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FÖRORD 
 
Luleå tekniska universitet har från hösten 2004 fram till och med 
hösten 2005 genomfört ett utvecklingsprojekt inom ramen för 
Energimyndighetens program Uthållig kommun. Syftet med 
utvecklingsprojektet är att belysa den fysiska planeringens roll för att 
främja hållbar utveckling med särskilt fokus på trafik- och 
energiaspekter. Ett ytterligare syfte är att utveckla kunskaper om 
samverkansformer i den fysiska planeringen, bl.a. genom att tillämpa 
och utveckla verktyg som även ska underlätta en integration av 
hållbarhetsfrågor i planeringen. Föreliggande studie fokuserar på 
användbarheten av tillämpade verktyg. Projektet bedrivs i samverkan 
med fem kommuner – Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och 
Örnsköldsvik. Projektledare har varit Ulf Ranhagen, gästprofessor vid 
Avdelningen för arkitektur och infrastruktur vid Luleå tekniska 
universitet. 
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SAMMANFATTNING 
 
”Fysisk planering för hållbar utveckling” är ett tvärsektoriellt 
utvecklingsprojekt som ingår i Energimyndighetens program Uthållig 
kommun. Projektet bedrivs av forskare från Luleå tekniska universitet i 
samverkan med fem kommuner – Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker 
och Örnsköldsvik. Utvecklingsprojektet utgör en referensram för 
föreliggande studie som avgränsats till att omfatta de verktyg som 
provats inom ramen för utvecklingsprojektet. De verktyg som 
tillämpats i projektet är: mindmap för att identifiera 
hållbarhetsbegreppet, SWOT för att genomföra förutsättningsanalys, 
strukturerad brainstorming för att urskilja nyckelfrågor, en kombination 
av backcasting och strategiska vägval samt träddiagram för att ta fram 
framtidsbilder, värderos och multikriterieanalys (MCA) för att 
konsekvensbedöma planalternativ. Syftet är att utifrån ett 
användarperspektiv analysera och tolka hur väl verktygen är 
tillämpningsbara i sammanhang som rör fysisk planering och 
hållbarhetsfrågor. Sammanfattningsvis har det i studien identifierats 
följande viktiga faktorer för att verktygen ska få ett bra genomslag i 
planeringssammanhang: 
- Det pedagogiska perspektivet är viktigt, dvs. tydliga instruktioner och 
en kunnig ledare bör finnas med i processen.  
- Det måste finnas acceptans för arbetsmetoden bland deltagarna. 
- Den fysiska planeringens roll för hållbarhetsfrågor måste lyftas fram 
för att skapa ett engagemang bland personer utan planeringbakgrund. 
- Deltagarna bör komma från flera olika kompetensområden för att 
uppnå robusthet i olika ställningstaganden. 
- Verktygen ska inte ersätta planeringsmoment utan komplettera. 
- Ett gott samarbetsklimat är en viktig förutsättning. Så länge det brister 
i samarbetet tillför inte verktygen någonting.  
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1 INLEDNING 
Hållbar utveckling är idag ett begrepp som knappast undgått någon. 
Begreppet lanserades i slutet av 80-talet i Brundtlandkommissionens 
rapport ”Our common future” som en global strategi för 
samhällsutvecklingen (Wärneryd et al 2002). En viktig utgångspunkt 
för flera hållbarhetsfrågor är den kommunala planeringen, bland dem 
energi- och transportförsörjningen. Kommunen kan som ett både 
planerande och genomförande organ medverka till att en hållbar 
samhällsutveckling uppnås vilket även regerings proposition 
1994/95:230 ger uttryck för genom att bl.a. belysa den fysiska 
planeringens roll för det hållbara samhället:  
 

”En av den fysiska planeringens uppgifter är att utveckla en 
ändamålsenlig och långsiktig hållbar bebyggelsestruktur så 
att våra mark- och vattenområden utnyttjas och utformas 
med hänsyn till miljön samt människors välbefinnande, 
hälsa och med kommande generationers behov och 
önskemål i åtanke” (Kommunal översiktsplanering enligt 
plan- och bygglagen 1995). 

 
En lämplig arena för en aktiv dialog mellan olika aktörer om det 
hållbara samhället är översiktsplanen. Men det är svårt att klarlägga en 
kommuns unika och speciella förutsättningar med traditionella 
planeringsmetoder (Malbert 2001). Han menar att idéer bärs av 
människor och därför krävs det nya metoder för att få fram nya tankar 
och bygga visioner. Dessutom måste planprocessen utformas så att den 
lyfter fram kunskap, stimulerar intresse och debatt, få tillstånd samtal, 
formulerar framtidsbilder och klargör framtidsvisioner. Denna studie 
kan ses som ett led i att testa och utveckla finna kreativa metoder.  
 

1.1 Syfte 
Studien är en del i ett pågående utvecklingsprojekt vars övergripande 
syfte är att utveckla metoder och verktyg för bättre integrera 
hållbarhetsaspekter i fysisk planering, där trafik- och energifrågor 
avhandlas speciellt. Syftet med studien är att, utifrån ett 
användarperspektiv, analysera och tolka hur väl användarna anser att 
verktygen kan tillämpas i fysisk planering och avgränsas till de verktyg 
som provats inom ramen för utvecklingsprojektet. 
 
Studien är av utredande karaktär och tanken är att den ska bidra till 
lärande och förändring. Den bygger i huvudsak på material från en 
enkätundersökning men även på reflektioner, av forskare såväl som 
praktiker, som uppkommit under utvecklingsarbetets gång.  
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1.2 Bakgrund 
En central utgångspunkt för utvecklingsprojektet är SAMS-projektet 
(Samhällsplanera med miljömål i Sverige), ett treårigt idé- och 
utvecklingsprojekt initierat av regeringen. Boverket och 
Naturvårdsverket fick tillsammans i uppdrag att utveckla metoder och 
verktyg för att arbeta med miljömål i kommunernas översiktsplanering. 
Ambitionen var att utveckla bättre instrument i arbetet för en hållbar 
utveckling som dessutom skulle bidra till att stärka dialogen mellan 
olika aktörer som deltar i planering. SAMS-projektet pågick mellan 
åren 1997 och 2000. (Boverket och Naturvårdsverket 2000) 
 
En viktig lärdom som mynnade ut ur SAMS-projektet var att det finns 
goda möjligheter att göra den fysiska planeringen till ett slagkraftigt 
verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Det finns goda möjligheter 
att anpassa och förnya planeringens former genom att tillämpa olika 
verktyg, metoder och processer. Likaså identifierades det behov av 
fortsatt FoU och praktisk tillämpning; huvuddelen av de metodansatser, 
tillämpningar av verktyg och andra idéer som utvecklas i fallstudierna 
behöver vidareutvecklas. Dessutom finns det ett behov av en 
utvärdering och en djupare analys för- och nackdelar med en del av 
metoder och verktyg som tillämpats i SAMS-projektet.(Boverket och 
Naturvårdsverket 2001) 
 
Den i SAMS-projektet utvecklade planeringsmetodik utgör en viktig 
grundval för utvecklingsprojektet och därmed denna studie.  
 

2 ”FYSISK PLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING” 
”Fysisk planering för hållbar utveckling” är ett tvärsektoriellt 
utvecklingsprojekt som ingår i Energimyndighetens program Uthållig 
kommun. Projektet bedrivs av forskare från Luleå tekniska universitet i 
samverkan med fem kommuner – Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker 
och Örnsköldsvik. Utvecklingsprojektet utgör en referensram för 
föreliggande studie och nedan följer en sammanfattande beskrivning för 
att förtydliga och placera in studien i ett sammanhang. En mer 
fördjupad rapportering av utvecklingsprojektet kommer att färdigställas 
av projektledaren Ulf Ranhagen under våren 2006. 
 
Utvecklingsprojektet har i huvudsak bedrivits i form av workshops, 
dvs. informella seminarier som även i vissa sammanhang kallas för 
”experimentverkstäder”. Dessa har både genomförts som gemensamma 
kommunträffar, där samtliga kommuner medverkat och som enskilda 
kommunvisa träffar. Vid några tillfällen genomförde kommunerna 
själva, utan forskarnas närvaro, arbetsmoment med kopplingar till 
utvecklingsprojektet. Figur 1 visar tidpunkterna för mötena. Deltagarna 
har varit personer från olika kommunala sektorer men tyngdpunkten 
har dock varit personer med koppling till fysisk planering. 
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Figur 1: Tidpunkterna för de gemensamma och kommunvisa mötena. 

 
 
Vid utvecklingsprojektets början valde kommunerna ut en lokal 
planeringsuppgift att arbeta med. En del kommuner bestämde sig för 
planeringsuppgifter som redan var förankrad i deras pågående 
planeringsverksamhet, medan andra valde att arbeta med påtänkta 
planeringsuppgifter.  
 
Borås valde att arbeta med Dalsjöfors, en ort med ca 3 500 invånare. 
Dalsjöfors var aktuell genom arbetet med en ny översiktsplan för 
kommunen och dessutom fanns det goda förutsättningar för lokala 
samverkansformer bl.a. genom samhällsföreningen ”Attraktiva Toarp”. 
 
Solna valde att arbeta Solna station och dess närområde. Stationen är 
idag en pendeltågstation med omstigningsmöjligheter till flera busslinjer 
och kommer i framtiden att få en ökad betydelse som trafikknutpunkt. 
Solna stationsområde har idag en dålig fysisk utformning som försvårar 
för trafikanterna att använda stationen och att stiga om mellan olika 
trafikslag.  
 
Vingåker valde först att fokusera på området kring kommunens 
järnvägsstation. Men under utvecklingsarbetets gång ändrades 
planeringsuppgiften till att omfatta översiktsplanearbetet vilken är 
aktuell för kommunen att förnya. Vingåkers senaste antagna 
översiktsplan är från 1990. 
 
Ulricehamn valde att koppla det aktuella fördjupade 
översiktsplanearbetet över Ulricehamn stad med utvecklingsprojektet. 
Angelägna planeringsfrågor i samband med arbetet är bl.a. 
ombyggnaden av riksväg 40 och Götalandsbanan med ett stationsläge i 
norra Ulricehamn som därmed skapar nya förutsättningar för etablering 
av företag, handel och bostäder. 
 
Örnsköldsvik valde att arbeta med området kring Botniabanan dvs. 
Norra Station, för att söka finna hur denna och dess kringliggande 
närområde ska utformas för att därmed stimulera till ett ökat 
kollektivtrafikresande.  
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I samband med träffarna introducerade forskarna, för 
utvecklingsprojektets deltagare, en arbetsgång omgiven av ett antal 
verktyg. Arbetsgången består av sju arbetssteg och tanken är att den ska 
tillämpas iterativt. Arbetsgångens sju steg kan sammanfattningsvis 
beskrivas som: 
 
- Definition av hållbarhetsbegreppet 
- Förutsättningsanalys – omvärlds- och planområdesförutsättningar 
- Identifiering av nyckelfrågor 
- Framtagande av framtidsbilder 
- Konsekvensbedömning av alternativ 
- Val av strategi 
- Genomförande och uppföljning 
 
Till arbetsgången var ett antal verktyg kopplade med olika funktion vid 
olika steg i arbetsgången: mindmap för att identifiera 
hållbarhetsbegreppet, SWOT för att genomföra förutsättningsanalys, 
strukturerad brainstorming för att urskilja nyckelfrågor, backcasting i 
kombination med strategiskt vägval samt träddiagram för att ta fram 
framtidsbilder, värderos och multikriterieanalys (MCA) för att 
konsekvensbedöma alternativ. Figur 2 illustrerar arbetsgången och 
verktygen. 
 
 

 
Figur 2: Arbetsgången och de sammankopplade verktygen 

 
Stegen ”Val av strategi” och ”Genomförande och uppföljning” hade 
inte utpekade verktyg kopplade till sig och omnämns därför inte vidare 
då denna studie är avgränsad till att omfatta verktygen.  
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2.1 Definition av hållbarhetsbegreppet 
Hållbarhetsbegreppet identifierades med hjälp av mindmap. Mindmap 
är ett tankeredskap som utvecklades under 1970-talet. Deltagarna 
diskuterade begreppets lokala innebörd och illustrerade vad som 
framkom i en mindmap. På grund av hållbarhetsbegreppets många 
gånger otydliga, och för olika individer skiljda innebörd, möjliggör 
mindmap att bilden av begreppet tydliggörs, både detaljer liksom 
helheten (Buzan 2001). Figur 3 visar resultatet av arbetet med 
mindmap i Solna och deras lokala tolkning av hållbarhetsbegreppet. 
Bl.a. konstaterades att ett hållbart Solna är ett robust samhälle förenat 
med flexibilitet som medför att Solna är rustad för snabba 
samhällsförändringar. 
 
 

 
Figur 3 En av de två mindmaps som togs fram i Solna.  Foto: Ulf Ranhagen 
 
 

2.2 Förutsättningsanalys - omvärlds- och planområdesförutsättningar 
För att synliggöra och därmed lyfta fram planområdets plats- såväl som 
omvärldsförutsättningar genomfördes en SWOT-analys. I någon av 
kommunerna illustrerades även resultatet på karta. SWOT står för: 
Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats, och är ett verktyg för 
att ringa in planområdets styrkor och svagheter och identifiera framtida 
hot och möjligheter från omvärlden (Boverket och Naturvårdsverket 
2000). Figur 4 visar en av de fyra genomförda SWOT-analyser från 
Vingåker. I detta fall är det Vingåkers tätort som står i fokus.  
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Figur 4 SWOT-analys av Vingåkers tätort. 
 
 

2.3 Identifiering av nyckelfrågor 
Genom att tillämpa strukturerad brainstorming identifierades 
nyckelfrågor. Varje deltagare skrev ned ett antal nyckelfrågor på post-
it-lappar som sedan grupperades, dvs. nyckelfrågor med liknande 
innebörd bildade ett kluster som sedan rubriksattes. Figur 5 visar ett 
delresultat från Solnas arbete med nyckelfrågor.  
 

 
Figur 5: Delresultat från Solnas arbete med nyckelfrågor.  Foto: Ulf Ranhagen 
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Därefter värderades nyckelfrågorna av deltagarna, den nyckelfråga som 
värderas högst fick flest poäng. Figur 6 visar vad det färdiga resultatet. 
Uppslaget att grafiskt visualisera idéer är hämtat från Totalförsvarets 
forskningsinstitut (Eriksson 2003). 
 

 
Figur 6: Rangordnade nyckelfrågor med koppling  
till Solna station. 

2.4 Framtagande av framtidsbilder 
Nästa moment bestod i att arbeta fram framtidsbilder med hjälp av 
backcasting i kombination med strategiskt vägval och träddiagram. 
Med utgångspunkt från de framtagna nyckelfrågorna formulerades ett 
antal planeringsförslag dvs. delalternativ, som sedan kombineras till 
helheter – framtidsbilder. Arbetet kartlades m h a träddiagram vars 
resultat sedan mynnade ut i en kartbild. Figur 7 visar ett av de 
träddiagram som arbetades fram i Ulricehamn. De nyckelfrågor som 
ligger till grund för detta träddiagram är: stadens karaktär och energi, 
kommunikation och infra- och grönstruktur samt kollektivtrafik, gc-
nät och bostäder.  

 
Figur 7: Träddiagram framtagen i Ulricehamn 
 
En viktig aspekt i samband med arbetet var att deltagarna uppmanades 
att tänka diametralt, dvs. storskalig - småskaligt, tätt - glest osv. för att 
på så sätt fånga in spännvidden i mängden av alternativ. För att hantera 
den osäkerhet som analyserandet av framtidsbilder ofta är förbundet 
med tillämpades backcastingtänkandet, dvs. deltagarna utgick från 
framtiden och utvecklade sedan ett antal steg mellan det framtida 
scenariot och den nuvarande verkligheten. Figur 8 visar arbetet med att 
formulera delalternativ till ett helhetsalternativ. 
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Figur 8: ”Framtidsverkstad” i Ulricehamn  Foto: Ulf Ranhagen 
 

2.5 Konsekvensbedömning av alternativ 
För att konsekvensbedöma de framtagna framtidbilderna användes 
värderos men även en variant av multikriterieanalys (MCA). En 
värderos ger en illustrativ bild av de konsekvensbedömda 
framtidsbilderna. Den byggs upp av ett antal kriterier, exempelvis 
nyckelfrågor eller indikatorer som sedan värderas utifrån en absolut 
eller relativ skala. Figur 9 visar två värderosor, den ena är ett resultat 
från Örnsköldsviks och deras konsekvensbedömningsarbete, den andra 
är från Solna.  
 

 
Figur 9: Resultatet av konsekvensbedömning av alternativ i form av värderosor. Foto: 
Ulf Ranhagen 
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Multikriterieanalys bygger däremot på antaganden om indikatorernas 
eller nyckelfrågornas vikt vilket inte är aktuellt med värderos. I 
Ulricehamn genomfördes en variant av MCA. Först rangordnades de 
aktuella planindikatorerna varpå de poängsattes efter resultat där ett var 
högst. Därefter multiplicerades poängen/vikten med resultatet som 
framkom med värderosen. Det betonades att resultatet blir mer robust 
ju fler som deltar i arbetet eftersom verktyget har ett stort inslag av 
subjektivitet (Boverket och Naturvårdsverket 2000b). Figur 10 visar 
arbetet att formulera en värderos. 
 
 

 
Figur 10: En värderos arbetas fram.  Foto: Ulf Ranhagen 
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3 METOD 
Följande avsnitt redogör för utvecklingsprojektets- liksom studiens 
forskningsansatser. 
 

Utvecklingsinriktad forskningsansats 
”Fysisk planering för hållbar utveckling” intar en utvecklingsinriktad 
forskningsansats vilket innebär att projektarbetet kan knytas an till s.k. 
handlingsinriktad forskning, dvs. aktionsforskning. Lorenz (2004) 
beskriver aktionsforskning som en handgriplig forskningsstrategi där 
undersökaren vill lösa ett befintligt problem tillsammans med dem som 
berörs av det.  
 
Men aktionsforskning kan ta sig flera olika uttryck bl.a. beroende av 
vilken relation forskaren har till de berörda. I vårt fall söker vi utveckla 
en gemensam kunskapsbildning vilket innebär att forskningen bedrivs 
tillsammans ”med” de berörda. Utgångspunkten är att skapa 
subjektsrelationer, dvs. jämlika och ömsesidiga relationer där båda 
parterna aktivt medverkar i kunskapsbildningen – med det dubbla syftet 
att samtidigt ge teoretisk insiktsfull och praktisk användbar kunskap 
(Svensson 2001).  
 
För forskaren är fortfarande det primära att behålla ett kritiskt 
förhållningssätt liksom bidra till en långsiktig teoriutveckling. 
Praktikerna däremot har en kunskap inifrån men deras närhet till 
problemen är samtidigt en ”hemmablindhet” som försvårar en kritisk 
insikt och ett nytänkande (Svensson 2001). Deras vinst att samarbeta 
med forskare är att de vid dessa situationer kan bortse från egna 
intressen och se neutralt på hur problem ska lösas. Svensson (2001) 
betonar att forskningens huvuduppgift inte handlar om att söka efter 
generella svar eller färdiga lösningar utan istället kan forskningen bidra 
till en ökad förståelse genom att klargöra villkoren för ett 
utvecklingsarbete i en konkret situation. Svensson (2001) menar att en 
interaktiv forskning handlar mer om att ställa frågor snarar än att ge 
färdiga svar.  
 
Vår forskningsansats närmar sig i och med detta den 
utvecklingsinriktade och interaktiva forskningen så som Svensson 
(2001) uttrycker det.  
 

3.1 Utvärderingsarbete 
Denna studie är av utredande karaktär. Men det finns olika sätt att 
definiera utvärdering. Enligt Karlsson (1999) kan utvärdering definieras 
som tolkande och kritiskt värderande utifrån såväl uttalade som mer 
outtalade kriterier. Denna studie tar fasta på detta sätt att se på 
utvärderingsarbetet eftersom den intar ett mer kvalitativt inriktat 
förhållningssätt till utvärderandet.  
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Studien är en integrerad del av utvecklingsarbetet ”Fysisk planering för 
hållbar utveckling”. Dessa två begrepp, utvecklingsarbete och 
utredning, kan upplevas flytande i detta sammanhang. Men när syftet är 
att studien ska bidra till lärande och förändring kan relationen uttryckas 
som ”utveckling genom utvärdering” Enligt Karlsson (1999) är det 
aktuellt när utvärdering bedrivs parallellt med utvecklingsarbetet och 
där syftet är att ge kritik av arbetet som kan leda till förändringar som 
förbättrar genomförandet. Denna relation stämmer överens med denna 
studies syfte.  
 

3.2 Utvärdering genom enkät 
För att fånga in synpunkter från utvecklingsprojektets deltagare om hur 
väl verktygen fungerar i planeringssammanhang genomfördes en 
enkätundersökning. Eftersom det i studiens syfte anges ”hur” och 
”upplevt” är det lämpligt att genomföra en kvalitativ studie (Trost 
2001). Dessutom genomsyras hela utvärderingen av ett tolkande och 
kritiskt förhållningssätt vilket styrker den kvalitativa hållningen. 
Processen som är knuten till enkäten kan delas in i tre steg: 
datainsamling, bearbetning eller analys och tolkning (Trost 2001). 
 
Medan man i kvantitativa studier vill använda data till att uttala sig om 
hela befolkningen, dvs. de ska representera alla de andra, så är det 
vanligen ointressant vid kvalitativa studier. I detta fall syftar 
utvärderingen till att fånga upp deltagarnas synpunkter vilket gör att det 
naturligt att respondenterna utgörs av dem som deltagit i 
utvecklingsarbetet.  
 
Eftersom utvecklingsarbetet är av tvärsektoriell karaktär innebär det att 
respondenterna kommer från skilda kommunala verksamheter - 
tjänstemän liksom förtroendevalda politiker. Även 
näringslivsrepresentanter, energiansvariga liksom representanter från 
medborgarföreningar ingår i. De yrkeskategorier som dominerar bland 
respondenterna är de som är verksamma inom olika planerings 
förvaltningar såsom planarkitekter, samhällsplanerare, 
planeringssekreterare.  
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4 RESULTAT 
Följande avsnitt sammanfattar resultatet av enkätstudien. Inledningsvis 
följer en generell redogörelse och därefter framförs svaren kommunvis. 
I den kommunvisa redogörelsen redovisas synpunkterna kring 
verktygens användbarhet i följande ordning: mindmap, SWOT, 
strukturerad brainstorming, backcasting i kombination med strategiskt 
vägval samt träddiagram, värderos och MCA. Av totalt 75 utskickade 
enkäter besvarades 21. 
 

4.1 Generella iakttagelser 
För flertalet av respondenterna är tillämpningen av verktygen ett nytt 
sätt att arbeta. Dessutom anger flera att man inte tidigare har utgått så 
tydligt från hållbarhetsaspekter i olika planeringssammanhang. SWOT 
har dock tidigare använts av några, och då i samband med översiktlig 
planering, stadsanalyser och regionala utvecklingsarbeten.  
 
Kommunerna anger att nuvarande sätt att arbeta med hållbarhet och 
fysisk planering sker bl.a. genom checklistor, stolpar och punkter, 
möten, diskussioner, remissutlåtanden. Exempelvis så tillämpas bl.a. 
checklistor för att lyfta fram hållbarhetsfrågor, bl.a. checklista för 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Likaså förekommer det att 
checklistor tillämpas vid konsekvensbedömning av framtidsbilder. Vad 
gäller remissutlåtande ses också det som ett sätt att föra in 
hållbarhetsaspekter men metoden upplevs dock vara mindre effektivt. 
Att föra minnesanteckningar är dock det vanligaste förekommande. 
Fördelen att arbeta på detta traditionella sätt är att alla förstår och kan ta 
del av innehållet medan resultatet av exempelvis mindmap och SWOT 
enbart förstås av dem som medverkat i analys och diskussionstillfället. 
Nackdelen är att arbetet med minnesanteckningar går långsammare och 
blir eventuellt mindre fokuserade. 
 
Att arbeta fram framtidsbilder sker ofta idag på ett ostrukturerat sätt. 
Ofta är många faktorer redan låsta från början exempelvis väg- och 
järnvägsetableringar. Att vid sådana tillfällen arbeta fram framtidsbilder 
upplevs inte trovärdigt. Några av respondenterna anger att de endast 
brukar arbeta fram ett förslag. I de fall planlösningarna skissas på kartan 
osynliggörs de olika ställningstaganden som ligger bakom förslagen 
vilket upplevs som en nackdel. 
 
 
 ”Säkert någon form av backcasting dock ej strukturerat” (Näringslivsutvecklare om 

 att ta fram framtidsbilder) 
 ”Ibland kan det också bli svårt att gå ut med olika alternativa bilder eftersom det ofta 

 är mycket som är låst redan från början. Det kan då kännas som att gå ut med en 

 falsk bild av att det finns olika möjligheter.” (Planarkitekt om att ta fram framtids-

 bilder) 
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Bland respondenterna finns det några personer med lång erfarenhet av 
planeringsfrågor. De besitter därmed en bred kunskap som medför att 
de kan genomdriva olika planeringsarbeten baserad på tidigare 
erfarenheter och en relativt färdig helhetsbild. Men även i dessa fall 
påtalas att det kan brista i arbetets struktur. 
 

4.2 Borås om verktygen 
Mindmap ger en tydlig och överblickbar bild av de aktuella 
frågeställningarna, i detta fall hållbarhetsfrågor. Alla synpunkter som 
framförs antecknas ned. Diskussionerna breddas och en helhetsbild 
skapas, diskussioner som rör” detaljer” uteblir. Mindmap är 
anpassningsbar och lätt att utveckla vidare. Eftersom verktyget baseras 
på nyckelord och symboler som ger associationseffekt, är det lätt att 
föra anteckningar liksom repetera vad som sagts. Eventuellt kan 
tillämpningen av verktyget sakta ned planeringsprocessen inledningsvis. 
 
 
 
 ”… den kan lätt beskriva kopplingar och beroenden …” (Planeringssekreterare) 
 ”… ger snabb och tydlig bild för alla …” (Planarkitekt) 
 ”… breddar diskussionen, ser helheten …” (Agenda21-samordnare) 
 
 
SWOT är lätt att förstå, rolig att tillämpa och ej så tidskrävande. I olika 
planarbeten tenderar diskussioner om planområdets styrkor och 
möjligheter att utebli vilket SWOT-analysen motverkar. Likaså för 
verktyget med sig att egna iakttagelser och erfarenheter kompletteras 
genom att övriga deltagares synpunkter kommer fram tydligare. 
Arbetet kan ge en kunskapsbredd utöver vad den egentligen syftar till. 
Förutom detta bidrar SWOT till att arbetet struktureras. 
 
 
 ”… ger ett positivt förhållningssätt …” (Samhällsplanerare) 
 ”… viktigt att arbetet görs med olika kompetenser ...” (Agenda21 samordnare) 
 ”… ett utmärkt sätt att komplettera egna iakttagelser …” (Planeringschef) 
 
 
 
Strukturerad brainstorming är ett bra verktyg som verkar kreativt. Det 
är effektivt och därmed användbart i de fall resultat ska uppnås snabbt. 
Men det någon upplevde tillämpningen av verktyget väl teorietiskt, 
mer som en skoluppgift. Det kan vara nödvändigt att innan 
tillämpningsarbetet genomföra någon form av förarbete i form av 
analyser och diskussioner. Deltagarna bör vara väl sammansatta med 
lokal förankring och besitta grundläggande kunskaper. En strukturerad 
diskussion och samtal kan vara bättre. 
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 ”… effektivt för att ta fram snabba resultat …” (Planeringssekreterare) 
 ”… viktigt är att gruppen har stor bredd …” (Samhällsplanerare) 
 
 
 
Arbetet med att finna framtidsbilder, strategiska vägval, med hjälp av 
träddiagram och backcasting upplevs i dagsläget som en övningsuppgift. 
Men träning och utveckling kan i framtiden ge ett bra resultat. Vad 
gäller värderos för att konsekvensbedöma framtidsbilder så medför det 
illustrativa resultatet att en tydlig och överblickbar bild av 
framtidsbilderna framkommer. Men det är viktigt att det är de mest 
relevanta parametrarna som värderosen utgår från. Likaså är det viktigt 
att värderosens skala utformas på ett riktigt sätt. Vad gäller MCA är den 
en bra komplettering till dialog och text. Den är överblickbar och 
tydliggör frågeställningarna, även för de som inte är insatta. Den är 
dock starkt generaliserbar och kompletterande text är nödvändigt. 
 
 
 ”… för den ovane är värderosen svårläst…” (Planarkitekt) 
 
 
 

4.3 Solna om verktygen 
Mindmap uppmuntrar till deltagande. Alla framförda idéer liksom 
kunskap tas tillvara och ett växelspel utvecklas. En svårighet kan vara 
att omsätta resultatet i text. Tillämpningen av mindmap bidrar till att 
komplexiteten i breda planeringsfrågor synliggörs därmed inses. Det är 
viktigt att arbetet koordineras av en erfaren ledare som tydliggör syftet.  
 
 
 ”… Alla fick tillfälle att fundera på egen hand på samma gång som det 

 åskådliggjordes på ett bra sätt …” (Agenda 21-samordnare) 
 
 
 
När SWOT-analys tillämpas leder det till att tänkandet struktureras. De 
faktorer som framkommer kan värderas. Det är enklare att ta till sig 
breda och komplexa planeringsfrågor, även för de som vanligtvis inte 
arbetar med planeringsfrågor. Även personer som vanligtvis inte brukar 
komma till tals ges här möjlighet att genom SWOT föra fram sina 
synpunkter och vetande. Men det kan dock vara svårt för dem som 
inte medverkat vid SWOT- analysen att tolka resultatet. Det är även 
viktigt att arbetet leds av en erfaren ledare. Om deltagarna är ovana att 
tillämpa verktyget kan det i början förekomma en viss misstänksamhet 
att använda verktyget.  
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 ”… lätt att ta till sig även för någon som är ovan …” (Planarkitekt) 
 ”… det går att värdera vilka faktorer som är viktigast …” (Agenda21-samordnare) 
 
 
 
Strukturerad brainstorming känns som en självklar fortsättning på 
SWOT-analysen. Det är ett bra verktyg, även för dem som vanligtvis 
inte arbetar med planeringsfrågor och det synliggör strukturer och 
signaler. Värderingsarbetet var dock svårt att genomföra, kanske p.g.a. 
att fördjupningsarbetet uteblev.  
 
Att tillämpa backcasting-tänkande och träddiagram med syftet att ta 
fram framtidsbilder, uppfattas olika dvs. träddiagram mer som en 
övning och backcasting som bra men svår. Träddiagrammet upplevs 
otydlig och lyfter inte fram huvudfrågor på ett effektivt sätt. 
Tillämpningen av träddiagram framstår inte som bättre jämfört med 
andra metoder. Backcasting däremot pekar tydligt ut faktiska krav. 
Men den är svår eftersom den framtvingar tankesättet ”att tänka stort” 
vilket är ett hinder i många sammanhang.  
 
 
 
 ”Tror att de tär en av de bättre metoderna för att verkligen sätta fingret på vad 

 som faktiskt krävs.” (Planarkitekt om backcasting) 
 
 
 
Värderosen för att konsekvensbedöma framtidsbilder kan vara ett bra 
sätt att åskådliggöra framtidsbilder, idén är bra. Den är dock lite svår att 
förstå, och än svårare för den som inte deltagit vid tillfället för dess 
utformning. Likaså framgår det inte så klart hur stor betydelse de olika 
nyckelfrågorna har i förhållande till varandra. Även måtten på 
värderingsskalan är svår att bestämma.  
 

4.4 Ulricehamn om verktygen 
Mindmap samlar in flera personers tankar. Tillämpningen uppmuntrar 
att tänka i flera steg och olika synpunkter kan vidareutvecklas. Det är 
ett bra verktyg att inleda ett planeringsarbete med bl.a. för att 
frågeställningen tydliggörs direkt från början. Med detta följer att fler 
aspekter kommer fram. Men användningen av mindmap uppfattas även 
ovant och visuellt rörigt, vilket å andra sidan kan vara en fördel 
eftersom invanda mönster att arbeta bryts.  
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 ” … man få in flera aspekter än om de vanliga aktörerna slänger in sina ’vanliga’ och 

 ’färdiga’ lösningar ...” (Ekolog) 
 ”… det inspirerar till att tänka vidare i flera steg …” (Planeringssekreterare) 
 
 
Att använda SWOT för att identifiera omvärlds- och analyser bidrar till 
en ökad kreativitet. Invanda tankemönster bryts och planområdets 
styrkor liksom svagheter skapar ett mönster. Tankarna struktureras och 
analysen fördjupas.  
 
Det är positivt och konstruktivt att tillämpa strukturerad brainstorming 
för att ta fram nyckelfrågor. Verktyget sätter fokus på de viktigaste 
frågorna. Tankarna frikopplas, perspektiven breddas och alla kommer 
till tals. En risk är att deltagarna genast tar upp de frågor som de 
vanligtvis arbetar med och pekar ut dem som de viktigaste och 
resultatet speglar deltagarnas kompetensområde. Därför bör gruppen ha 
en tvärsektoriell sammansättning. Verktyget kan öppna för en bredare 
diskussion.  
 
 
 ” … metoden kan öppna för en bredare diskussion ...” (Planarkitekt) 
 ”… ett bra verktyg för att komma igång och tänka fritt …” (Planeringssekreterare) 
 ”… värderingen i poängsystem beror på vilka personer som ingår i den grupp som 

 arbetar med frågan…” (Ekolog) 

 
 
Arbetet med träddiagram och ett backcasting-tänkande kan vara en 
aning komplicerat men den bakomliggande idén är bra. En svårighet är 
att göra sig helt fri från nutiden och samtidigt beskriva framtidens mål 
och ändå vara någorlunda realistisk. En fördel är att deltagarnas ofta 
förutbestämda ståndpunkter ifrågasätts, eftersom invanda tankebanor 
frikopplas genom att verktygen stimulerar till att ordentliga analyser 
genomförs.  
 
Värderosor mäter olika planalternativ på ett bra sätt. Att på samma ros 
dra linjer i olika färger för olika alternativ ger en tydlig bild av vilka 
för- och nackdelar de olika alternativen har. Helhetsbilden förstärks 
ytterligare om de olika ”armarna” är jämförbara med varandra, dvs. 
intar likvärdiga skalor. Värderosen är ett effektivt sätt att väva in 
konsekvensbedömningar av olika alternativ i arbetet. Med stor 
arbetsbelastning och många krav behövs metoder för att arbeta med 
komplexa helheter på ett snabbt sätt. Vad gäller MCA är det en bra 
metod för att ytterligare bedöma hur viktiga nyckelfrågorna är i 
relation till varandra. Det ger legetimitet till frågorna att de kan 
värderas i siffror, vilket kan göra det lättare för vissa att förstå 
materialtet. 
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 ” …ett effektivt sätt att väva in konsekvensbedömningar av alternativ”(Planarkitekt) 
 ”…bra verktyg för att mäta olika alternativ mot varandra…”(Planeringssekreterare) 
 
 
 

4.5 Vingåker om verktygen  
För att strukturera och finna den lokala innebörden av 
hållbarhetsbegreppet ger mindmap en tydlig och koncentrerad bild. 
Men det finns dock en tveksamhet till hur väl verktyget kan samordnas 
med dagens arbetssätt.  
 
För att skapa ett engagemang bland deltagare är SWOT ett lämpligt 
verktyg. Det är även ett enkelt och bra verktyg för att snabbt komma 
igång med ett planeringsuppdrag och dessutom tydliggör det de 
faktorer som inverkar på arbetet. Men det finns en risk att det blir 
minimerat dvs. att det inte framkommer i text hur deltagarna 
resonerade vid arbetstillfället. Vad gäller strukturerad brainstorming kan 
det liksom SWOT vara ett lämpligt verktyg att påbörja ett arbete med.  
 
För att konsekvensbedöma föreslagna framtidbilder är värderosor ett 
bra verktyg. Men det är viktigt att arbetets syfte framkommer tydligt 
för att undvika att frågorna hanteras ostrukturerat. Det kan också vara 
svårt att utvärdera resultatet samt att förklara detta för andra som inte 
har arbetat med värderosor tidigare.  
 
 
 
 ”… träddiagram är användbart … ” (Stadsarkitekt) 
 ” … man får en bild både av nu och hur, samt vilka faktorer som medverkar i 

 förloppet.”(Energirådgivare/Miljösamordnare om SWOT) 
 ”Värderosen är enbart internt intressant.” (Energirådgivare/Miljösamordnare) 
 
 
 

4.6 Örnsköldsvik om verktygen 
I Örnsköldsvik framstår inte kombinationen mindmap och hållbarhet 
som en självklarhet. Vad gäller SWOT framstår den som ett bra 
verktyg för att få fram alla aspekter. 
 
 
 ”Ser inte kopplingen mellan mindmap och hållbarhet.” (Planarkitekt) 
 ”SWOT är bra för att få fram alla aspekter” (Planeringschef) 
 

 - 20 - 



 

Att tillämpa strukturerad brainstorming medför att alla framför sina 
åsikter vilket stärker demokratin. Den är även bra för att få fler 
engagerade och eventuellt för att sprida kunskap. Därtill är verktyget 
en bra förutsättning för den efterföljande dokumenteringen.  
 
Arbetet med träddiagram i enlighet med backcasting stimulerar till nya 
infallsvinklar och bryter gamla och invanda spår. När det gäller arbetet 
med värderoser för att konsekvensbedöma planalternativ uppfattas 
verktyget som en bra metod men det krävs träning och kunskap hos 
den som håller i planeringsuppdraget. Det framkom även att 
tillämpningen av värderosen upplevs som slumpmässig, dvs. den bygger 
på tidigare valda och värderade indikatorer som i sin tur eventuellt 
baseras på mer slumpmässiga antaganden. Det finns risk för att en 
felaktig bild arbetas fram men värderosen kan dock fungera som ett 
komplement till dagens arbetsmetoder. Vad gäller MCA upplevs den 
som mindre användbar. Det finns risk att man söker värden som 
sammantaget uppfyller de bedömningar man redan gjort. 
 
 
 
 ”Ger nya infallsvinklar.” (VO-chef om träddiagram och backcasting) 
 ”… den kan vara ett komplement …” (Planeringschef om värderos) 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
Enkätstudien vände sig till dem som provat att tillämpa verktygen. Det 
förekommer att några deltagare endast medverkat i enstaka 
workshoptillfälle. Just detta varierade deltagarflöde kan vara en 
anledning till den relativt svaga enkätresponsen. Ytterligare en faktor 
som kan ha påverkat svarsfrekvensen är utvecklingsprojektets 
tvärsektoriella karaktär. Vissa deltagare kan uppfatta att de befinner sig 
långt från det egna verksamhetsområdet. Professionen på dem som 
besvarat enkäten talar för detta då dessa är personer med övervägande 
planeringsbakgrund.  
 
En generell uppfattning bland respondenterna är att verktygen mycket 
väl kan integreras i olika planeringsarbeten. En viktig förutsättning för 
att verktygen ska vinna acceptans är att det finns kunskap om dem 
bland tillämparna. Därför är nödvändigt, i alla fall till en början, att 
arbetet koordineras av en kunnig och erfaren ledare. Annars finns det 
risk att arbetsmetoderna tappar i trovärdighet, speciellt hos personer 
som arbetar mycket på rutin.  
 
Det saknas strukturerade arbetsmetoder som tar hänsyn till 
hållbarhetsfrågor. Det finns bland respondenterna de som nämner att de 
lutar sig mot sin erfarenhet, intuition och rutin. Men frågan är om det 
räcker i fortsättningen? Det finns de som hävdar att framför allt 
översiktsplaneringen håller på att förändras och all fler uppgifter är på 
väg att föras in.  
 
Det framstår tydligt att verktygen för med sig en ökad kreativitet, 
framför allt mindmap, SWOT och strukturerad brainstorming. Invanda 
arbetsmetoder och tankemönster bryts vilket leder till att 
diskussionerna blir mer konstruktiva och fokuserade. Dessutom 
kommer fler personer till tals. Dessa tre verktyg är därför lämpliga att 
tillämpa i grupper där exempelvis medborgare och politiker medverkar, 
dvs. grupper med lekmän. De är lätta att förstå och tar inte mycket tid i 
anspråk. De övriga verktygen vänder sig mer till professionella 
planerare.  
 
Det är viktigt att klargöra för deltagarna den fysiska planeringens roll 
för att närma sig olika hållbarhetsmål. Det förekom flera kommentarer 
att hållbarhetsfrågor inte ingår i deras vardagliga yrkesutövning. Men 
hållbarhetsbegreppet är ett vitt begrepp som berör de flesta kommunala 
verksamheterna. Därför är det viktigt att den grupp som sammankallats 
för planeringsuppgiften är personer ur flera olika kompetensområden. 
En folkhälsosamordnare har säkert en annan syn på hållbarhet än en 
energisamordnare även om utgångspunkten, exempelvis en nyckelfråga 
är densamma. 
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Diskussioner och dialoger mellan många olika yrkesgrupper, 
medborgare och politiker genomsyrar planeringsarbeten. De i denna 
studie provade verktygen kan inte ersätta, men dock utgöra ett mycket 
värdefullt komplement i olika planeringssituationer. Om 
arbetsbelastningen är stor och planeringsuppgifterna komplexa behövs 
det metoder för att arbeta på ett effektivt sätt. Några uttryckte en 
tveksamhet över hur väl en utomstående kan tolka det material som 
verktygen mynnar ut i. Verktygen ska inte ersätta de traditionella 
minnesanteckningarna utan istället bör de komplettera varandra för att 
på så sätt tydliggöra olika ställningstaganden och planalternativ.  
 
Det övergripande hinder för att verktygen ska få genomslag i 
planeringsarbeten bottnar i samarbete. Så länge det brister i samarbetet 
tillför inte verktygen någonting.  
 
Sammanfattningsvis har det i studien identifierats följande viktiga 
faktorer för att verktygen ska få ett bra genomslag i 
planeringssammanhang: 
- Det pedagogiska perspektivet är viktigt, dvs. tydliga instruktioner och 
en kunnig ledare bör finnas med i processen.  
- Det måste finnas acceptans för arbetsmetoden bland deltagarna. 
- Den fysiska planeringens roll för hållbarhetsfrågor måste lyftas fram 
för att skapa ett engagemang bland personer utan planeringsbakgrund. 
- Deltagarna bör komma från flera olika kompetensområden för att 
uppnå robusthet i olika ställningstaganden. 
- Verktygen ska inte ersätta planeringsmoment utan komplettera. 
- Ett gott samarbetsklimat är en viktig förutsättning. Så länge det brister 
i samarbetet tillför inte verktygen någonting.  
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 BILAGA 1(2) 

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  
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- 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? 
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