimalt” verktyg för att identifiera nyckelfrågor med 
hållbarhetsfokus i fysisk planering borde se ut? 

Har du vid något tidigare tillfälle tillämpat backcasting för att generera 
framtidsbilder? 

Har du vid något tidigare tillfälle tillämpat träddiagram för att generera 
framtidsbilder  

Beskriv hur du upplevde att arbeta med backcasting och träddiagram (vid 
seminarietillfället) för att generera framtidsbilder med hållbarhetsfokus. Redogör 
för dina åsikter av verktygens fördelar, nackdelar, möjlighet samt hinder. 

Hur arbetar du idag för att generera framtidsbilder med hållbarhetsfokus? Beskriv 
fördelar, nackdelar, möjlighet samt hinder med nuvarande arbetssätt. 



- Anser du med dina erfarenheter av backcasting och träddiagram, att det kan 
ersätta/komplettera dagens arbetssätt att generera framtidsbilder med 
hållbarhetsfokus i fysisk planering? 

Hur anser du att ett ”optimalt” verktyg för att generera framtidsbilder med 
hållbarhetsfokus i fysisk planering borde se ut? 

Har du vid något tidigare tillfälle använt värderosor för att konsekvensbedöma 
framtidsbilder för hållbarhet? 

- Har du vid något tidigare tillfälle använt MCA för att konsekvensbedöma 
framtidsbilder i fysisk planering? 

- Beskriv hur du upplevde att arbeta med värderosor (vid seminarietillfället) för att 
konsekvensbedöma framtidsbilder för hållbarhet. Redogör för dina åsikter av 
verktygets fördelar, nackdelar, möjlighet samt hinder. 

Beskriv hur du upplevde att arbeta med MCA (vid seminarietillfället) för att 
konsekvensbedöma framtidsbilder i fysisk planering. Redogör för dina åsikter om 
verktygets fördelar, nackdelar, möjlighet samt hinder. 

Hur arbetar du idag för att konsekvensbedöma framtidsbilder för hållbarhet? 
Beskriv fördelar, nackdelar, möjlighet samt hinder med nuvarande arbetssätt. 

Anser du med dina erfarenheter av värderosor, att det kan ersätta/komplettera 
dagens arbetssätt att konsekvensbedöma framtidsbilder för hållbarhet i fysisk 
planering? 

Anser du med dina erfarenheter av MCA, att det kan ersätta/komplettera 
nuvarande arbetssätt för att konsekvensbedöma framtidsbilder i fysisk planering? 

Hur anser du att ett ”optimalt” verktyg för konsekvensbedöma framtidsbilder för 
hållbarhet i fysisk planering borde se ut? 



BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

Frågeteman:

– bakgrundsfrågor

– översiktlig planering 

– framtidsbilder 

– metoder och verktyg 

– mål för planering 

– översiktsplanen








