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Förord 
Energimyndighetens program Uthållig kommun syftar till att med energin som 
språngbräda hitta lokala vägar till ett uthålligt samhälle. Programmet är ett 
samarbete mellan Energimyndigheten och de fem kommunerna Örnsköldsvik, 
Solna, Vingåker, Ulricehamn och Borås, där en viktig roll för myndigheten är att 
ge och förmedla kunskap. 
 
Ett av de starkaste instrument kommunerna har för att påverka utformningen och 
strukturen av ett framtida samhälle är den fysiska planeringen. Det har varit 
utgångspunkten när Energimyndigheten har engagerat institutionen för Samhälls-
byggnad vid Luleå tekniska universitet för delprojektet ”Fysisk planering för ett 
hållbart samhälle”. 
 
Den övergripande inriktningen för arbetet har varit att integrera energi- och 
transportområdet på ett tydligare sätt i kommunernas fysiska planering. Arbetet 
består i huvudsak av: 
• Utvecklingsprocess i form av aktionsforskning där olika metoder och verktyg 

har prövats. 
• Licentiats- och doktorsarbeten som har behandlat rumslig analys av 

energisystemet, planindikatorer för bytespunkter, utvärdering av 
planeringsverktyg samt nätverksanalyser. 

 
Forskarna vid institutionen för samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet 
svarar själva för de analyser och slutsatser som redovisas i rapporten. 
 
En programgrupp på Energimyndigheten ansvarar för arbetet med Uthållig 
kommun. Gruppen består av Eva Andersson, Tore Carlsson, Catrine Granö, 
Daniel Lundqvist och Madeleine Nettebladt. 
 
Välkommen att läsa mer om Uthållig kommun på Energimyndighetens och 
respektive kommuns hemsida. 
 
 

  
Thomas Korsfeldt Tore Carlsson 
Generaldirektör projektledare 
 



 
 



ARBETSRAPPORT

2006:3

Fysisk planering för  
ett hållbart samhälle

Delprojektet fysisk planering inom programmet  

”uthållig kommun” – etapp 1

Ulf Ranhagen

Björn Ekelund   Agneta Laitila   Mariann Mannberg  Katarina Schylberg

ISSN: 1402-9774

Avdelningen för arki tektur och infrastruktur
Inst i tut ionen för Samhäl lsbyggnad

Luleå Tekniska Universi tet





Förord

Regeringen har fastställt att hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål som ska komma till uttryck i alla 
politiska beslut. En hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska erbjudas sunda ekonomiska, 
sociala och miljömässiga förhållanden. Det är ett ambitiöst mål som kommer att kräva engagemang och åtgärder på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå. En grundpelare för en uthållig utveckling är en effektiv, långsiktig, trygg och 
miljöanpassad energiförsörjning. Energimyndigheten har ansvar för den nationella energiomställningen, med det övergri-
pande målet att bygga ett uthålligt och effektivt energisystem. 

Projektet uthållig kommun är en av insatserna för att nå detta mål, att med energin som språngbräda utveckla ett hållbart 
samhälle.  Sveriges kommuner är centrala när det gäller att ställa om energisystemet så att det blir hållbart. Genom det 
kommunala planmonopolet har också kommunerna rådighet över den fysiska planeringen som är ett viktigt instrument 
för att främja en hållbar utveckling. Delprojektet fysisk planering syftar till att utveckla och pröva metoder, verktyg och 
arbetsformer för att stärka kommunernas egen kapacitet att arbeta djupare och bredare med uthållighetsfrågor i den över-
siktliga planeringen. Fokus i delprojektet ligger på hur energifrågor och till dessa nära sammankopplade miljöfrågor ska 
kunna integreras i den fysiska planeringen. I den första etappen av arbetet som har karaktären av en förstudie har arbetet 
kommit att röra sig över ett vidare fält.

” Nog är det mål och mening med vår färd. Men det är vägen som är mödan värd ” (Karin Boye) 

Delprojektet har ännu inte nått sin slutdestination utan vi befinner oss mitt i en spännande resa. Den har bjudit på många 
spännande möten och dialoger där olika kompetenser och uppfattningar fått komma till tals. Forskare och praktiker har 
mötts och utbytt tankar. Metoder och verktyg har prövats i olika planeringsfall. Nätverk har byggts både inom kommu-
nerna och mellan olika kommuner, forskare och andra aktörer. 

Huvudförfattare till denna arbetsrapport är professor Ulf Ranhagen som skrivit kapitel 1-6 och kapitel 9.  Doktoranderna 
inom forskargruppen för fysisk planering har varit medförfattare enligt följande.I kapitel 6 har slutsatserna från dokto-
randen Agneta Lailtilas utvärdering av olika verktyg genom en enkät till kommunerna infogats. Doktoranden Katarina 
Schylberg har skrivit avsnittet om planindikatorer Kapitel 7 – rumslig analys av energisystemet - har författats av Björn 
Ekelund. Kapitel 8 – förhållningssätt och tvärsektoriellt arbete i kommunerna författats av doktoranden Mariann Mann-
berg. I rapporten hänvisas också till doktorandernas egna arbetsrapporter där de behandlar sina egna ämnesfält på ett 
fördjupat sätt.

Alla har visat ett stort engagemang i ett stundtals krävande men bitvis också lustfyllt utvecklingsarbete. Ett tack till alla 
kommunala aktörer, forskarna, Glenn Berggård, avdelningschef för avdelningen för arkitektur och infrastruktur vid LTU, 
och inte minst Energimyndigheten genom projektledaren för uthållig kommun och eldsjälen Tore Carlsson.

Stockholm och Luleå  februari 2006

Ulf Ranhagen
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Sammanfattning

Den här rapporten är resultatet av den första etappens 
arbete inom ramen för delprojektet ”fysisk planering för ett 
hållbart samhälle”. Projektets syfte är att fördjupat behandla 
de fysiska planeringsfrågorna och deras roll i arbetet med 
att skapa uthålliga kommuner. Det övergripande målet för 
programmet uthållig kommun är att med ”energin som 
språngbräda” vidareutveckla kommunernas interna och 
externa samarbete för en uthållig utveckling. Inom delpro-
jektet fysisk planering ser vi vår medverkan som bestående 
av dels ett samlingsprojekt (ett paraplyprojekt) dels fyra 
doktorandprojekt. De fyra doktorandprojekten har vart och 
ett sin specifika teoriram och sitt metodval som betingas av 
projektens egna frågeställningar. Doktorandernas resultat 
har inarbetats i denna arbetsrapport men redovisas också i 
separata arbetsrapporter.
 
En referensram för paraplyprojektet skisseras med anknytning 
till teorier och hållbarhet och planering. Begreppet hållbar-
het har fått starkt genomslag internationellt och nationellt 
sedan början på 90-talet. Det finns stora förväntningar på 
att kommunerna integrerar hållbarhet i alla rumslig plane-
ring och särskilt översiktsplaneringen. Även om det finns 
stora svårigheter att göra en mer entydig definition av 
begreppet så ger diskurserna ekologisk modernisering och 
global rättvisa en utgångspunkt för fördjupad diskussion av 
begreppet i förhållande till fysisk planering. 

Delprojektet är ett FoU-projekt som i första hand är utveck-
lingsinriktat.  Det ligger i skärningsfältet mellan teori och 
praktik och har nära släktskap med det ”konkretas veten-
skap” som innebär att man studerar dynamiska processer i 
en kontext på ett verklighetsnära sätt. Viktiga villkor i del-
projektets referensram är ett långsiktigt tidsperspektiv, hel-
hetssynen, acceptans av gränser för vår resurstillgång, fokus 
på platsen och aktivt deltagande i planeringsprocesser. 
Arbetet fokuserar i första hand på arbetsformer, metoder 
och verktyg i planutformning på översiktlig nivå. Tyngd-
punkten ligger vidare på tidiga dialoger kring planerings-
underlag, analyser och förslag den fysiska planeringen.

För paraplyprojektet har vi valt aktionsforskning som metod 
utifrån de fem kommunerna som fallstudier. Det innebär i 

korthet att vi under pilotåret har drivit en utvecklingspro-
cess tillsammans med de fem kommunerna.  Aktionsforsk-
ning innebär att man prövar något med syftet att förändra 
en verksamhet i önskvärd riktning. I vårt fall representerar 
detta något olika arbetssätt och en uppsättning verktyg för 
att integrera energi- och miljöfrågor i fysisk planering som 
tidigare utvecklats i FoU-arbete och praktisk verksamhet.

Utvecklingsprocessen har byggts upp som ett växelspel mel-
lan tre lokala endagsseminarier i varje kommun varvat med 
fyra kommungemensamma 1 ½ dagsseminarier samt ett 
kommungemensamt seminarium under en dag fördelade 
över en femtonmånadersperiod (sep 2004 – nov. 2005). 
Seminarierna har utgjort en stomme i processen.  I varje 
kommun har därutöver möten och aktiviteter genomförts  
för att följa upp, fördjupa och vidareutveckla planeringsar-
betet med hjälp av de arbetssätt, metoder och verktyg som 
introducerats vid seminarierna. 

En viktig utgångspunkt i arbetet med delprojektet fysisk 
planering inom uthållig kommun är att arbetet med utveck-
ling av metoder, arbetssätt och verktyg sker i anslutning 
till planeringsuppgifter som av politiker och tjänstemän 
bedöms som angelägna sett i förhållande till kommunens 
planeringssituation.
De valda uppgifterna spänner från kommunövergripande 
nivå till områdesnivå. De speglar också rätt väl vad som ses 
som angelägna planeringsfrågor i dagens Sverige. 

I delprojektet har en utgångspunkt varit att inspirera till ett 
tvärsektoriellt arbete för att möjliggöra ett bredare angrepps-
sätt på uthållighet i den fysiska planeringen. Arbetet i del-
projektet har också kommit att involvera en bred krets av 
aktörer inom kommunerna. Utöver olika typer av planerare 
har representanter från stadsledningskontor, miljökontor, 
näringslivskontor, energibolag och samhällsföreningar del-
tagit – bara för att nämna några typer av aktörer.  

Doktoranden Mariann Mannberg har analyserat arbetet i 
delprojektet utifrån dels vilka förhållningssätt som karak-
täriserat det lokala arbetet dels hur kommunikation och 
samarbete i praktiken har utvecklats. Den första delen i 
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arbetet baseras på öppna intervjuer medan den andra delen 
har gjorts med metoden social nätverksanalys. 

Utvecklingsprocessen inleddes med att kommunerna arbe-
tade fram en lokal tolkning av begreppet hållbarhet med hjälp 
av verktyget mindmapping. Trots att tiden för den work-
shop som genomfördes var begränsad togs det fram ett 
rikthaltigt och idémässigt spännande material. Det visar på 
utvecklingspotentialen i workshops i tvärsektoriella grup-
per även kring så svåra frågor som tolkning och definition 
av hållbarhet.

Arbetet med den lokala tolkningen av begreppet visar att 
den klassiska indelningen av hållbarhet i tre dimensioner 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt har en stark förankring 
i kommunerna. Det är också påfallande hur viktig balansen 
mellan de tre dimensionerna uppfattas. Även om många 
är medvetna om miljöhoten mot vår överlevnad så är det 
ingen grupp som går så långt att deras tolkning överens-
stämmer med diskursen ”global rättvisa” som lyfter fram 
det begränsade miljöutrymmet som ett allt överskuggande 
problem.  Å andra sidan omfattar inte någon grupp helt 
och hållet motsatsen ”ekologisk modernisering” där miljö-
problem antas kunna lösas genom vetenskapliga eller tek-
nisktekonomiska åtgärder utan att förhållandet till naturen 
förändras. 

En viktig utgångspunkt för arbetet med att pröva och 
utveckla metoder och verktyg för hållbar utveckling i fysisk pla-
nering är den arbetsgång för planutformning som först togs 
fram inom SAMS-projektet , Ranhagen (2000) och sedan 
vidareutvecklades inom projektet Planering för bioenergi 
Ranhagen & Ekelund (2004)).  I vårt arbete tillfogades ett 
arbetssteg – lokal tolkning av begreppet uthållighet som 
ett sätt att tydliggöra innebörden av detta svårfångade ord 
i ett lokalt sammanhang (se ovan). Arbetsgången består sju 
huvudsteg och kan sammanfattningsvis beskrivas som:

• Val av planeringsuppgift
• Lokal tolkning av begreppet uthållighet
•  Förutsättningsanalys – analys av omvärlds- och plats-

förutsättningar
• Identifiering av planeringsmål och nyckelfrågor
• Framtagande av framtidsbilder
• Konsekvensbedömning av alternativ
• Val av strategi

Arbetet i dessa steg och med antal verktyg som kopplas till 
stegen syftar till att fördjupa arbetet framförallt i de tidiga 
planeringsskedena d.v.s. i samband med att samrådsförslag 
tas fram. Stegen är generella i förhållande till hur dialog-,  
samråds- och beslutsprocesser läggs upp i den enskilda 
kommunen. Användningen av planeringsverktygen har 
utvärderats av doktoranden Agneta Laitila. 
För flertalet av deltagare i utvecklingsprocessen är till-
lämpningen 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 utveck-
lingsarbeten. 

Att arbeta fram framtidsbilder sker ofta idag på ett ostruk-
turerat sätt. Ofta är många faktorer redan låsta från början 
exempelvis väg- och järnvägsetableringar. Att vid sådana 
tillfällen arbeta fram framtidsbilder upplevs inte trovär-
digt. Några av deltagarna 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.

En generell uppfattning bland deltagarna är att verktygen 
mycket väl kan integreras i olika planeringsarbeten. En vik-
tig 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 perso-
ner som arbetar mycket på rutin. 
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Det saknas strukturerade arbetsmetoder som tar hänsyn till 
hållbarhetsfrågor. Det finns bland deltagarna de som näm-
ner 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 fler uppgifter är på väg att föras in. 

Det framstår tydligt att verktygen för med sig en ökad 
kreativitet, framför allt mindmap, SWOT och strukture-
rad brainstorming. Invanda arbetsmetoder och tankemöns-
ter bryts vilket leder till att diskussionerna blir mer kon-
struktiva och fokuserade. Dessutom kommer fler personer 
till tals. Dessa tre verktyg är därför lämpliga att tillämpa i 
grupper där exempelvis medborgare och politiker medver-
kar, 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.

Diskussioner och dialoger mellan många olika yrkesgrup-
per, medborgare och politiker genomsyrar arbetet med pla-
neringsuppgifterna. De i delprojektet provade verktygen 
kan utgöra ett mycket värdefullt komplement i olika plane-
ringssituationer. Ett övergripande hinder för att verktygen 
ska få genomslag i planeringsarbeten är om det finns pro-
blem som rör samarbete. Så länge det brister så tillför inte 
verktygen någonting. 

Inom ramen för delprojektet gör doktoranden Katarina 
Schylberg en fördjupad studie av planindikatorer som verk-
tyg för utvärdering av alternativa lokaliseringar av bytespunk-
ter i kollektivtrafiken och markanvändning kring dessa. En 
planindikator är en indikator som underlättar avläsning av 
miljökonsekvenser i fysisktrumsliga planer och som kan 
utläsas ur planhandlingar eller från analyser av dessa t.ex. 
genom GIS eller andra datorsimuleringar.

Planindikatorer har lanserats som ett svar på behovet av att 
förankra och integrera miljömål i fysisk planering. Viktiga 
påverkansfaktorer och åtgärder som går att styra med fysisk 
planering går att beskriva med planindikatorer. Dessa pla-
nindikatorer kan användas som verktyg för att utvärdera 
nulägessituationer avseende olika mål såväl som för att 

beskriva konsekvenser av föreslagna planalternativ och 
strategier.  En aktiv tillämpning av verktyget planindikato-
rer för bytespunkter kan bidra till att öka andelen transpor-
ter med kollektivtrafik och därmed minska användningen 
av fossila bränslen för individuella transporter.

Energifrågorna på lokal nivå är idag framförallt fokuserad 
på energianvändning och energihushållning i bebyggelsen 
och inte så mycket på energisystemets sammansättning av 
egna rumsliga artefakter.  
Energi ses idag inte som ett rumsligt system i planeringen 
utan oftare som ett tekniskt, ekonomiskt eller ekologiskt 
system att ta hänsyn till i planutformningen. 

I projektets etapp 1 har doktoranden Björn Ekelund 
genomfört en rumslig analys av energisystemet i Borås (Dal-
sjöfors) och Ulricehamn. Anläggningarna som har stude-
rats är distributions- och produktionsanläggningar för el 
respektive värme. Resultaten fokuserar på energisystemets 
befintliga rumsliga artefakter samt de som föreslås i upp-
rättade framtidsbilder i enlighet med den metodik som 
förordas i projektet. Studierna tillför ett vidare perspek-
tiv på energisystemet eftersom energisystemet normalt ses 
som en tekniskt – ekonomisk optimering men här också 
placeras i ett rumsligt sammanhang.

Studierna är gjorda med kvalitativa förtecken inom ett 
formulerat ramverk för bedömning av artefakternas plats. 
Ramverket förhåller sig till byggnadens plats utifrån begrep-
pen sociospatial och rumslig integration. I dessa inkluderas 
stråk, visuellt influensområde samt anläggningens relation 
till omgivande natur- och parkmark och bebyggelse. Med 
stråk menas de naturliga möjligheter till rörelse som finns 
i närheten eller i betydande anslutning till anläggningen, 
med visuellt influensområde avses anläggningens synbarhet 
och med relation till omgivningen avses de kopplingar som 
anläggningen har till dess rumsliga kontext.
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1  Inledning

Generell problembakgrund
Den kommunala planeringen griper tag i och har betydelse 
för många hållbarhetsfrågor däribland energiförsörjning 
och energihushållning. Den fysiska strukturen är visserli-
gen en nödvändig men inte en tillräcklig bas i arbetet för 
att uppnå hållbarhet. Andra medel – politik, ekonomi, juri-
dik, organisation och tekniska lösningar – avgör i praktiken 
möjligheterna att uppnå målen. Kommunens möjligheter 
att utöva inflytande över arbetet med en miljöanpassning 
av energisektorn är mycket stort. Som ett både planerande 
och genomförande organ kan kommunen dels fördjupa den 
kommunala energiplaneringen, dels stärka miljö- och häl-
soinriktningen i den kommunala översiktsplaneringen med 
avseende på effektivare energianvändning, bägge aktiviteter 
med koppling till Agenda 21. 

Det ekologiska fotavtrycket redovisar på ett pedagogiskt 
sätt den markareal som vi behöver för vår försörjning av 
energi, livsmedel och andra resurser, se figur 1.  Det tyd-
liggör också behovet av en omställning från icke förnybar 
energi till förnybar energi, från linjära flöden till krets-
loppsflöden. Sammantaget illustrerar detta verktyg mark- 
och vattenanvändningens och den rumsliga dimensionens 
betydelse för en hållbar utveckling.

Inom transportsektorn är dominansen av fossila bränslen 
förkrossande. En gles bebyggelsestruktur främjar en hög 
bilandel och därmed hög bensinförbrukning medan tätare 
strukturer gynnar kollektivtrafik samt gång- och cykeltra-

fik. Ifråga om uppvärmning kan den fysiska planeringen 
bidra med analyser av bebyggelseexploateringen kopplat 
till värmetätheten för nuvarande och planerad bebyggelse. 
Det kan ge en bild av den ur planeringssynpunkt optimala 
fördelningen av vilken bebyggelse som lämpligen försörjs 
med fjärrvärme, närvärme resp. individuella system. Även 
elförsörjningen är av intresse, där man i planeringen kan  
belysa möjligheter och potentialer för solenergi, vindkraft, 
geotermisk energi och vågkraft.

Med en mer systematisk arbetsmetodik underlättas en 
integration av energifrågor i den fysiska planeringen och 
då främst i den översiktliga planeringen. Viktiga steg i en 
sådan arbetsgång är omvärldsanalys, förutsättningsanalys, 
mål och nyckelfrågor, alternativa framtidsbilder, strategisk 
konsekvensbedömning samt förändringsstrategi och hand-
lingsplaner. 

Den fysiska planeringen är sammanfattningsvis :
•  Ett forum eller en arena för en aktiv dialog mellan olika 

aktörer om det hållbara samhället
•  Ett instrument för att belysa framtida potentialer för 

förnybar energi med rumsliga förtecken
•  Ett hjälpmedel för att i en tvärsektoriell process belysa 

konflikter och synergier mellan olika anspråk
•  En möjlighet att i tidiga planeringsskeden förebygga 

problem och effektivisera projekt- och utformningsar-
bete i senare skeden

Figur 1: Det ekologiska fotavtrycket illustrerar på ett pedagogiskt sätt skillnaden mellan den rika världens resurs-
åtgång per capita och de minskande tillgångarna på resurser i världen som helhet också mätt per capita.
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Bakgrund i förhållande till projektet  
”uthållig kommun”
I det inledande programarbetet visade det sig finnas behov 
av att komplettera de forskarresurser som redan knutits till 
projektet med kompetens inriktad mot samspelet fysisk pla-
nering – hållbar utveckling. Linköpings universitet – Tema 
energisystem har anlitats för att stödja kommunerna för att 
utveckla praktiska, konkreta åtgärder inom energiområdet. 
LTU Statsvetenskap har fått uppgiften att bedriva imple-
mentationsforskning dvs. att analysera orsakerna till att det 
blir eller inte blir som man tänkt från början. 

LTU Samhällsbyggnad – fysisk planering kan här fylla 
uppgiften att belysa den fysiska planeringens möjligheter 
att bidra till resurshushållning kopplat till konkreta ener-
giåtgärder men också till planeringsprocessen. Insatsen kan 
sägas bilda en brygga mellan de två andra institutionernas 
arbete för att  därigenom på ett ännu kraftfullare sätt kunna 
bidra till att uppfylla målet att få in energifrågorna i sam-
hällsbyggandet. 

En bas för arbetet i delprojektet är SAMS-projektet som 
bedrevs av Boverket och Naturvårdsverket under åren 
1997-2001 med syfte att utveckla metoder för att tydligare 
integrera miljöfrågor i samhällsplaneringen särskilt i kom-
munal, översiktlig planering. Syftet var också att ringa in på 
vilket sätt fysisk planering kan vara ett viktigt instrument 
i arbetet med att uppnå miljömål samt att stärka dialogen 
mellan olika aktörer som deltar i planeringen.

SAMS-projektet har resulterat i en rad värdefulla tema- 
och fallstudier. Genom bl.a. temastudien om bioenergi/
kretslopp och fallstudierna med trafikanknytning i Hel-
singborg och Burlöv uppmärksammades utvecklingsbehov 
när det gäller att integrera energi- och transport/trafikfrå-
gor i samhällsplaneringen. 

SAMS ledde också vidare till ett samarbete mellan LTU 
Samhällsbyggnad och Energimyndigheten och formule-
ring av projektet ”Plats för Eldning – planeringshjälpmedel 
för bättre livsmiljö och energieffektivitet”. Projektet har sin 
slutliga version publicerats under titeln ”Planering för bio-
energi”.  Målet med projektet är att integrera frågor kring 
bioenergi i planeringen och att utforma ett planeringsun-
derlag som kan stödja kommunala, regionala och statliga 
myndigheter och andra aktörer när det gäller att hantera 
frågor kring småskalig eldning med biobränsle. 

De idéer som utvecklats i projektet bl. a. en arbetsgång för 
att integrera bioenergifrågor i planeringen och att ta fram 
energistrategier för olika typområden har visat  sig ha gene-
rell relevans för att integrera energifrågor i planeringen. En 
medverkan i ”Uthållig kommun” ger en plattform för en 
breddning och vidareutveckling av de idéer som tagits fram 
i en tät dialog med valda fallstudiekommuner i projektet. 
En av de sex fallstudiekommunerna i projektet ”Plats för 
Eldning” sammanfaller också med en av fallstudiekommu-
nerna i ”Uthållig kommun” nämligen Ulricehamn. 

SAMS-projektet har också lett vidare till ett samarbete 
mellan LTU Samhällsbyggnad och Vägverket när det gäller 
utveckling av planindikatorer för ett av de nationella miljö-
målen - god bebyggd miljö och ett av de transportpolitiska 
målen - tillgänglighet . En planindikator är en indikator 
som underlättar avläsning av miljökonsekvenser i fysiskt 
-rumsliga planer och som kan utläsas ur planhandlingar 
eller från analyser av dessa, t ex genom GIS eller andra 
datorsimuleringar. 

Med en förstudie som grund fortsätter nu LTU Samhälls-
byggnads arbete med att i en huvudstudie utveckla och 
utvärdera planindikatorer som ett verktyg för att lokalisera 
och planera markanvändningen kring bytespunkter för 
kollektivtrafik med målet att stimulera en ökad användning 
av kollektivtrafik. Även denna studie länkas till projektet 
”Uthållig kommun” som ett led i fördjupningen av frågor 
kring den fysiska planeringens betydelse för att främja  
hållbara trafik- och transportsystem.

Delprojektets syfte och avgränsning
Delprojektet utgår från grundvisionen i  ”Uthållig kom-
mun” som är att ”skapa varaktigt välstånd med lokala ini-
tiativ”. Det knyter också an till dess syfte att förändra 
energisystemet och på ett mer aktivt sätt få in energi- och 
resurshushållningsfrågor i kommunens samhällsbyggande. 
Syftet att få lokalt och nationellt att samverka har också 
stark relevans för delprojektet genom att det bygger vidare 
på projekt där kunskapsutvecklingen till stor del skett i 
dessa former. Likaså  har nätverksbyggande mellan kom-
muner inbördes och mellan offentliga organ och näringsliv 
en viktig roll i projektet.  

Den specifika uppgiften för detta delprojekt  är att fördjupat 
behandla de fysiska planeringsfrågorna och deras roll i arbetet 
för att skapa uthålliga kommuner. Projektets syfte är: 
 
•  Att generellt belysa vilken roll fysisk planering – självstän-

digt eller i koppling till andra instrument – kan spela för 
att främja resurshushållning inom bebyggelse och tra-
fik/transporter och med fokus på både  energieffektivi-
sering och energiförsörjning med förnybar energi.

•  Att utveckla kunskaper om  samverkans- och arbetsfor-
merna i den fysiska planeringen (främst ÖP, FÖP) så att 
den på ett mer verkningsfullt sätt kan bli ett medel för 
resurshushållning. 

•  Att i samverkan med de lokala och nationella aktörerna 
inom projektet utveckla och utvärdera praktiska metoder 
och verktyg för att underlätta arbetet i hållbar riktning. Att 
som ett led i metod- och verktygsutvecklingen vidare-
utveckla begreppet planindikatorer som ett instrument för 
att  bl.a. underlätta uppföljningen av både ekonomiska, 
sociala och ekologiska mål i den fysiska planeringen 
samt för att skärpa strategiska konsekvensbedömningar 
av policies, program och planer.
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Organisation och genomförande
Projektledare vid Energimyndigheten för delprojektet 
fysisk planering har varit civ. Ing Tore Carlsson. Arbetet 
har genomförts av forskargruppen för fysisk planering vid 
avdelningen för arkitektur och infrastruktur som ingår i 
institutionen för samhällsbyggnad vid LTU. Forskningsle-
dare har varit Adj Professor Ulf Ranhagen (LTU/KTH och 
SWECO FFNS) som också författat denna lägesrapport 
med utgångspunkt bl.a. från slutsatser från kommunernas 
planeringsfall och forskarnas arbetsrapporter. Till arbetet 
har knutits fyra doktorander med varsin specialinriktning:

•  Björn Ekelund – rumslig analys av energisystemet 
(industridoktorand LTU – SWECO FFNS)

•  Agneta Laitila  – verktyg i fysisk planering (doktorand 
LTU)

•  Katarina Schylberg – planindikatorer som verktyg för 
utvärdering av bytespunkter i kollektivtrafiksystemet 
(industridoktorand LTU – SWECO FFNS)

•  Mariann Mannberg – social nätverksanalys av plane-
ringsorganisationer (doktorand LTU)

I arbetsgruppen har ingått Glenn Berggård som är avdel-
ningschef vid institutionen och som har fungerat som pro-
jektsekreterare under vissa perioder av projektet

Från de fem fallstudiekommunerna har ett stort antal per-
soner från olika kommunala nämnder, förvaltningar och 
andra organisationer medverkat. I varje kommun kan dock 
en kärngrupp urskiljas som lett och drivit processerna i sina 
respektive kommuner:

Borås
Bengt Himmelmann, planarkitekt, Elisabeth Eickhoff, 
samhällsplanerare, Linda Ternström, Agenda 21 samord-
nare har lett arbetet i delprojektet. Därutöver finns medver-
kande från Stadsbyggnadskontoret, Gatukontor, Närings-
livskontor, Borås energi, kommundelskontoret i Dalsjöfors, 
politiska representanter från kommundelsnämnden i Dal-
sjöfors, Energirådgivare, Folkhälsosamordnare samt repre-
sentanter från den lokala samhällsföreningen Attraktiva 
Torp.

Örnsköldsvik
Tommy Dickens, planeringschef, Greger Berglund, 
energiingenjör samt Håkan Heldner, planarkitekt, Marie 
Viskers, ungdomssamordnare, Anders Lindström, miljö-
strateg, Hans Andersson, ekonom, Sonja Eliasson, bygg-
nadsinspektör samt Jan Nyman, projektansvarig Uthållig 
kommun har deltagit regelbundet. Ett antal personer har 
förutom de nämnda deltagit utifrån vad som avhandlats

Solna 
Från stadsbyggnadsdivisionen: Ulf Brandt, exploaterings-
chef, Allan Hedman, trafikplanerare, Jessica Andersson, 
planarkitekt, Från stadsarkitektkontoret: Ann-Christine 
Källeskog, planarkitekt, Från miljökontoret: Mia Simm, 
Agenda 21-samordnare och projektledare för uthållig 
kommun, Svante Lundquist, miljöchef. I arbetet har också 

deltagit Marie Ljung, ingenjör, GIS-ingenjör, stadsingen-
jörskontoret, Anders Offerlind, handläggare stadslednings-
förvaltningen och Björn Englund, ordförande Handels-
kammaren Solna/Sundbyberg

Vingåker
Arbetet i delprojektet har letts av Kjell Dävelid (energi-
rådgivare/miljösamordnare), Jan Hehrne (stadsarkitekt), 
Thomas Andersson (förvaltningschef Bygg- och miljöför-
valtningen). Med på seminarierna har varit politiker samt 
tjänstemän från olika nämnder och förvaltningar.

Ulricehamn
Sedan hösten 2004 har arbetet med fysisk planering pågått 
inom ramen för uthållig kommun. Under denna tid har 
bemanningen i Ulricehamns kommun bytts ut. Närings-
livssekreterare Lut Norden har slutat och Energirådgivare 
Susanne Arneborg är mammaledig. Miljöstrateg Diana 
Skoglund har nu huvudansvaret och stöttas av Planerings-
sekreterare Gill Hermansson. 

Arbetet är kopplat till den fördjupade översiktsplanen, 
FÖP, som Ulricehamns kommun håller på att arbeta fram 
över Ulricehamns stad och därmed är gruppen som arbetar 
med FÖP även involverad i de övningar som gjorts med 
energimyndigheten och forskarlaget. Med i FÖP-gruppen 
är Planarkitekt Leila Aalto, Miljö- och samhällsbyggnads-
chef Håkan Jacobsson, Miljöchef Pär Norgren och Gill 
Hermansson. Trafikplanerare Jan-Åke Claesson, Stadsar-
kitekt Jonas Yngström och Kommunekolog Peter Wredin 
med flera har även deltagit i arbetet.  

Arbetet i den första etappen av delprojektet ”fysisk pla-
nering” har genomförts under perioden september 2004 
– december 2005. Arbetet föregicks av ca ett års program-
arbete i samarbete med Energimyndigheten och med viss 
kontakt med fallstudiekommunerna. I kapitlet Vald metod 
– en aktionsforskningsansats ges nedan en mer ingående 
beskrivning av hur det praktiska arbetet lagts upp i den för-
sta etappen.

Figur 2 Arbete i workshop i delprojektet fysisk planering – arbets-
gruppen i Ulricehamns kommun.
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Referensramen avses tjäna som en övergripande (teori) ram 
för delprojektet ”fysisk planering” inom uthållig kommun. 
Dess syfte är

•  att sammanfatta de forskningsfrågor som belyses i del-
projektet

•  att belysa synen på begreppet uthållighet i relation till 
planering

•  att förankra projektet i den planeringsteoretiska diskus-
sionen

   
Forskningsfrågor
De övergripande forskningsfrågorna i delprojektet fysisk 
planering ( för både denna och kommande etapper) kan 
preliminärt formuleras:

•  Hur kan den  kommunala, översiktliga planeringen för-
stärkas som ett styrmedel för att en fördjupad behand-
ling av uthållighetsfrågorna med särskilt fokus på 
energi- och transportfrågor ? 

•  Vilka andra styrmedel och åtgärder kan identifieras som 
väsenliga i sammanhanget?

•  Kan man genom en aktionsinriktad FoU-ansats för-
bättra kommunernas möjligheter att ge frågor som rör 
uthållighet ett större genomslag i den fysiska plane-
ringen?

•  Hur fungerar den introducerade arbetsmodellen och 
olika verktyg för att underlätta en fysisk planering i håll-
bar riktning?

•  Hur kan en närmare integration av energiplanering och 
rumslig planering uppnås?

•  Hur kan samverkan och samarbete förstärkas mellan 
dels olika professioner i kommunerna som planerare, 
trafiktekniker, energiexperter och miljövårdare dels olika 
parter som politiker, tjänstemän, näringsliv, medborgare 
och andra aktörer?

•  Vilken betydelse har kontexten kring valda planerings-
uppgifter i form av överenskommen samverkan mellan 
nationell, regional och lokal nivå respektive samarbetet 
inom ramen för nätverket av kommuner?

Till dessa frågor kommer de specifika forskningsfrågor 
som belyses av de olika doktorandprojekten, vilka i sam-
mandrag är:

•  Hur kan energiplaneringen ge en tydligare rumsligare 
inriktning? Vilka ekonomiska, sociala och ekologiska 
fördelar vinnas med detta synsätt? Hur kan planindika-
torer formuleras för att beskriva nuläge och konsekven-
ser av framtida lokaliseringsalternativ ur hållbarhets-
synpunkt?

•  Hur kan markanvändningen kring bytespunkter i kol-
lektivtrafiken effektiviseras för att medverka till en ökad 
andel kollektivtrafikresenärer på bekostnad av biltrafi-
ken? Hur kan planindikatorer formuleras för att under-

lätta lokalisering, utformning och utvärdering av dessa 
områden ur hållbarhetssynpunkt?

•  Hur kan geografiska informationssystem och andra 
verktyg planeringsverktyg bli kraftfullare verktyg i arbe-
tet för ett uthålligt samhälle? Vilka hinder och begräns-
ningar respektive möjligheter och hot finns i dagsläget?

•  Hur användbart är verktyget social nätverksanalys för 
att utvärdera det planerings- och utvecklingsarbetet 
som startats i kommunerna inom ramen för uthållig 
kommun? Vilken betydelse har de tvärprofessionella 
kontakterna över förvaltningsgränser för att förstärka 
hållbarhetsaspekterna i planeringen? Vilken betydelse 
har kontakterna med de andra kommunerna respektive 
med de centrala myndigheterna och forskarna för att 
utveckla planeringen i hållbar riktning?

Olika synsätt på begreppet uthållighet  
(hållbarhet)
Begreppet ”Hållbar utveckling” har fått ett starkt genom-
slag internationellt och nationellt sedan början på 90-talet. 
Man kan tala om en ”diskurs” som skapat stora krav och 
förväntningar också på kommunerna att integrerar håll-
barhet i all rumslig planering och särskilt översiktsplane-
ring (Nilsson, K 2003).1  Samtidigt har diskursen hållbar 
utveckling enligt Nilsson fått konkurrens som den mest 
kraftfulla för att formulera visioner och mål för planering.  
Diskurserna  ”den attraktiva staden” och ” ekonomisk till-
växt” får allt större genomslag i planeringssammanhang. 
Hennes  slutsatser baserar sig på intervjuer av 19 planerare 
i svenska kommuner i början på 2000-talet. 

Det finns också aktuella tendenser att söka kombinera 
olika diskurser till ett helhetsperspektiv på hållbar utveck-
ling. I den av regeringen initierade ”Bygga-Bo-dialogen” 
formulerar arbetsgruppen för hållbart samhällsbyggande 
det övergripande målet för planeringen som ”hållbar att-
raktiv helhet” vilket är länkat till både det goda samtalet 
i samhällsbyggnadsprocessen och till rumsliga, sociala och 
ekologiska hållbarhetsperspektiv. 

Trots att diskussionen om hållbar utveckling nu varit 
intensiv i ca 15 år har ingen perfekt definition av begreppet 
utvecklats, Wheeler, 2004. Den definition som fått störst 
genomslag är Brundtlandkommissionens: ”… en utveck-
ling som möter nuvarande generationers behov utan att 
försvåra för kommande generationer att möta sina behov” 
(World Commission on Environment and Development, 
1987 s 8). Denna formulering har blivit kritiserad för att 
vara för antropocentrisk (centrerad på människan men inte 
1 En diskurs utgörs av en helhet av sammanhängande uttryck, 
utsagor och begrepp. Hela vårt förhållande till verkligheten kan 
uttryckas i form av diskurser. Ords och tankars inbördes styrka 
styrs av i vilken diskurs vi befinner oss i och missförstånd eller 
oförståelse uppstår om vi i vår kommunikation med andra inte är 
i samma diskurs. Diskursen kan styr så starkt vår verklighetsupp-
fattning att vi är fångade i den (Nationalencyklopedin) 

2  Referensram (teori)
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på andra delar av naturen) och för att den inte svarar på den 
svåra frågan hur behov ska definieras. 

En annan vanligt förekommande definition är ”Hållbarhet 
innebär att förbättra människans livskvalitet inom ramen 
för ekosystemens bärförmåga” (World Conservation Union 
1991) Det är extremt svårt att definiera bärförmåga i en 
globaliserad värld när människor och resurser förflyttas 
över stora avstånd i ett komplext mönster. Andra föredrar 
att definiera hållbarhet i termer av att bevara befintliga till-
gångar av ekologiskt och socialt kapital. Många ekonomer 
är övertygade om att tillgång på naturligt kapital kan påver-
kas av ekonomiska mekanismer och styrmedel som räntor 
och subventioner. Wheeler lanserar ett eget förslag till defi-
nition: ”uthållig utveckling är en utveckling som förbättrar 
människors och ekosystems välbefinnande och hälsa i ett 
långsiktigt perspektiv”. 

Åtminstone två olika sätt att se på förhållandet mellan 
människa och natur kan enligt Nilsson (2003)  identifieras 
i hållbarhetsdebatten med miljöfrågorna i fokus

• Global rättvisa (global justice)
• Ekologisk modernism (ecological modernism)

Diskursen global rättvisa kan ses som ett uttryck för de hot 
mot vår överlevnad som miljöhoten innebär. Fortsatt eko-
nomisk och demografisk tillväxt kommer att innebära att 
gränserna för jordens tillgångar av naturresurser kommer 
att nås. Tillväxten kommer att nå gränserna för ekosyste-
mens förmåga att stödja mänskliga, agrara och industri-
ella aktiviteter. Detta kan ses som ett perspektiv på hållbar 
utveckling  där jorden betraktas som ett rymdskepp med en 
begränsad tillgång på mat och bränsle. 

Synsättet  kommer bl.a. Till uttryck i Brundtlandkommis-
sionens rapport: ” jorden är en helhet men inte världen. Vi 
är alla beroende av en biosfär för att upprätthålla våra liv. 
Ändå så strävar varje samhälle och varje land för överlev-
nad och välfärd med liten hänsyn till hur detta påverkar 
andra” och vidare ”Att möta grundläggande behov kräver 
inte bara en ny epok av ekonomisk tillväxt i länder med en 

majoritet fattiga, men en försäkran att dessa fattiga får en 
rättvis andel av de resurser som behövs för att upprätthålla 
tillväxten”. 

Diskursen ekologisk modernisering ser främst begränsningar 
i mänsklig, social, organisatorisk och teknologisk kreativi-
tet som hot mot vår överlevnad och inte bristen på natur-
resurser. Hajer (1995) citerad i Nilsson (2003) definierar 
ekologisk modernisering som ”En diskurs som erkänner 
miljöproblemens strukturella karaktär men som inte desto 
mindre antar att existerande politiska, ekonomiska och 
sociala institutioner kan internalisera omsorgen om miljön”. 
Miljöproblem antas sålunda kunna lösas genom vetenskap-
liga och teknisk-ekonomiska åtgärder utan att förhållan-
det till naturen förändras och utan att man behöver göra 
avkall på den ekonomiska tillväxten, Hedrén (1998) i Nils-
son (2003). 

Det tänkesätt som hållbar utveckling representerar kan ses 
som ett utslag av en reaktion mot de ismer främst moder-
nismen och senare postmodernismen som haft ett så stort 
genomslag fr.o.m. 1920-talet. Inom stadsplaneringen tog 
t.ex. modernismen avstånd  inte bara från den traditionella 
staden utan också från den ekologiska helhetssyn som 
Geddes och Mumford stod för (Wheeler (2004). Sam-
hällsvetenskaperna och utpräglad kvantitativa analysme-
toder tog överhanden. Det ekologiska synsättet erkänner 
enligt samme författare kulturell mångfald men söker att 
finna de grundläggande värden som vi alla måste omfatta i 
vår egenskap av människor på en liten planet med begrän-
sade resurser. I tabellen visas ett försök att beskriva väsent-
liga skillnader mellan det modernistiska, postmodernistiska 
och ekologiska perspektiven på världen. Det ekologiska 
perspektivet kan här ses som en del av ett brett hållbar-
hetsperspektiv – tillagt i figur 3 i förhållande till Wheelers 
ursprungsfigur. 

Det ekologiska förhållningssättet ser ekonomin som ett 
delmål av bredare formulerade ekologiska och sociala mål 
till skillnad från traditioner som utgår från ekonomi som 
huvudmål, se figur 4.
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Modernistiskt 
perspektiv

Postmodernistiskt 
perspektiv

Ekologiskt perspektiv 
(hållbarhetsperspektiv)

Värden Universella värden baserade på 
modern natur- och samhällsve-
tenskap

Pluralistiska värden baserade på 
kulturella och kunskapsmässiga 
traditioner

Erkänner pluralism men också 
gemensamma grundvärden base-
rade på gemensamt uppfattade 
problem

Kognitivt 
angreppssätt

Atomistiskt, dvs bryter ner pro-
blem i deras enskilda delar, ser 
världen som en samling av indi-
viduella, fristående delar

Erkänner pluralistiska sätt att se 
på världen

Betonar samband, nätverk och 
systemsyn

Nyckelinfluenser Newtonsk fysik, neoklassisk 
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1900-tals fysik (relativitets- och 
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Politiska 
konsekvenser

Förstärker centraliserade poli-
tiska system 

Ifrågasätter centraliserade poli-
tiska system

Betonar flexibla och successivt 
framväxande samband mellan 
olika politiska institutioner

Förespråkade 
planeringsformer

rationell, allsidig planering Decentraliserad lokal planering för 
att möta pluralistiska samhällsbe-
hov, dialog för att uppnå konsen-
sus kring olika inriktningar

Betonar dialog och utbildning för 
att utveckla ökad medvetenhet 
hos allmänheten; representativ 
planering (advocay planning) för 
att uppnå gemensamma mål.
Utvecklar motiv och ansvarsför-
delning mellan olika politiska led-
ningsnivåer

Figur 3. Kännetecken för olika perspektiv på planering

Figur 4. Skillnader mellan hållbarhetsdiskursen ekologisk modernisering och global rättvisa. Den tredje diskursen visar ett balansper-
spektiv mellan de tre hållbarhetsdimensionerna och en medvetenhet om betydelsen av se det rumsliga sammanhanget för att skapa 
en attraktiv hållbart helhet.
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Global rättvisa

Balansperspektivet i ett rumsligt sammanhang
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Inom ramen för FORMAS satsning på studier av den 
uthålliga staden som livsmiljö diskuteras begreppet håll-
bar utveckling på ett allsidigt sätt. Enligt Olsson J  (2003 
i konferensrapport om den uthålliga staden som livsmiljö) 
måste en förståelse av begreppet hållbar utveckling på ett 
praktiskt plan grundas på studier av hur de värden som för-
knippas med hållbar utveckling beaktas i konkreta omställ-
ningsprocesser. I ett projekt genomfört vid Novemus vid 
Örebro universitet har fallstudier gjorts i kommunerna 
Hällefors, Karlskoga, Lekeberg och Örebro. I projektet 
framhålls fyra huvudresultat som alla har intresse för pro-
jektet uthållig kommun:

Hållbarhetsbegreppets innebörd, relevans och konkreta uttryck 
skiljer sig åt på ett fundamentalt sätt i olika sammanhang. 

På politikens officiella arenor, när mål och planer formule-
ras eller offentliga tal och debatter hålls, används begreppet 
i regel på ett retoriskt sätt, dvs. man låter hållbarhetsbegrep-
pets anspråksfulla värden förknippas med den egna politi-
ken. Begreppet framställs därmed positivt och oproblema-
tiskt. I samhällsvetenskapliga sammanhang och i mindre 
grupperingar av experter och tjänstemän, som arbetar med 
hållbarhetsrelaterade frågor, framträder en mer problema-
tiserande och argumenterande hållning. Hållbar utveck-
ling blir i dessa sammanhang ett mångdimensionellt och i 
grunden omtvistat begrepp. Forskningsgruppen vid Nove-
mus drar denna slutsats både utifrån analyser av den inter-
nationella samhällsvetenskaplig forskningsdebatten och 
från empiriska analyser av det ”lilla” sammanhanget när sex 
tjänstemän på en stadsplaneförvaltning fritt fick diskutera 
hållbar utveckling. 

Det är i stor utsträckning tjänstemän inom de kommunala för-
valtningarna som är bärare a v hållbarhetsidéer och som driver 
dessa i planeringsprocesser eller mer konkreta projekt.

Det är fråga om ett begränsat antal tjänstemän som finns 
spridda på olika förvaltningar och enheter. Eftersom grup-
pen tjänstemän inte är tillräckligt sammanhållen med avse-
ende på utbildning, yrke etc. kan man inte tala om en tvär-
sektoriell hållbarhetsprofession. Politikerrollen i relation 
till hållbar utveckling är relativt komplicerad. Genom att 
tvingas anpassa sig till ”politiska realiteter” kan de få svårt 
att tillmötesgå hållbarhetsbegreppets värderingar på ett 
tillfredsställande sätt. För att inte bli formellt uppbundna 
i konkreta situationer kan de välja strategin att söka skaffa 
sig frihetsgrader t ex genom att formulera vaga eller obe-
stämda mål. När politikerna kommer in på det näringspo-
litiska området får hållbarhetsbegreppets värderingar stark 
konkurrens av mer traditionella tillväxt- och exploatering-
sidéer. 

Lokala aktörer som arbetar utifrån ett hållbarhetstänkande 
betonar direkt medborgerligt deltagande som en viktig aspekt 
av hållbarhetsbegreppet

En direkt mobiliseringsstrategi av medborgarna anses 
angelägen men är samtidigt svår att förverkliga på ett till-

fredsställande sätt. Det finns ofta en frustration över hur 
kontakten med medborgarna ska kunna förstärkas. Den 
kan få karaktären av ovanifrån-initiativ  som syftar till att 
få igång underifrån-projekt. Den medborgerliga kontakten 
betonas starkt av ledande politiker men det handlar främst 
om att läsa av opinionsvindar och att stärka den egna legi-
timiteten snarare än att låta medborgarna vara med och 
direkt påverka politiska beslut. Medborgarkontakterna ini-
tieras och organiseras av engagerade tjänstemän och verk-
samhetsansvariga ofta men en folkrörelsevision i botten. 
Enligt forskarna bidrar diskussionen kring hållbar utveck-
ling till att förstärka redan existerande oklarheter gällande 
den lokala demokratins sätt att fungera

Forskningen är viktig och kan bidra med kunskaper för, om och 
i omställningsarbetet

Forskningens möjligheter att bidra med kunskaper om 
och för en hållbar utveckling är förknippade med ett antal 
utmaningar

•  Tidsaspekten – forskningen tenderar att släpa efter 
samhällsutvecklingen

•  Den empirisk-teoretiska komplexitet som genomsyrar 
hållbar utveckling

•  Den normativ-konstruktiva komplexitet som vidlåder 
hållbar utveckling och som utmanar forskare att ge sig 
ut på mer osäker terräng i form av framtidsstudier, till-
lämpad etik och mer aktionsinriktad forskning

Planeringsteoretisk förankring
Hur kan delprojektet fysisk planering inom ramprojektet 
uthållig kommun förankras teoretiskt? Frågan kan inte 
besvaras en gång för alla utan det handlar om en sökprocess 
som sker parallellt och i starkt samspel med det praktiska 
arbetet i samverkan med kommunerna. Dilemmat är att 
det inte finns en entydig teori att anknyta projektet efter-
som det har ett brett perspektiv på frågan om uthållighet 
i planeringen som en viktig utgångspunkt. Några viktiga 
kriterier för den teoretiska ram som vi söker finna för pro-
jektet är:

•  den ska ha sin tyngdpunkt på rumslig (fysisk) planering 
men kunna hantera samspel med och kopplingar till ekolo-
gisk, social och ekonomisk planering

•  den ska kunna vara en plattform för fördjupad kunskap och 
förståelse om hur frågor som rör uthållighet ska kunna tas 
tillvara och beaktas på ett bättre sätt i framtida planerings-
praxis  än i den nuvarande

•  den ska kunna ge stöd för handling och reflexion i det 
aktionsinriktade arbetet med att pröva och utveckla plane-
ringsverktyg i de praktiska planeringssituationerna i kom-
munerna

•  den ska anknyta till teorier som rör den fysiska strukturens 
påverkan på resurshushållning för främst transporter och 
energi
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•  den ska knyta an till de teoribildningar som de andra del-
projekten inom områdena energisystem och statsvetenskap 
baseras på 

•  den ska utgöra en brygga mellan de olika doktorandprojek-
tens mer specialiserade teorier och metoder

Planeringsteorin är inget samlat och enhetligt område. 
Enligt Campbell & Fainstein (1996) har detta fyra orsa-
ker:
•  Många av de grundläggande frågor som berör plane-

ring knyter an till ett mycket bredare fält som hand-
lar om samhällets och institutioners förändring i stort. 
Planeringsteori tycks överlappa samhällsvetenskapens 
övriga fält så att det verkar svårt att hitta en egen tydlig 
avgränsning för området

•  Det är svårt att göra gränsdragningar mellan plane-
rare och andra yrkesgrupper som fastighetsutvecklare, 
gestaltande arkitekter och politiker. Planerare arbetar 
inte bara med planering och de andra yrkesgrupperna 
arbetar också med planering

•  Planeringsfältet är uppdelat på de som har en objekts-
inriktning (markanvändning för den byggd miljö och 
naturmiljö) respektive de som har en metod- eller pro-
cessinriktning t.ex. beslutsfattande i planeringen

•  Många områden definieras genom en specifik upp-
sättning metoder medan planeringsområdet lånar och 
kombinerar metoder från en rad olika områden vilket 
gör att dess teoretiska grundval inte kan härledas från 
dess analysredskap

Allt detta gör att oenigheten är stor kring vad som egent-
ligen ska innefattas i planeringsteori. Ytterligare ett kän-
netecken för planering som enligt Campbell & Feinstein 
(1998) skiljer det ifrån många andra områden är att det 
befattar sig med framtiden och söker förutsäga och belysa 
konsekvenserna av sina handlingar. Teorin representerar i 
mångt och mycket en samlad professionell kunskap som 
byggts upp i praktiska planeringssituationer med ett stort 
mått av intuitivt tänkande. 

Forskning om planeringsprocesser har följaktligen haft 
svårt att få genomslag (Wirén 1998). Invändningen mot 
resultaten har oftast varit att varje sådan process speglat 
en unik situation med unika villkor och att man inte kan 
dra några slutsatser från sådana exempel. En dansk fors-
kare Bernt Flyvbjerg har tagit fast på planering som ett fält 
i skärningen mellan teori och praktik genom att introdu-
cera vad han kallar det konkretas vetenskap i en avhandling 
om stadsplanering. Utgångspunkten tas i planerarens eviga 
dilemma: Hur kan man planera utan en sammanhängande 
teori och ändå tro sig uppnå det man avser?

Enligt det traditionella mekanistiska synsättet finns ju inga 
möjligheter att experimentera på ett kontrollerat sätt, att 
generalisera kring dynamiska processer, att isolera och stu-
dera enstaka problem eller förutsäga beslut. Utgångspunk-
ten för ett fruktbart teoretiserande kring planeringsproces-
ser är enligt Flyvjberg att studera verkligheten och betrakta 
begreppsparet kunskap och handling som odelbart. För 

samhällsvetenskaperna, planering, arkitektur och informa-
tik är techne och pronesis de grundläggande intellektuella 
dygderna, inte episteme. Det är viktigare att förstå än att 
förklara. 1

Det konkretas vetenskap innebär enligt Wirén en möjlighet 
att studera dynamiska processer i en kontext på ett verklig-
hetsnära sätt. Fördelen med att utgå från sammanhanget 
och ett handlingsbegrepp istället för beslutsbegrepp vid 
uppbyggande av en planeringsteori är att man med hjälp 
av planeringsbegreppets analytiska grundstenar kan klar-
göra sammanhang och orsaker som kanske inte upptäckts 
om man fokuserar på olika beslutsdokument, se Hägglund 
(1987) i Wirén (1998). 

Karakteriseringen av planering som det konkretas veten-
skap har släktskap med synen på planering som en konstart 
(Nilsson 2003). Bakgrunden till att likna eller kategorisera 
planering som en konstart är att planeringen inte är en tek-
niskt rationell verksamhet utan en pragmatisk och kontext-
beroende verksamhet som bygger på reflexion, medveten-
het och välövervägda beslut i varje steg. 

Ett försök att skissera en samlad och övergripande teori-
ram för uthållig planering görs av Wheeler (2004).  I denna 
teoriram framhålls fem villkor som i sitt inbördes samspel 
särskiljer planering för uthållighet från annan, traditionell 
planering:

Ett långsiktigt tidsperspektiv. För att kunna belysa 
frågor kring uthållighet räcker det inte med ett tidsper-
spektiv framåt som bestäms av politiska mandatperioder 
eller ens 10-20 år. För att inse vidden av frågor som växt-
huseffekten, överbefolkning, förlust av arter och omväl-
vande händelser  som krig, jordbävning och hungerkata-
strofer som behövs ett längre tidsperspektiv kanske 50-100 
år. Det är också viktigt för att kunna inse vilka stora effekter 
som även små förändringar kan få när de får verka över 
längre tidsperioder. Det är också lika viktigt att ha ett långt 
tidsperspektiv bakåt för att t ex inse att markanvändnings-
beslut för mer än 50 år sedan då stadsbygden började sepa-
reras i områden för olika ändamål ger svårföränderliga lås-
ningar i den fysiska strukturen ännu idag.

En helhetssyn. I enlighet med det ekologiska perspek-
tivet på världen (se ovan) innebär det att sambanden mel-
lan olika företeelser uppmärksammas. I praktiken innebär 
helhetssynen för det första en förstärkning av kopplingarna 
mellan olika discipliner som historiskt har varit uppdelade 
och utvecklats skilt från varandra t.ex. planering för mark-
användning, transporter, miljökvalitet, ekonomiska och 
sociala frågor. Modernismens betoning på teknisk specia-
lisering bidrog till uppdelning mellan olika områden. För 
det andra behöver det ömsesidiga  samspelet mellan olika 
planeringsnivåer utvecklas eftersom hållbarhetsfrågorna 
inte minst miljöfrågorna inte låter sig delas upp av admi-
nistrativa gränser.
1 Aristoteles talade om tre olika intellektuella dygder som han kallade 
episteme, techne och pronesis. Episteme står för det sokratiskt sanna, det som inte 
kan vara annorlunda. Techne står för hantverksmässigt och konstnärligt kunnande. Om 
episteme är fixerat så är techne variabelt. Pronesis är baserad på praktisk rationalitet, 
något pragmatiskt och beroende av sammanhang, erfarenhet och värderingar.
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Acceptans av gränser. Boken ”Limits of Growth” från 
1972 pekade på att det finns gränser för vår resurstillgång 
som inte får överskridas om vi ska kunna överleva.  Ett 
samhälles framgång har ofta mätts i den kvantitativa till-
växten i produktion och konsumtion. Planeringen behöver 
enligt detta synsätt förändras så att ekonomisk utveckling 
är förenlig med kvalitativa förbättringar av sociala och eko-
logiska förhållanden (decoupling). I denna punkt kan det 
naturliga stegets systemvillkor, grundade på Rio-deklara-
tionen från 1992, inordnas. 2

Fokus på platsen. Det senaste århundradets stadspla-
nering har skapt en amorf massa av likartade, i det när-
maste utbytbara fysiska strukturer utan genomtänkt kopp-
ling till det lokala landskapet, ekosystem, historia, kultur 
eller sociala villkor. Denna anti-rumsliga (non-spatial) ten-
dens förstärktes av modernismens vurm för ett samhälle 
som målade upp en teknologisk utopi baserad på obegrän-
sad rörlighet med bilen i fokus. Abstrakta ekonomiska och 
sociala vetenskapliga analysmetoder har bidragit till att 
marginalisera mer platsorienterade stadsbyggnadsstrate-
gier och –teorier. 

Aktivt deltagande i planeringsprocesser. Hållbar utveckling 
fordrar omfattande förändringar av existerande strukturer 
vilket kräver ett betydande engagemang och deltagande 
från en rad olika grupper: politiker, experter, medborgare 
i direkt problemlösning. En proaktiv istället för reaktiv 
attityd krävs liksom starkt personligt engagemang. I denna 
punkt inbegrips behovet av att identifiera de hinder och 
begränsningar som stelbenta och byråkratiska institutioner 
medför liksom nödvändigheten av en aktivt, entreprenö-
riellt  angreppssätt. 

Wheeler understryker att dessa villkor är de som enligt 
hans mening starkast särskiljer planering för uthållighet 
från traditionell planering (sustainability planning from 
planning as usual). Det finns belägg för att den traditionella 
planeringen lett till en icke uthållig utveckling på grund av 
denna misslyckats uppfylla dessa villkor. Utmaningen lig-
ger i att hitta metoder och vägar för att omsätta dessa vill-
kor i verkliga planeringssituationer. 

Vilka svårigheter och möjligheter finns att integrera håll-
barhetsfrågor i viktigaste, förekommande planeringsteo-
rierna? 

Planering för uthållighet behöver enligt Wheeler (2004) 
väva samman och kombinera ett flertal teoretiska perspek-
tiv och förhållningssätt. I enlighet med ett sådant  tankesätt 
kan planering för uthållighet betecknas som en ”metateori” 
som söker integrera de grundläggande perspektiven i de 
existerande teorierna. 

2 - Lagerresurser från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen
 -  Naturfrämmande ämnen från samhällets produktion får inte öka i natu-

ren
 -  Det fysiska underlaget för naturens eget kretslopp och mångfald får inte 

systematiskt utarmas
 - Effektiv resursanvändning och resursfördelning

Nedan görs en summarisk analys av några etablerade pla-
neringsteorier utifrån främsta kännetecken samt styrkor 
och svagheter när det gäller möjligheter att belysa fysisk 
planering i samspel med uthållighet. Sammanställningen 
grundar sig främst på de beskrivningar och analyser av 
olika teorier som gjorts i Campbell,S & Feinstein,S (1996), 
Khakee (2000), Nilsson (2003) och Wheeler (2004),   
figur 5. 

Förslag till teoriram (referensram) delpro-
jektet
Den teoriram vi söker för delprojektet fysisk planering 
inom uthållig kommunprogrammet ska vara möjlig att 
använda i en aktionsforskningsprocess tillsammans med 
en mångfald aktörer från de olika kommunerna men också 
från centrala och regionala myndigheter. Det är alltså vik-
tigt att teoriramen pekar mot den tillämpade kontexten 
inom ramprogrammet samtidigt som den går att relatera 
till teoribildningarna som huvudsakligen har inomveten-
skapliga ambitioner. 

Min slutsats är att teoriramen (referensramen) måste bygga 
på en kombination av flera olika teorier eftersom varje teori 
tenderar att söka utveckla ett tydligt eller specialiserat per-
spektiv på planeringen. Verkliga planeringssituationer är 
dock så komplexa och mångfacetterade att de sällan kan 
inordnas eller beskrivas för snävt utan att den praktiska 
relevansen i beskrivningarna går förlorad. 

Förslag till teoriram i projektet uthållig kommun bygger 
vidare på den referensram som utvecklades i anslutning till 
SAMS-projektet .Dess huvuddrag presenteras i figur 6.

Det långsiktiga tidsperspektiv både framåt och bakåt i tiden är 
en bas för referensramen liksom helhetssynen på hållbarhet som 
omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv inom en 
rumslig ram. De gränser som sätts av jordens resurstillgång 
och behovet av att ersätta linjära resursflöden med krets-
lopp och cirkulära flöden är också grundläggande för teo-
riramen. 

En viktig bas för allt planeringsarbete som alltid påverkar 
dess inriktning och utfall är institutionella förutsättningar.  
Här inbegrips de politiska maktrelationer som ofta ha en 
avgörande betydelse för om planeringen ska leda i uthållig 
riktning. 

Den komplexa väv av aktiviteter som bedrivs i planeringen 
kan beskrivas i tre processer som alla är mer eller mindre 
kopplade till varandra eller integrerade

•  Besluts-, samverkans- och informationsprocesser som 
innefattar både informella och formella beslut, nätverks-
samverkan mellan aktörer etc.

•  Planutformningsprocesser som inkluderar metodik och 
verktyg för både tidiga dialoger kring planeringsunder-
lag och programidéer före den formella planeringspro-
cessen och det därpå följande formellt reglerade plane-
ringsarbetet. 
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•  Förändrings-, genomförande- och uppföljningsproces-
ser som även innefattar upphandling och byggande men 
även uppföljning av resultat och effekter av genomförd 
planering och initiering av nya planeringsaktiviteter

 
Besluts-, samverkans- och informationsprocesser 
som innefattar både informella och formella beslut, 
nätverkssamverkan mellan aktörer etc.

När det gäller dessa processer  borde  det ur såväl ett explo-
rativt som ett normativt uthållighetsperspektiv  vara frukt-
bart  att söka kombinera element ur följande tre plane-
ringsteorier

•  den kommunikativa planeringens betoning av interak-
tion och lärprocess mellan olika aktörer 

•  den generativa planeringens och möjlighet till fördjupad 
inlevelse i den lokala kontexten 

•  advokatplaneringens potential att utveckla program och 
planer som en förstärkning av svaga gruppers position i 
planeringssystemet. 

Förhandlingsplanering kan vara en relevant ansats men då 
under förutsättning att den bygger på att tillgodose både 
ekologiska, sociala och ekonomiska mål t.ex. genom att 
söka gynna ekonomisk tillväxt utan att detta inverkar nega-
tivt på resursanvändningen. Planeringen ska då ansluta till 
det övergripande målet för EU: s strategi för att åstad-
komma en uthållig användning av naturresurser genom att 
frånkoppla den ekonomiska utvecklingen från en ökad för-
brukningstakt av naturresurser och miljöförstöring (absolut 
eller relativ decoupling). Det finns en rad olika metoder att 
analysera planeringsprocesser och planeringsorganisation. 

En ansats som inte i någon nämnvärd omfattning hittills 
tillämpats för analys av organisation av planeringsprocesser 
är social nätverksanalys som jag dock tror har en stor poten-
tial för att t.ex.  identifiera tvärprofessionella arbetsformer, 
samspel mellan politiker och tjänstemän och sätta arbets-
formerna i relation till planeringens resultat och effekter.

Planutformningsprocesser som inkluderar metodik 
och verktyg för både tidiga dialoger kring plane-
ringsunderlag och programidéer före den formella 
planeringsprocessen och det därpå följande formellt 
reglerade planeringsarbetet.

I den verkliga planeringssituationen ses ofta besluts-, 
samverkans- och informationsprocesser och planutform-
ningen som en odelbar helhet. Ur både ett teoretiskt 
och ett praktiskt perspektiv finns skäl att generellt söka 
beskriva de specifika moment och verktyg som används i 
planeringen och de produkter i form av texter, bilder, pla-
ner, diagram etc. som planeringen resulterar i. Genom att 
relatera momenten, verktygen och produkterna till olika 
typer av processer kan en viss metodiks och vissa verktygs 
användbarhet prövas. Spännvidden i uppgifter kan t.ex. 
variera från storskalig nyplanering av en hel stadsdel i en 

storstad till småskalig centrumupprustning i en mindre 
tätort i glesbygd. När det gäller att utforma en metodik 
för planutformningsprocessen till vilken olika verktyg  
kan knytas synes det fruktbart att kombinera element ur 
följande planeringsteorier:

•  Den rationella planeringsansatsens logiska struktur 
ger i en moderniserad form en grund för att definiera 
de viktiga generella moment som återkommer både i 
storskaliga och småskaliga planeringsuppgifter. 

•  Den strategiska planeringsansatsen kan användas för 
att ersätta den rationella planeringsansatsens linjära 
tänkande med en cyklisk och iterativ ordning. 

De verktyg som sedan knyts till de olika stegen i metodi-
ken rör nulägesanalys, formulering av ambitioner och mål, 
utveckling av idéer och planeringsalternativ liksom analys 
av deras konsekvenser samt formulering av handlings-
strategier. Verktygen har olika användbarhet beroende på 
planeringssituationer och aktörernas kompetens, resurser 
och kapacitet att tillämpas dessa. Användning av en tydlig 
metodik och verktyg innebär risker att planeringen blir 
alltför expertdominerad. Den verktygslåda som utvecklas 
utifrån referensramen behöver ständigt utsättas för en 
kritisk granskning för att inte ett tekniskt instrumentellt 
synsätt ska få dominans. Nedan fördjupas beskrivningen 
av de verktyg som ses som särskilt intressanta för att ut-
hållighetsfrågor ska få en större plats i planeringen.

Förändrings-, genomförande- och uppföljnings-
processer som även innefattar upphandling och 
byggande men även uppföljning av resultat och 
effekter av genomförd planering och initiering av 
nya planeringsaktiviteter

De planeringsteorier som utvecklats under de senaste 
decennierna har ett starkt fokus på framtagande av planer 
och program vilket särskilt gäller den rationella planerings-
modellen. Den inkrementella planeringen och den genera-
tiva planeringen och i viss mån advokatplaneringen anger 
genom sitt fokus på mindre stegvisa förändringar en väg 
att snabbt realisera lösningar på akuta problem. De anger 
dock inget sätt att närma sig frågan hur större förändringar 
i uthållig riktning ska kunna genomföras.

Som en reaktion på denna slagsida mot själva planutform-
ningen har en implementationsinriktad planering vuxit 
fram som betonar samspelet mellan utformningen av mål 
och medel å ena sidan och genomförandet å den andra, 
Khakee (2000). Detta samspel påverkas av organisations-
kultur, professionalism och samspel mellan olika intressen. 

Utifrån ett implementationsperspektiv utgör s.k. ex ante 
–utvärderingar enbart starten på utvärderingsprocessen. Ex 
ante utvärderingar utgör en prospektiv och framåtblick-
ande utvärdering som innebär att man i förväg bedömer 
resultaten av ett visst beslutsfattande. Verktyg för denna typ 
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av utvärdering ses här som en del av planutformningspro-
cessen och kan t.ex. utgöras av strategiska konsekvensana-
lyser, SMB (strategisk konsekvensbedömning) eller MKB. 

Implementationsforskningen har också skapat intresse för 
ex post utvärdering för att klarlägga i vilken utsträckning 
planen genomförts och vilka omständigheter som främjat 
respektive motverkat genomförandet. 

Planeringen kan resultera i någon form av förändring som 
landar i den fysiska verkligheten. Planering leder dock inte 
alltid till direkt till påtagliga fysiska resultat och många pla-

neringsinsatser förblir tankar, texter, planskisser med mer 
eller mindre visionärt innehåll. Men ofta så finns det mer 
eller mindre tydliga kopplingar mellan de planeringsinsatser 
som realiseras och de tankar och program som föregått och 
indirekt påverkat den realiserade planeringen. När vi talar 
om den fysiska verkligheten har vi glidit över från proces-
sinriktad FoU till objektsinriktad FoU. Här ligger intres-
set mindre kring miljöns tillblivelseprocess utan fokus lig-
ger på hur den fysiska strukturen påverkar uthållighet t.ex. 
ifråga om potentialer för att ta tillvara förnybar energi eller 
att miljöanpassa transportsystemet. Det senare perspektivet 
kommer att fördjupas under delprojektets etapp 2.

Planeringsteorier planeringsansatser

Rationell planering
Har sitt ursprung i  Geddes ”survey, analysis, plan”, förhärs-
kande modellen för modernismens generalplanetänkande.

Främsta kännetecken: 
Bygger på instrumentell rationalitet och expertsyn i framta-
gande av planer. Betonar linjär process med klart definierade 
steg.

Styrkor ur ett uthållighetsperspektiv: 
Logisk struktur som möjliggör överblick av många faktorer, 
användning av indikatorer för att mäta uthållighet underlättas.

Svagheter ur ett uthållighetsperspektiv: 
Den logiska strukturen tenderar att göra modellen expertorien-
terad och mindre engagerande för allmänheten. Bortser från 
maktrelationer och genomförandefrågor.

Kommunikativ planering
Bygger vidare på 60- och 70-talens planering för delaktighet 
som en motreaktion den tekniskt instrumentella rationella pla-
neringstraditionen. Healy summerar denna planeringsinriktning 
i 10 punkter (Healy 1996).

Främsta kännetecken: 
Betonar den ömsesidiga interaktionen och lärprocessen mel-
lan alla aktörer både politiker, professionella och allmänhet. 
Förutom formella tekniker för analys och utformning framhålls 
betydelsen av samexistens av historieberättande, konstnärliga 
uttryck och statistisk analys.

Styrkor ur ett uthållighetsperspektiv: 
Betoningen av dialoger, reflexion och kritisk analys liksom strä-
van till förståelse av olika aktörers syften och bevekelsegrunder 
möjliggör klargörande av väsentliga frågor och konflikter. Led-
ord ”planning through debate”, ”making sense together” while 
lving differently”.

Svagheter ur ett uthållighetsperspektiv: 
Kan framstå som diffus och otillräckligt fokuserad på mål efter-
som den inte presenterar något systematiskt sätt att utvärdera 
planer.

Inkrementell planering 
är ett uttryck för ytterligare en kritik mot den rationella plane-
ringsmodellen och fokuserar på gapet mellan de stränga kra-
ven på modellen och beslutsfattarnas begränsade kognitiva 
kapacitet.

Främsta kännetecken: 
Fokus på att nysta sig fram i små steg (”muddling through”). 
Försöka att begränsa komplexiteten genom att inrikta sig på 
de förändringar av existerande planeringspolicy som maximera 
tillvaratagande av befintlig kunskap.

Styrkor ur ett uthållighetsperspektiv: 
Ett sätt att reducera omfattningen av informationsinhämtning 
och arbetsinsats genom fokusering på ett begränsat antal
alternativ och de viktigaste konsekvenserna.

Svagheter ur ett uthållighetsperspektiv: 
För stor betoning av kort sikt. Risk för att man enbart gör små 
variationer av existerande policies, att det blir en rundgång där 
man kommer tillbaka till utgångspunkten eller att till att arbetet 
samtidigt går i flera olika inriktningar som inte är förenliga.

Advokatplanering 
Bygger på ett pluralistiskt planeringsperspektiv som önskar sti-
mulera att alternativa planer tas fram också utanför det offent-
liga systemet t ex av svaga grupper.

Främsta kännetecken: 
Fokus på planerarens roll som advokat eller företrädare för sin 
klient. Betonar värdepluralism och att olika planer presenterar 
olika värdeuppsättningar.

Svagheter ur ett uthållighetsperspektiv:  
Utvärdering av planer fördjupas genom att de underliggande 
värdegrunder för planer som tas fram av olika intressegrupper 
liksom problemen med planer med motstående synsätt antas 
bli presenterade på ett grundligare sätt.

Svagheter ur ett uthållighetsperspektiv: 
Risk finns att särintressen får råda över allmänintresset särskilt 
om det främst blir de resursstarka som anammar planerings-
formen.
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Generativ planering (också kallad nyhumanism) 
Lägger tyngdpunkten på småskalig planeringsorganisation och 
och att planeraren vistas kontinuerligt på den ort som ska pla-
neras, stark koppling till aktionsforskning.

Främsta kännetecken: 
Bygger på att professionell kunskap och lekmannakunskap kan 
förenas i en inlärningsprocess som bygger på en förtroendefull 
dialog mellan de berörda i en planeringsprocess.

Styrkor ur ett uthållighetsperspektiv: 
Skapar möjligheter att överbrygga gapet mellan generell pro-
fessionell kunskap om teorier och metoder respektive lokalt 
knuten erfarenhetskunskap.

Svagheter ur ett uthållighetsperspektiv: 
Planeringsansatsen har begränsad tillämpbarhet där plane-
ringsdomänen är omfattande.

Strategisk planering  
Lyfter i  reaktion mot den rationella planeringsmodellens trend-
exploatering och prognoser fram vikten av att söka hantera 
kvalitativ osäkerhet och värdepluralism.

Främsta kännetecken: 
Har främst utvecklats för planering inom privat sektor och byg-
ger på att strategier växer fram som en kombination av avsikt-
liga och oavsiktliga straegier (realized strategy = intended stra-
tegy + emergent strategy).

Styrkor ur ett uthållighetsperspektiv: 
Den linjära planeringssekvensen ersätts av ett mer flexibelt pla-
neringssätt som kännetecknas av ett  en cyklisk och iterativ 
ordning. Ett sådant arbetssätt underlättar hänsynstagande till 
uthållighetsfrågor inte minst de som uppmärksammas under 
planeringsarbetets gång.

Svagheter ur ett uthållighetsperspektiv: 
Det kan uppstå problem att välja inriktning i planeringen t ex 
ifråga om problemavgränsning, hantering av komplexitet och 
osäkerhet respektive val mellan en mer undersökande eller 
beslutsam attityd under planeringsarbetets gång.

Förhandlingsplanering 
Växte fram under 80-talet genom att planering som tidigare 
bedrivits åtskilt inom offentlig sektor respektive inom privat 
näringsliv började flätas samman.

Främsta kännetecken: 
Strategisk planering definieras av ett strategiskt beroende mel-
lan aktörer som successivt anpassar sina handlingar och aktio-
ner för att uppnå ett gott resultat. Aktörerna följer lagar och 
regler men undviker formella arenor för beslutsfattande.

Styrkor ur ett uthållighetsperspektiv: 
Ger möjlighet att i välfungerande förhandlingssituationer finna 
alternativ som tillgodoser både ekologiska och ekonomiska mål 
t ex genom att förslag med hållbarhetsegenskaper kan få en 
finansiering.

Svagheter ur ett uthållighetsperspektiv: 
Risken finns att svaga grupper och även allmänintresset blir 
åsidosatt och därmed väsentliga miljlöfrågor inte blir beaktade 
genom att ekonomin blir styrande.

Figur 5. Försök till övergripande bedömning av olika planeringsansatsers styrkor och svagheter 
ur ett uthållighetsperspektiv
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Figur 6. En sammanfattande referensram för delprojektet fysisk planering inom ramen för programmet uthållig kommun. Tyngdpunkten i delprojektet ligger 
vid planutformningsprocesser kopplat till ett hållbarhetsperspektiv. Det finns starka länkar till besluts-, samverkans- och informationsprocesser i planeringen 
men också till förändrings- och genomförandeprocesser.

Institutionella 
förutsättningar

ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
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Det övergripande målet för programmet uthållig kom-
mun är att med ”energin som språngbräda” vidareutveckla 
kommunernas interna och externa samarbete för en uthål-
lig utveckling. Inom delprojektet fysisk planering ser vi vår 
medverkan som bestående av dels ett samlingsprojekt dels 
fyra doktorandprojekt. De fyra doktorandprojekten har 
vart och ett sin specifika teoriram och sitt metodval som 
betingas av projektens egna frågeställningar. 

För samlingsprojektet har vi valt aktionsforskning som 
metod utifrån de fem kommunerna som fallstudier. Det 
innebär i korthet att vi under pilotåret har drivit en utveck-
lingsprocess tillsammans med de fem kommunerna. Först 
ges en teoretisk anknytning till aktionsforskning som 
metod. Sedan presenteras valda praktisk uppläggning av 
aktionsforskningen i delprojektet.

Aktionsforskning – bakgrund och inriktning
Enligt Swedner (1989 i Nationalencyklopedin) innebär ett 
aktionsforskningsprojekt att man genomför noggrant pla-
nerade åtgärder som syftar till att eliminera eller reducera 
missförhållanden inom ett socialt system och att analysera 
effekterna av dem. Ett aktionsforskningsprojekt är ett pro-
jekt där forskaren är starkt engagerad både i planeringen 
och genomförandet av en aktion och i analysen av föränd-
ringsprocessen och dess effekter. Begreppet aktionsforsk-
ning blev allmänt accepterat sedan det hade använts av 
den tysk-amerikanska psykologen Kurt Lewin i en uppsats 
1947 om ”Action research on Minority Problems”. 

Han pläderar där för en forskning med syfte ”to help the 
practitioner” genom att ta sig an problem i verkliga livet 
och lösa dem på ett mer välgrundat sätt än som är möjligt 
inom ramen för den aktuella praktiken (Fröst 2004). Han 
satte dock inte likhetstecken mellan den praktiska utveck-
lingen av ett situationsanpassat handlingsprogram och 
själva forskningsarbetet. Mer allmängiltiga kunskaper för-
utsätter en parallellt pågående reflektionsprocess som för-
bättrar förutsättningarna för forskarens egna men också för 
andra forskares hantering av likartade problem i framtiden. 
Aktionsforskningen syftar sålunda till:

•  att den berörda verksamheten – i vårt fall de fem fallstu-
diekommunerna och Energimyndigheten – ska ha nytta 
av arbetet och utvecklas

•  att arbetet ska generera allmängiltig och vidareanvänd-
bar kunskap

Deltagande i projekt betecknas av Lindahl (2001) som  
”interaktiv aktionsforskning”. Åke Sandberg karakteriserar 
denna typ av aktionsforskning som ”samhandling”. 

I Norge och Sverige har aktionsforskningen i stor utsträck-
ning utgått från Kurt Lewins syn på aktionsforskningen. 
De har engagerat sig i projekt som initierats och/eller 

3  Vald metod – en aktionsforskningsansats

genomförts i nära samarbete med hunsade, diskriminerade 
och problemdrabbade grupper. Aktionsforskningen på så 
sätt an till den generativa planeringsteorin, se ovan. 

Sedan 1990-talets början har en forskningslitteratur om 
pedagogisk aktionsforskning i lärande- och skolmiljö vuxit 
fram som har relevans för vårt delprojekt inom uthål-
lig kommun. Många pedagoger har intresserat sig för 
aktionsforskning som en metod att utveckla lärprocesser 
och skapa ett förhållningssätt till begrepp som livslångt 
lärande, lärande organisationer, reflekterande praktiker och 
forskande lärare, se Rönnerman (2004). Enligt Rönnerman  
är aktionsforskning en ansats som tar sin utgångspunkt 
i praktiken, verkar för ett samarbete mellan forskare och 
praktiker samt verkar för en forskning som leder till för-
ändring.

Det som skiljer aktionsforskning från strikt akademisk 
forskning är att forskningen startar utifrån praktikerns frå-
gor samt att ett samarbete utvecklas mellan forskare och 
praktiker. Det representerar ett angreppssätt som i grunden 
har en praktisk och problemlösande inriktning. Helst bör 
dock aktionsforskningen kunna beskrivas som en ”praxi-
sorienterad kunskapsstrategi” (Mattson (2004) refererad 
i Rönnerman (2004). Även om forskningen och utveck-
lingsarbetet tillhör olika innebördsfält så skapas öppningar 
mellan dessa olika verksamheter. Det ömsesidiga utbytet 
av kunskaper bidrar till utveckling och förbättring av prak-
tiken men också till insikter som förbättrar teorier och 
begrepp.

Aktionsforskning innebär sålunda att man prövar något 
med syftet att förändra en verksamhet i önskvärd riktning. 
I vårt fall representerar detta något olika arbetssätt och en 
uppsättning verktyg för att integrera energi- och miljöfrå-
gor i fysisk planering som tidigare utvecklats i FoU-arbete 
och praktisk verksamhet. Rönnerman beskriver det som 
att man sätter igång en process som griper in i praktiken. 
Mötet mellan det generella och det specifika får en cen-
tral roll. Forskaren delger sina allmänna kunskaper kring 
metoder och analysinstrument medan praktikern besitter 
kunskap kring det unika i det specifika sammanhanget - i 
vårt fall kunskaper framförallt om planering, miljö, energi 
och andra frågor i de egna kommunerna. 

Processen kan beskrivas som ett led i att gå från det kända 
och beprövade, att pröva det okända och därefter relatera 
den nya kunskapen till de egna erfarenheterna. Kommu-
nernas aktörer var i många fall inte bekanta med de verktyg 
som presenterades av forskarna vilket innebar att de genom-
gått en lärprocess under arbetet. Forskarna fick också sätta 
sig in i de specifika förutsättningarna för planering i de fem 
kommunerna vilket också var en lärprocess. Detta ömsesi-
diga lärande i  mötet mellan forskare och deltagare är ett 
viktigt inslag aktionsforskning och förändringsprocesser.  
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Det som skiljer aktionsforskning från strikt akademisk 
forskning är att forskningen startar utifrån praktikerns frå-
gor samt att ett samarbete utvecklas mellan forskare och 
praktiker. Det representerar ett angreppssätt som i grunden 
har en praktisk och problemlösande inriktning. Helst bör 
dock aktionsforskningen kunna beskrivas som en ”praxi-
sorienterad kunskapsstrategi” (Mattson (2004) refererad 
i Rönnerman (2004)). Även om forskningen och utveck-
lingsarbetet tillhör olika innebördsfält så skapas öppningar 
mellan dessa olika verksamheter. Det ömsesidiga utbytet 
av kunskaper bidrar till utveckling och förbättring av prak-
tiken men också till insikter som förbättrar teorier och 
begrepp.

Aktionsforskning innebär sålunda att man prövar något 
med syftet att förändra en verksamhet i önskvärd riktning. 
I vårt fall representerar detta något olika arbetssätt och en 
uppsättning verktyg för att integrera energi- och miljöfrå-
gor i fysisk planering som tidigare utvecklats i FoU-arbete 
och praktisk verksamhet. Rönnerman beskriver det som 
att man sätter igång en process som griper in i praktiken. 
Mötet mellan det generella och det specifika får en cen-
tral roll. Forskaren delger sina allmänna kunskaper kring 
metoder och analysinstrument medan praktikern besitter 
kunskap kring det unika i det specifika sammanhanget - i 
vårt fall kunskaper framförallt om planering, miljö, energi 
och andra frågor i de egna kommunerna. 

Processen kan beskrivas som ett led i att gå från det kända 
och beprövade, att pröva det okända och därefter relatera 
den nya kunskapen till de egna erfarenheterna. Kommu-
nernas aktörer var i många fall inte bekanta med de verktyg 
som presenterades av forskarna vilket innebar att de genom-
gått en lärprocess under arbetet. Forskarna fick också sätta 
sig in i de specifika förutsättningarna för planering i de fem 
kommunerna vilket också var en lärprocess. Detta ömsesi-
diga lärande i  mötet mellan forskare och deltagare är ett 
viktigt inslag aktionsforskning och förändringsprocesser.  

Den partsföreträdande roll som många forskare till en bör-
jan hade i många aktionsforskningsprojekt tonades enligt 
Birgersson (1996) med tiden. Att förvärva kunskap och 
erfarenheter som forskaren annars inte kunde nå fram-
trädde istället som det viktigaste motivet för aktionsforsk-
ningsprojekt i hennes arbete med processer för att utveckla 
verksamhetsmiljöer. Forskningen sågs som en lärprocess 
som gav vidgade erfarenheter åt alla deltagare.

Aktionsforskning inom planerings- och  
designområdet
För att hitta en anknytning som passar vårt projekt ser vi 
bl.a.  den forskningsinriktning som under många år vuxit 
fram på Chalmers arkitektursektion som intressant. 

Den grundar sig i stor utsträckning på Donald Schöns 
forskning. I inledningen till sin bok the Reflective Prac-
titioner, Schön (1991) konstaterar han: ” I have become 
convinced that universities are not devoted to the produc-

tion and distribution of fundamental knowledge in gene-
ral. They are institutions committed for the most part, to a 
particular epistemology, a view of knowledge that fosters 
selective inattention to practical knowledge and professi-
onal artistry”. Schön hävdar att professionella praktiker i 
allmänhet vet mer än de kan uttrycka i ord (tyst kunskap). 
De uppvisar det han kallar kunskap i handling (knowing 
in practice). 

Ett centralt begrepp i hans arbete är reflection-in-action 
som innebär att vi reflekterar över våra handlingar medan 
de utförs. I kreativa processer, t.ex. När en arkitekt eller pla-
nerare skissar på nya strukturer eller en jazzmusiker impro-
viserar, tenderar reflektionen att pendla interaktivt mellan 
resultatet av handlingarna, handlingen i sig själv och den 
intuitiva kunskapen som ligger inbäddad i handlingen. I 
reflection-in-action är handlande och kunskap komple-
mentär. Handlandet vidgar och fördjupar tänkandet. 

Birgersson (1996) redovisar erfarenheter från handlingsin-
riktad forskning kring planering och förändring av arbets-
områden i Göteborg. Forskningen handlar om utveckling 
av kunskap både för och om planering. Forskningsansatsen 
speglar arkitektens och planerarens praktiska verksamhet. 
Den innebär att forma miljöer för olika brukargrupper och 
med att hantera och utveckla planeringsmetoder för att 
både ta fram förslag och förverkliga dessa. 

Det är sålunda viktigt att utveckla kunskap som kan bidra 
till att förbättra denna praxis. En sådan forskning nära 
praktisk verksamhet intresserar sig enligt Birgersson för 
att göra analyser som ökar förståelsen för sammanhang 
men också för att resultaten ska kunna användas i praktiskt 
arbete. Analysen av problemet måste ske samtidigt med en 
analys över vilka redskap och krafter som finns. Det blir 
då naturligt att i forskningen söka utveckla former för en 
planering som gör att olika aktörer i detta fall politiker, pla-
nerare och företagare, kan mötas i den aktuella situationen. 
Deltagande i en praktisk verksamhet blir det naturliga sät-
tet att försöka få kunskap om såväl problem som möjlighe-
ter i nya redskap.

Fröst (2004) använder design som forskningsmetod i sitt 
arbete. Det grundas förutom Schön (1992) på Simon 
(1969/96), Nigel Cross och Lundequist (1992, 1995), Ull-
mark (2003) och Galtung (1977). Galtung talar om tre 
kunskapstyper:

•  Empirisk kunskap – kunskap grundad i data från verk-
ligheten

•  Kritisk kunskap – kunskap om verkligheten ställd mot 
värderingar

•  Konstruktiv kunskap – hur man utifrån värderingar 
med hjälp av teorier kan skapa önskad verklighet

I designorienterad forskning är det kunskapen som gene-
reras av design som är resultatet, inte designartefakten eller 
designprocessen i sig. Här finns en parallell till vårt arbete i 
uthållig kommun om vi istället för design talar om planut-
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formning vilket är ett slag av design men i stor skala. Kun-
skaper kan skapas genom att introducera generella verktyg 
och att utveckla och tillämpa dessa i kreativa processer i den 
lokala kontexten. Genom att sedan reflektera kring dessa 
fall kan kunskap utvinnas som kan användas i det fort-
satta arbetet den lokala planeringssituationen men också i 
andra situationer. Ett skiljelinje mot traditionell forskning 
grundad på empirisk kunskap är att man i den designori-
enterade forskningen skapar tänkbara framtider som sedan 
undersöks på ett systematiskt sätt genom 

•  att man kritiskt analyserar hur de tänkta möjligheterna 
överensstämmer med de värderingar som gäller i det 
aktuella sammanhanget (jfr konsekvensbedömning)

•  att man undersöker genomförbarheten hos de skisserade 
framtiderna utifrån tillgängliga kunskaper dvs. skisserar 
en handlings- och genomförandestrategi

Kan man då utvinna generaliserbar kunskap ur detta arbets-
sätt? Det kanske är bättre att i detta fall i enlighet med 
Gislén (2003) tala om vidareförbar kunskap som alternativ 
till generaliserbar kunskap. Begreppet generaliserbar kun-
skap bygger på ett antagande om att den innehåller regler 
som är giltiga för alla tider och platser. Kunskap i handling 
kan dock inte bygga på fasta regler utan den baseras på 
en kombination av tidigare erfarenheter och nya kunska-
per som vunnits genom handling och kritisk reflektion av 
handlingar. 

Birgersson (1996) sammanfattar utifrån Wallén (1993)  
några av de svårigheter som är förknippade med aktions- 
och handlingsinriktade forskningsmetod som vi föresprå-
kar. Forskarna påverkar processen men kan inte kontrollera 
hur projekten drivs fram som helhet eftersom detta beror 
på den politiska situationen i kommunerna, rollspelet mel-
lan aktörerna i den lokala kontexten m.m.
Forskarna måste vidare kunna växla mellan förtrogenhet 

och kritisk överblick och distans, vara lojal mot kunskapen 
och kunna kritiskt pröva även det egna synsättet

Swedner (1993 i Nationalencyklopedin) lyfter fram den 
mycket diskuterade frågan om forskarens engagemang 
i planerings- och genomförandearbetet leder till att han 
förlorar sin förmåga eller vilja att objektivt beskriva för-
ändringsprocessen och dess effekter. Det finns också enligt 
honom de som hävdar den motsatta åsikten: 

•  aktionsforskare i planerings- och genomförandearbetet 
skärper sin blick för vad som händer inom projektet

• de finner lättare finner relevant information
• det är lättare att vara självkritisk än att kritisera andra

Praktisk uppläggning av utvecklingspro-
cessen  under pilotåret
Utvecklingsprocessen har byggts upp som ett växelspel 
mellan tre lokala endagsseminarier i varje kommun varvat 
med fyra kommungemensamma 1 ½ dagsseminarier samt 
ett kommungemensamt seminarium under en dag förde-
lade över en femtonmånadersperiod (sep 2004 – nov. 2005). 
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 
de valda planeringsuppgifterna med hjälp av de arbetssätt, 
metoder och verktyg som introducerats vid seminarierna. 
Nedan beskrivs kortfattat innehållet i de genomförda semi-
narierna för att ge en helhetsbild av den övergripande pro-
cessen i arbetet. Arbetets uppläggning illustreras i figur 7.

De valda planeringsuppgifterna samt resultatet av arbetet 
i form av nya arbetsformer, arbetssätt och lokalt anpassade 
tillämpningar av de introducerade verktygen presenteras i 
kommande kapitel.

Figur 7 Illustration av växelverkan mellan gemensamma och lokala seminarier under arbetet i etapp 1
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Gemensamt seminarium 1 (september 2004)

Vid det första gemensamma seminariet presenterades bak-
grunden till delprojektet med förmedling av övergripande 
kunskaper kring hur fysisk planering kan medverka till 
minskad energianvändning för uppvärmning och trans-
porter och underlätta energiomställningen mot förnybar 
energi. Kommunerna presenterade kort hur de arbetar med 
fysisk planering kopplat till uthållighetsfrågor idag.  Ett 
grupparbete genomfördes för  att ringa in dagsläge och 
framtidsperspektiv när det gäller arbete med hållbarhets-
frågor med fokus på energi- och trafikfrågor i kommu-
nerna. SWOT-analysen introducerades som verktyg. Den 
kom sedan att användas för en lokal analys av förhållanden 
i varje kommun (se nedan).  

Under den andra seminariedagen introducerades den över-
gripande metodiken med en generell arbetsgång och ett 
antal verktyg för fysisk planering i uthållig riktning. Den 
metodik som föreslogs knyter an till den metodik som Ulf 
Ranhagen utvecklat i samarbete med olika aktörer för att 
integrera miljöfrågor i samhällsplanering, se Ranhagen, 
U(2000) samt bioenergifrågor i samhällsplaneringen Ran-
hagen & Ekelund (2004). 

Möjligheterna och svårigheterna att utgå från den intro-
ducerade metodiken diskuterades i ett grupparbete. Här 
framkom att kommunerna framförallt såg behovet av att 
utveckla former för en aktivare dialog med medborgarna 
men att politikerna också har ett stort ansvar för att den 
fungerar. Det var få kommunerna som kommit i kontakt 
med de verktyg som föreslogs prövade men alla visade en 
nyfikenhet inför de väntade arbetet under pilotåret. 

Vid detta startseminarium diskuterades också möjliga pla-
neringsuppgifter i kommunerna som skulle kunna tjäna 
som tillämpningsexempel för olika arbetssätt och verktyg. 
Kommunerna fick till uppgift att föreslå lämpliga uppgifter 
och tvärsektoriella arbetsgrupper som lokalt skulle arbeta 
aktivt med uppgifterna. 

Lokalt seminarium 1 (oktober – december 2004)

Under en dag i varje kommun genomfördes lokala semina-
rier där arbete med en lokal tolkning av begreppet uthållig-
het påbörjades i de valda arbetsgrupperna utifrån verktyget 
mind-map. Tanken var att söka konkretisera uthållighets-
begreppet som oftast presenteras på ett standardiserat sätt 
med de tre överlappande hållbarhetscirklarna: ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt. Verktyget mind-map valdes för att 
det är fritt och stödjer ett kreativt tänkande.   

Vidare diskuterades valet av planeringsuppgifter med rele-
vans för koppling mellan fysisk planering, energi och trans-
porter. Trots uthållighetsfrågornas övergripande, globala 
karaktär är att det relevant att också fokusera på avgrän-
sade platser i stadsbygden. En viss plats speglar nämligen 
ofta generella brister eller kvaliteter i den fysiska struktu-

ren – fragmentering, ogenomtänkt koppling till landska-
pet, kulturhistorien etc. För detta tänkesätt finns stöd hos 
bl.a. Wheeler (2004) som refererats i teoridelen. 

Valet av planeringsuppgifter kom att diskuteras hela hösten 
i kommunerna eftersom de kommunala representanterna 
och vi i forskargruppen ansåg det angeläget att uppgifterna 
hade en direkt knytning till de planeringsbehov som före-
låg och föreligger. Uppgifterna som valdes i etapp 1 kom i 
olika hög grad få en stark koppling till verkliga planerings-
uppgifter. 

Arbete med att kvalitativt analysera situationen i det preli-
minärt eller definitivt valda planeringsområdet påbörjades 
vid seminariet i form av grupparbetet där en SWOT-ana-
lys genomfördes. Analysen omfattade både generella fakto-
rer och faktorer med direkt koppling till fysiska företeelser 
i planeringsområdet. Det rumsliga tänkandet kring uthål-
lighet och fysisk planering kom att bli en röd tråd under 
hela processen.

Gemensamt seminarium 2 (januari 2005)

Kommunerna presenterar sitt val av planeringsuppgifter 
och sina reflexioner kring arbetet med begreppet uthållig-
het och analys av omvärlds- och platsförutsättningar under 
hösten. Tanken är att denna tolkning och definition ska 
kunna utgöra en plattform för arbetet med att formulera 
mål och nyckelfrågor. Vid seminariet ges en lägesrapport 
när det gäller doktorandarbeten kring GIS, förnybar energi 
och bytespunkter i kollektivtrafiken. Metoder och verkty-
gen för nästa fas i arbetet – framtidsbilder och konsekven-
ser – introduceras. Det visade vid seminariet finnas behov 
av att lägga in ytterligare en workshop kring nyckelfrågor 
i fysisk planering. 

Gemensamt seminarium 3 (februari 2005)

Vid detta seminarium introducerades metoden ”strukture-
rad brainstormning” för att identifiera nyckelfrågor i det 
fortsatta arbetet med planeringsuppgifterna i kommunerna. 
Vid detta seminarium deltog en representant per kommun. 
Tanken var att dessa skulle fungera som processledare i sina 
respektive kommuner för att kunna genomföra motsva-
rande övningar med de lokala arbetsgrupperna och andra 
intresserade aktörer. Det sågs som väsentligt att ha ringat 
in och prioriterat viktiga nyckelfrågor inför de kommande 
lokala seminarierna med inriktning på framtidsbilder.

Lokalt seminarium 2 (februari – maj 2005)

Under en dag i varje kommun genomfördes lokala semi-
narier med fokus på att utifrån de i varje kommun lokalt 
definierade nyckelfrågorna utveckla framtidsbilder för de 
valda planeringsområdena. Dessa seminarier benämndes 
”framtidsverkstäder” för att framhäva syftet att det hand-
lade om att gå från arbetet med analys av situationen till att 
diskutera framtida handlingsalternativ i den fysiska plane-
ringen. Med utgångspunkt från de tidigare diskussionerna 
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om begreppet uthållighet, platsens styrkor och svagheter, 
hot och möjligheter i omvärlden samt inringade nyckelfrå-
gor utvecklades alternativa framtidsbilder för valda plane-
ringsområden. 

Ett tänkande inspirerat av ”backcasting” kombinerades 
med ”strategic choice” metodiken. Utifrån förslag till prio-
riterade nyckelfrågor utvecklades delalternativ som också 
kombinerades till helhetsalternativ. Övningarna gemom-
fördes med hjälp av en stor arbetsvägg där både post-it 
lappar, träddiagram och skisser över delalternativ och hel-
hetsalternativ sattes upp som underlag för gruppvisa och 
gemensamma diskussioner. 

Gemensamt seminarium 4  (juni 2005)

Detta seminarium inleddes med gruppvisa reflexioner 
presenterade i from av mind-maps kring hittillsvarande 
arbetsprocesser och test av olika verktyg. Kommunerna 
gavs också tillfälle att presentera de 2-4 huvudalternativ för 
planeringsområdena som utkristalliserats vid framtidsverk-
städerna och efterföljande planeringsarbete lokalt. 

Vid seminariet introducerades värderosen som ett tänk-
bart verktyg för att bedöma effekter och konsekvenser men 
framförallt för att jämföra olika alternativ. Värderosen har 
hittills framförallt tillämpats i integrerad bebyggelse- och 
trafikplanering genom att den ingår i Vägverkets nya pla-
neringsunderlag ”TRAST” – trafik för en attraktiv stad. Vi 
ser det som värdefullt att pröva detta verktyg också i den 
typ av planeringsuppgifter som ingår i uthållig kommun. 
Övningen genomfördes i två steg,  båda stegen i grupper 
med representanter för 2-3 kommuner vardera.  

Det första steget innebar att söka hitta relevanta värde-
grunder eller indikatorer av relevans för ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet. I ett andra steg bedömdes kom-
munernas framtidsbilder med utgångspunkt från de valda 
indikatorerna. Vi prövade att låta en kommuns represen-
tanter bedöma en annan kommuns framtidsbilder för att 
ge ett utifrånperspektiv på planeringen innan den fortsätter 
på det lokala planet.  
Som en del i seminariet gjordes även ett studiebesök på 
Norra Älvstranden i Göteborg där gruppen tog del av den 
pågående planerings- och genomförandeprocessen för ett 
av landets största stadsbyggnadsprojekt.

Lokalt seminarium 3 (augusti – oktober 2005)
 
Syftet med avslutande lokala seminarier i etapp 1 var att 
fördjupa konsekvensbedömningen av kommunens egna 
framtidsbilder. Bearbetningar av de lokalt framtagna fram-
tidsbilderna presenterades. En översyn gjordes även av kri-
terier, värdegrunder och indikatorer för att hitta de i ett 
lokalt perspektiv mest relevanta. Indikatorerna rangordna-
des efter deras betydelse för att uppnå en hållbar utveck-
ling ur ekologisk, social och ekonomisk synpunkt. Värd-
erosen prövades på nytt med utvärderade indikatorer som 
grund. Vid seminariet prövades också en förenklad form av 

multikriterieanalys där indikatorerna viktades för att se om 
totalvärderingen av alternativen påverkades av vikterna (en 
förenklad form av det man kallar robusthetsanalys). 

Gemensamt seminarium 5 (november 2005)

Detta gemensamma seminarium inleddes med en studie-
resa med inriktning på hållbara transporter och energifrå-
gor i samhälls- och stadsbyggandet. Vi gjorde en färd på 
den hittills byggda sträckan av tvärspårvägen mellan Alvik 
och Sickla allé i Hammarby sjöstad. Den nya bytespunk-
ten i Liljeholmen med bekväm omstigning mellan tunnel-
bana, buss och spårväg besöktes liksom Hammarby sjöstad. 
Vid detta avslutande gemensamma seminarium för etapp 
1 diskuterades problemställningar och knäckfrågor när det 
gäller att genomföra de förslag och idéer som utvecklats i 
kommunernas planeringsexempel. 

Försök gjordes också att identifiera viktiga vägval och 
beslut i den fortsatta processen. Både framgångsfaktorer 
och hinder för att förverkliga hållbarhetsvisioner och mer 
konkreta lösningar diskuterades. Doktoranderna gav sina 
preliminära slutsatser kring verktyg och samarbete, energi- 
och transportfrågor. Slutligen utkristalliserade kommu-
nerna sina slutsatser från hittillsvarande arbete och redo-
visade sina intentioner med etapp 2.
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Figur 8 En inblick i några av de olika typer av workshops som genomförts i projektets etapp 1.
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Figur 9. Bilder från Vingåker 

En viktig utgångspunkt i arbetet med delprojektet fysisk 
planering inom uthållig kommun är att arbetet med utveck-
ling av metoder, arbetssätt och verktyg sker i anslutning 
till planeringsuppgifter som av politiker och tjänstemän 
bedöms som angelägna sett i förhållande till kommunens 
planeringssituation.
De valda uppgifterna spänner från kommunövergripande 
nivå till områdesnivå. De speglar också rätt väl vad som idag 
ses som angelägna planeringsfrågor i dagens Sverige. Ned-
anstående beskrivning bygger på en bearbetning av beskriv-
ningar som presenteras i kommunernas lägesrapporter.

Vingåker 
Vingåker är en landsbygdskommun med centralorten 
Vingåker som största samhälle. Antalet invånare är ca 9200 
(2003). Näringslivet omstruktureras från en stor andel kon-
fektionsindustri till att nu ha flera företag inom områden 
som industritextil, handel (t.ex. factory outlet), vård och 
omsorg. De förbättrade regionala kommunikationerna med 
utbyggnad av snabbtåg som Svealandsbanan och Mälarba-
nan innebär att Vingåker kommer att en successivt ökat del 
av fördelarna med den regionförstoring som sker i Mälar-
dalen.

Från början under hösten 2004 valdes området kring Ving-
åkers järnvägsstation i centralorten. Det första seminariet 
behandlade också denna del. Efter diskussioner om att 
bättre kunna koordinera kommunens planeringsbehov med 
projektets inriktning skedde ett byte av planeringsuppgift 
under början på 2005 till att omfatta det inledande arbe-
tet med den kommuntäckande översiktsplanen. Den gamla 
översiktsplanen från 1990 är i stort behov av att omarbetas 
och förnyas. Arbetet inom uthållig kommun har bl.a. inne-
burit att söka alternativa framtidsbilder för Vingåkers kom-
mun och att påbörja en konsekvensbedömning av dessa.

Ulricehamn
Ulricehamn i Västra Götalands län har ca 22 000 inv. (2003). 
Kommunen präglas av sitt stora inslag av små och medel-
stora företag. Tillverkningsindustrin inom verkstadsvaror 

4   Kommunernas översiktliga planering och 
val av planeringsuppgifter

har utvecklats kraftigt och är nu tillsammans med textil-
konfektion den största industrinäringen i kommunen. En 
framtida snabbtågsförbindelse vid Götalandsbanan kom-
mer att ha stor betydelse för att inlemma Ulricehamn i ett 
större regionalt mönster.

Ulricehamns kommun befinner sig i ett mycket spännande 
planeringsläge som skapar möjligheter att utveckla staden 
på nya sätt. Aktuella planeringsfrågor för Ulricehamns stad 
är ombyggnad av Riksväg 40 till motorväg i ny sträckning 
och Götalandsbanan med ett stationsläge i norra Ulrice-
hamn. Även en förbifart från väg 157 söder om Ulricehamn 
till väg 40 finns med i den kommuntäckande översiktspla-
nen. De planerade förändringarna kräver att kommunen tar 
ställning till hur trafiknätet ska förändras efter de nya för-
utsättningarna. Det skapas också nya intressanta områden 
för företagsetableringar, handel och bostäder. 

Under hösten 2004 påbörjades planering av arbetet med 
delstudier med tre olika inriktningar. Kollektivtrafik, vär-
meplan och utställningshall för planeringsdialoger.

Syftet med kollektivtrafikstudien är att skapa en helhets-
bild av Ulricehamns centrumtrafik med olika stadsdelars 
resbehov ställt mot utbudet av kollektivtrafik. Ett delsyfte 
med studien är att öka kommunens interna användning av 
GIS som verktyg i planeringen. De data som togs fram i 
studien sågs också som användbara i andra planeringssam-
manhang. 
 
Delstudien om värmeplan syftar till att skapa ett underlag 
för beslut om framtida värmeplan bl.a. genom att mäta vär-
metätheten inom olika delar av staden. Hög värmetäthet 
visar att det kan finnas underlag för fjärrvärme eller annan 
gemensam uppvärmning. Utöver att kartlägga värmetät-
heten planeras studier av dagens uppvärmningssystem och 
om husen har direktverkande värme eller ett vattenburet 
system. 

Den tredje delstudien av studien avser planering av en 
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Figur 10. Bilder från Ulricehamn

Figur 11. Bilder från Dalsjöfors

utställningshall: Denna är tänkt att användas i tidigt plane-
ringsstadium för att olika grupper ska kunna arbeta aktivt 
med förslag till förändringar och förbättringar av samhället. 
Förslaget från gruppen är att en stor karta eller ett flygfoto 
ska placeras på golv eller vägg med möjlighet till utplace-
ring av objekt som symboliserar byggnader, vägar, grönytor, 
energianläggningar etc. Syftet är att öka möjligheten för 
invånarna att påverka den fysiska planeringen. Det är ett 
viktigt led i demokratiarbetet och ger en värdefull möjlig-
het till ökad helhetssyn. Barn kan exempelvis få peka ut sin 
skolväg och berätta om olika hinder utefter vägen. Möj-
ligheterna att koppla in studenter i arbetet med en utställ-
ningshall på Höjdgatan ska utredas vidare

Ulricehamn har ändrat inriktning under det gångna året. 
Det visade sig alltför tidskrävande att påbörja och full-
följa projekt som inte riktigt passade in i det ordinarie och 
löpande arbetet. För att få en bättre koordinering mellan 
det reguljära planeringsarbetet och delprojektet fysisk pla-
nering valdes den fördjupade översiktsplanen (FÖP för 
Ulricehamns stad) som planeringsuppgift. Genom den 
resursförstärkning som skedde genom anställningen av en 
ny planarkitekt under våren 2005 kunde också arbetet med 
FÖP påbörjas. Av de delstudier som beskrivs ovan ingår 
värmeplan och utställningshall mer eller mindre naturligt 
i FÖP.

Borås
Borås kommun, med ca 98 000 inv.(2003), har både stads-
karaktär och landsbygd. Den genomsnittliga befolknings-
ökningen under de senaste 14 åren är 340 personer/år. 
Enligt prognoser (2005) förväntas invånarantalet ha växt 

till ca 102 000 personer 2009 dvs. ca 3300 fler än ÖP 90 
antagit för år 2010. Staden är sedan länge centrum för 
postorder och textil. Under senare år har den profilerats 
som centrum för logistik och distribution. 

Borås och Sjuhäradsbygden är en viktig del av Västra Göta-
landsregionen. Den antagna utvecklingsvisionen för Västra 
Götaland (RUV) anger att regionen ska utvecklas till en väl 
sammanhållen region där delarna samspelar och förstärker 
varandra med växtkraft och långsiktigt positiv befolknings-
utveckling i alla regiondelar. Sjuhärads kommuner Borås, 
Ulricehamn, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tra-
nemo och Vårgårda samverkar i Sjuhärads kommunalför-
bund. Avgörande frågor av betydande gemensamt intresse 
är bl.a. infrastrukturinvesteringar i form av Västlänken och 
Götalandsbanan. Riksvägarna 27 och 40 upprustas också 
till bättre standard.

I Borås sammanföll starten av delprojektet fysisk plane-
ring i uthållig kommun med starten på arbetet med att 
ta fram en samrådshandling för den kommunomfattande 
översiktsplanen. I översiktsplanen ingår utöver centralorten 
(centrums kommundel) nio kommundelar. Dalsjöfors är en 
centralort i Toarp och utöver denna finns ytterligare fem 
mindre orter. Dalsjöfors har ca 3500 invånare och ligger ca 
10 km öster om Borås tätort. Det är en relativt komplett 
ort som innehåller en bra balans mellan arbete, boende och 
service. Valt av att fokusera planeringsuppgiften till Dal-
sjöfors är att det finns en bra grund för lokala samverksfor-
mer genom samhällsföreningen Attraktiva Toarp. Arbetet 
med fördjupning av översiktsplanen för Dalsjöfors är också 
tänkt att ge inspiration till arbetet med metoder, arbetssätt 
och verktyg inom de andra kommundelarna.
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Figur 12. Bilder från Solna

Solna 
Solna har ca 59 000 inv. fördelade på ca 36 500 hushåll. 
Mer än hälften av dessa består av ensamboende vilket är en 
hög siffra jämfört med riket i övrigt. Sedan mitten av 80-
talet har det skett en stadig befolkningstillväxt med i med-
eltal ca 500 inv./år. Med en fortsatt hög befolkningstillväxt 
regionen (max scenario 600 000 inv. fram till år 2030 enligt 
RUFS) skulle Solna med motsvarande befolkningstillväxt 
kunna en befolkning på 80 000 inv. En förutsättning är 
dock att Solna klarar av den bostadsproduktion som det 
planeras för. 

Med ca 8000 företag och 59 000 arbetsplatser är Solna 
landets företagstätaste kommun. Tjänsteföretag domine-
rar och många företag har sitt huvudkontor här. Under 
den närmaste tioårsperioden planeras ytterligare ca 20 000 
arbetsplatser. Solna har den att kommunen är den speciella 
förutsättningen att vara landets till ytan tredje minsta kom-
mun. Dess läge som granne till Stockholms stad innebär 
goda kommunikationer med kollektivtrafik men också att 
ca en halv miljon fordon dagligen passerar genom kommu-
nen till och från Stockholm.

Utifrån resonemang om uthållighet och resurseffektivitet 
har Solna valt att arbeta med att ytterligare förbättra möj-
ligheterna att resa kollektivt.  Från Solnas perspektiv har 
andelen resenärer som använder kollektivtrafik stor bety-
delse för energieffektivisering och resursbesparing. De stora 
biltrafikströmmarna genom kommunen utgör ett stort mil-
jöproblem i flera avseenden.

Den planeringsuppgift som valts gäller program- och pla-
neringsarbete för Solna stationsområdet. Solna station är 
idag en pendeltågsstation med omstigningsmöjlighet till 
flera busslinjer som trafikerar området. Stationen kommer 
i framtiden att få en ökad betydelse som trafikknutpunkt 
då det finns stora planer på utbyggnad av kollektivtrafikin-
frastrukturen. I anslutning till stationen kommer tvärbanan 
att dras och ett stopp skall vara vid Solna station. Even-
tuellt nya sträckningar av regionaltågstrafiken mot Stock-
holms nordostsektor via den s.k. Roslagspilen skulle ge nya 
kopplingar. Diskussioner förs också om att Arlandabanans 
tåg skall kunna stanna här. Om en alternativ sträckning av 
Mälarbanan förverkligas skulle det ge ytterligare målpunk-
ter från denna plats.

Solna stationsområde har idag en dålig fysisk utformning 
som försvårar för trafikanterna att använda stationen och 
att stiga om mellan olika trafikslag. Det är svårt att orien-
tera sig i området som upplevs vara en otrygg plats. Idag 
utgör också Solna station med omgivning en barriär mellan 
kringliggande stadsdelar. Platsen behöver uppgraderas till 
en bättre funktionell och väl gestaltad knutpunkt och plats 
i staden. Med en omgestaltning finns förutsättningar att 
skapa en attraktiv plats som också binder samman stadsde-
larna istället för att separera dem.
Många bor och arbetar i området runt stationen idag och 
det finns bra potential för utbyggnad av ytterligare bostä-
der och arbetsplatser inom ett nära avstånd till stationen. I 
direkt anslutning till stationen finns bland annat ett äldre 
verksamhetsområde där en viss uppgradering har påbörjats. 
Kommunen planerar också för en ny stadsdel (Råstablick) 
med drygt 2 000 bostäder och 20 000 kvm kommersiella 
ytor omedelbart nordväst om stationsområdet.

Örnsköldsvik
Örnsköldsvik har idag ca 55 000 inv. (2003) Under 90-talet 
minskade befolkningen med ca 4000 personer, eller knappt 
0,7 % per år. Jämfört med riksgenomsnittet föds det få 
barn i kommunen, beroende på ett underskott av männis-
kor i åldrarna 20 till 40 år. Kommunen har också en större 
andel äldre än hela riket. Prognoserna över befolkningsut-
vecklingen visar en fortsatt successiv minskning av befolk-
ningen beroende på relativt få människor i barnafödande 
åldrar och relativt många äldre. Invånarantalet kan komma 
att minska betydligt på längre sikt om inga väsentliga för-
ändringar kommer till stånd.

Kommunens näringsliv är uppbyggt kring pappers- och 
massaindustri samt verkstadsindustri. Ett antal stora före-
tag dominerar bilden men bland de 300 tillverkande företa-
gen finns många mindre och medelstora. Exportandelen är 
mycket hög och överstiger vida rikets genomsnitt. Minsk-
ningen av antalet arbetstillfällen (ca 4300 under 90-talet) 
har bromsats upp under senare år.
Läget mellan två regionala centra (Sundsvall/Härnösand 
respektive Umeå) har gjort att Örnsköldsvik har jämfö-
relsevis få regionala funktioner inom både näringsliv och 
offentlig sektor. De stora avstånden inom regionen kom-
binerat med bristande kommunikationer gör det svårt att 
dagligen pendla till arbete i andra kommuner. 
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Utbyggnaden av Botniabanan – ca 19 mil järnväg mellan 
Sundsvall och Umeå – kommer att få stor betydelse för att 
skapa en regional förbindelse längs norrlandskusten med 
möjlighet både till arbetspendling inom regionen och till 
långväga persontrafik till/från Norrland.  Banan ger snab-
bare, säkrare och miljömässigt bra godstransporter från 
Norrlands tunga och exportintensiva industri.

Ett omfattande regionalt samarbete har byggts upp med 
samverkan med de övriga sex kommunerna inom Väster-
norrlands län bl.a. när det gäller IT-infrastruktur. Kommu-
nen samarbetar med Kramfors och Länsstyrelsen m.fl. om 
världsarvsområdet Höga Kusten. Som medlem i Kvarken-
rådet sker också en samverkan med kommuner i Västerbot-
tens län och Vasa län i Finland. 

Inledningsvis skisserades tre tänkbara planeringsuppgifter 
i Örnsköldsvik:

•  Studier av alternativa placeringar och utformningar av 
en godsterminal

•  Planerad markanvändning för Köpmanholmen som ett 
lämpligt område för hantering av material för återvin-
ning för vidare transport med pråm

•  Planering av Norra station som ett andra resecentrum 
längs Botniabanan genom centralorten

Efter moget övervägande kom kommunen fram till att 
utreda hur området kring Botniabanan, Norra Station, 
ska utformas för att stationen skall kunna nyttjas optimalt 
för persontransporter, vilket i sin tur, tror vi, ska leda till 
utveckling av i första hand närområdet till stationen.

Med facit i hand anser kommunen att de inte valt en opti-
mal planeringsuppgift i delprojektet. De anser att utbytet 
av den föreslagna metodiken och de föreslagna verktygen 
hade blivit större om förutsättningarna inte varit så givna 
som in detta planeringsfall.

Figur 13. Bilder från Örnsköldsvik
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5  Lokal tolkning av begreppet uthållighet

Vid det första lokala seminariet under hösten 2004 arbe-
tade kommunerna fram en lokal tolkning av begreppet 
hållbarhet. De olika tolkningarna presenterades i form av 
mind maps som är ett av de verktyg som forskargruppen 
utvärderat. Utvärderingen av verktyget mind map som 
användes för att utveckla lokala tolkningar av begreppet 
uthållighet redovisas i nästa kapitel. Trots att tiden för den 
workshop som genomfördes var begränsad togs det fram 
ett rikthaltigt och idémässigt spännande material. Det visar 
på utvecklingspotentialen i workshops i tvärsektoriella 
grupper även kring så svåra frågor som tolkning och defi-
nition av hållbarhet. I ett fall (Borås) har det material som 
togs fram vid den lokala workshopen vidarebearbetats till 
en mer ”officiell” tolkningsversion som används som under-
lag vid fortsatta diskussioner kring hållbarhet med politiker 
och andra aktörer.

Vingåker
Tre grupper sammansatta av både tjänstemän och politiker 
arbetade fram synen på hållbarhet under det första semi-
nariet 2004-12-21.  Den ekologiska, sociala, ekonomiska 
och rumsliga hållbarheten utgjorde stommen i gruppernas 
diskussioner. 

•  Den sociala hållbarheten innefattar demokrati, levnads-
villkor, bildning samt närhet.

•  Den ekonomiska hållbarheten innefattar hushållning 
och de marknadsvillkor som är styrande. 

•  Den ekologiska hållbarheten innefattar VA-frågor, 
avfall, återvinning.

Även den rumsliga dimensionen av hållbarhet togs upp 
och för att uttrycka den på ett koncentrerat sätt användes 
begreppen täthet och närhet. De aspekter som innehåller 
sociokulturella förhållningssätt inverkar också på hållbar-
heten i ett samhälle. Medvetenheten om betydelsen av ett 
helhetsperspektiv med ett samspel mellan delar och helhet 

Figur 14 Två exempel på tolkningar av begreppet uthållighet från workshop i Vingåker

samt av strävan att skapa en attraktiv kommun betonades. 

I en av grupperna sågs den grundläggande indelningen 
i ekologiskt, socialt och ekonomiskt som övergripande 
dimensioner. Utvecklingen av infrastrukturen i bred 
mening, d.v.s. inklusive bredband och annan IT-infrastruk-
tur lyftes fram som huvudfrågor för att skapa ett hållbart 
samhälle. Transporterna är kopplade till resurser som kan 
utnyttjas mer effektivt med ny teknik och samordning. 

En integrerad syn på energi- och försörjningsfrågorna sågs 
som en väsentlig del av en hållbar infrastruktur med en 
koppling mellan biobränsleodling, värmeverk och renings-
verk med möjlighet att använda gråvatten som gödnings-
medel för energiskog. Den idéskapande processen sågs som 
en mycket väsentlig del av hållbarheten.

Ulricehamn
I Ulricehamn bedrevs arbetet i tre grupper med tjänstemän 
från kommunens olika förvaltningar under det första semi-
nariet 2004-11-10.

Hållbarhet sågs som motsatsen till sårbarhet. Hur framti-
den blir är beroende av hur mark, vatten och naturtillgångar 
används. Det är därför nödvändigt att i fysisk planering en 
helhetssyn så att alla de nära sammanlänkade delarna kom-
mer med. I en av de mindmaps som togs fram illustrerades 
detta med hjälp av linjer eller länkar mellan de olika håll-
barhetsaspekterna.

Även i Ulricehamn anknöt grupperna till den klassiska 
indelningen i ekologiskt, socialt och ekonomiskt beskrivet 
som överlappande cirklar för att illustrera de starka sam-
banden mellan de tre dimensionerna. 
     
I de sociala aspekterna har demokrati en central plats för 
Ulricehamns kommun. Medborgarinflytande, ungdoms-
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fullmäktige, byalag och fungerande samråd där frågor som 
val av plats för bostäder kan diskuteras är viktigt för Ulri-
cehamn. För en hållbar social miljö är det också viktigt med 
jämlikhet såväl mellan könen som mellan åldersgrupper 
och olika etniska tillhörigheter. Folkhälsan kan påverkas 
genom en fungerande planering av risk och sårbarhet, bul-
ler och luftkvalitet.

Framsynthet och planering är vägar till en hållbar framtid. 
Genom att regelbundet göra prognoser och omvärldsanaly-
ser för kommunens ekonomiska och sociala situation håller 
kommunen sig mer förberedd inför framtiden. Attraktiv 
mark måste reserveras för etableringar och olika verksam-
heter så att sysselsättning och arbetstillfällen gynnas och 
därmed den ekonomiska hållbarheten. Arbetsmarknads-
frågorna sågs som en stark länk mellan det sociala och eko-
nomiska perspektivet på hållbarhet.

De ekologiska värdena  måste värnas och det kan bland 
annat ske genom en effektiv energianvändning vad det 
gäller bland annat hushållens uppvärmning. Ulricehamns 
kommun har fjärrvärme och målet är att så många som 
möjligt ska kunna ansluta sig till nätet vilket vägs in när 
nya byggnader ska byggas. 

I infrastrukturplaneringen är det viktigt de fysiska åtgärder 
som görs gör kollektivtrafiken tillgänglig och att utbyggna-
der inte görs så att ny trafik alstras. Det är också viktigt att 
vid utbyggnad på orörd mark inte störa känsliga biotoper. I 
en av grupperna betonades en systemsyn på trafikfrågorna 
för att minimera användning av fossila bränslen som den 
mest centrala dimensionen av ekologin.

Tidsperspektivet las in som en axel i en av grupperna. Håll-
barhet måste ses som ett dynamisktbegrepp som ständigt 

Figur 15 Ett exempel på lokal tolkning av begreppet uthållighet från workshop i Ulricehamn

omprövas och utvecklas men hela tiden med stark förank-
ring i det historiska perspektivet.

Borås – Dalsjöfors
I Borås översiktsplan (utställningshandling november 
2005) redovisas i utgångspunkter för planen några centrala 
formuleringar ur regeringens strategi för hållbar utveckling 
samt Borås vision av en hållbar kommun hämtad från den 
antagna Agenda 21. Visionen av Borås är en hållbar kom-
mun där livskvalitet, god hälsa, trygghet, framtidstro och 
en klok användning av jordens resurser är viktigare än ener-
gislukande levnadsstandard och hög konsumtion. Sociala 
mål för en hållbar utveckling finns i en strategisk plan. För 
det praktiska arbetet har sex överrgipande samhällsbygg-
nadsmål formulerats som utgångspunkt för spelregler för 
hållbar utveckling med konkreta delmål för tretton olika 
områden. 

Fyra grupper med representanter för Borås stad (kom-
munledningskansliet och andra förvaltningar), från kom-
mundelen Dalsjöfors och från samhällsföreningen Attrak-
tiva Toarp deltog i arbetet med uthållighetsbegreppet. De 
tre dimensionerna ekonomiskt, socialt och ekologiskt låg 
i botten på arbetet men flera aspekter som tvärar genom 
dessa tre berördes. 

Generationsprincipen som tas upp i Brundtlandrapporten 
belystes med ett citat från en vis indianhövding:  ”Vi har 
inte ärvt jorden från våra förfäder utan vi har lånat den av 
våra barn”. Frågorna för vem? Vilken utvecklingsnivå ska vi 
acceptera? Vågar vi? och för hur länge? lytes fram. Andra 
tvärande aspekter som togs upp är samspelet globalt, regio-
nalt, nationellt och lokalt, betydelsen av att uttrycka dessa 
diffusa begrepp på ett enkelt, begripligt och lättillgängligt 
sätt. Vikten av att inte glömma bort attraktivitet, trivsel 
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och trygghet när man talar om hållbarhet betonades. Risk 
och sårbarhetsfrågorna gavs fokus kopplat till bl.a. effektiv 
energianvändning och återvinning.

Efter seminariet bearbetades resultatet av workshopen till 
ett hållbarhetsparaply där de övergripande, frågorna som 
tvärar över de tre huvuddimensionera knyts till paraplyet 
som ett ”regnskydd” över de sociala, ekonomiska och eko-
logiska dimensionerna. 

Solna
I Solnas översiktsplan (samrådshandling våren 2005) sam-
manfattas de nationella planeringsförutsättningar som styr 
arbetet mot en hållbar utveckling och där ekologiska, soci-
ala och ekonomiska mål skall eftersträvas och uppnås. Där 

Figur 16 I Borås utvecklades efter workshopen ett ”hållbarhetsparaply” som byggde på en kombination av flera gruppers olika 
tolkningar av begreppet.

lyfts plan- och bygglagen, den nationella miljöpolitiken, 
den nationella trafikpolitiken, nationella folkhälsomål samt 
den nationella handlingsplanen för äldre- och handikappo-
litiken fram. I översiktsplanen görs dock ingen egen lokal 
definition av begreppet hållbarhet.

Som uppstart på projektet 2004-11-15 diskuterades 
begreppet uthållighet vid en heldagsworkshop i Solna med 
deltagare från flera kommunala förvaltningar.  Indelade i 
två grupper diskuterade de medverkande vad ett hållbart 
Solna är och två alternativa bilder av begreppet uthållig-
het togs fram. Dessa två har sedan fått leva vidare paral-
lellt under arbetets gång, och har legat som en slags bas för 
vidare diskussioner kring den konkreta planeringsuppgif-
ten Solna stationsområdet. 

Figur 17 I Solna prövades två olika sätt att beskriva uthållighet
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En av grupperna ifrågasatte den praktiska användbarhe-
ten av den klassiska tredelningen ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt. En grupp prövade begreppen samhällsstruktur 
kopplat till de regionala förutsättningarna, storstadssyste-
met och bebyggelsestrukturen som ett sätt att komma åt 
frågor som påverkar t.ex. energianvändningen. En robust 
struktur som är flexibel och tål förändring i ett långsik-
tigt perspektiv lyftes fram. Trafiken är så central i Solna att 
den behöver ges en egen plats i diskussionen om begreppet 
hållbarhet. 

Med energimyndighetens forskningsprojekt och dess 
inriktning som bas kan man konstatera att de berörings-
punkter som finns mellan uthållighet i Solna och resurshus-
hållning till stor del handlar om  att skapa energieffektiva 
transporter och uppvärmningssystem i storskaliga/kom-
muntäckande eller regionala strukturer.

Begreppet uthållighet har  för Solna stads arbete i delpro-
jektet fysisk planering fokuserats på att i det vidare arbetet 
finna möjliga resurssnåla lösningar för ett effektivt kollek-
tivtrafiksystem. 

Örnsköldsvik
I Örnsköldsvik diskuterades hållbarhetsbegreppet vid det 
första seminariet 2004-11-18 med politikerna i planerings-
gruppen samt med tjänstemän från olika förvaltningar.

 I Örnsköldsvik är de tre klassiska dimensionerna Ekologisk 
uthållighet, Social uthållighet samt Ekonomisk uthållighet 
centrala för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Det 
måste råda balans mellan konsumtion och återuppbyggnad, 
resurser måste fördelas rättvist. Jämlikhet, social välfärd, 

individens möjlighet att utveckla sina drivkrafter samt del-
aktighet är viktigt. Vi ska ha en ekonomi där medborgarna 
kan försörja sig utan att bryta balansen mellan konsumtion 
och råvarutillgångar.

Kommunens översiktsplan ger också vägledning när det 
gäller den lokala tolkningen  av begreppet. I översikts-
planen från 1999 redovisades några övergripande mål för 
kommunens utveckling som formulerades i samband med 
att tillväxtprogrammet togs fram. Målen har sedan åter-
kommit i översiktsplanen från 2003. 

Det övergripande målet för Örnsköldsvik är att alla som 
bor och arbetar i kommunen ska ha Hög livskvalitet. För att 
nå detta mål krävs ett Starkt Näringsliv som är konkurrens-
kraftigt och kan skapa tillväxt och som så långt som möj-
ligt bygger på förnybara råvaror och förnybar energi. Det 
krävs också en Attraktiv Kommun skapas,  vilket innebär 
att kommunen ska vara intressant både som inflyttningsort 
för människor och som etableringsort för företag. För att 
vara intressant krävs en väl fungerande offentlig sektor med 
bl. a. bra skola, äldreomsorg och sjukvård samt attraktivt 
boende. Tillgång till god service, kultur, fritidsverksamhet, 
bra kommunikationer mm, mm är också en förutsättning.

Den långsiktiga hållbarheten har en central roll och illus-
treras som ett centrum kring vilka de övriga målen gruppe-
ras. Den av KF antagna lokala Agenda 21anger i en vision 
färdriktningen för kommunens utveckling mot ett långsik-
tigt hållbart samhälle. Viktiga styrkor och möjligheter som 
lyfts fram i visionen är grönstrukturen, förnyelsebar skogs-
råvara och förnyelsebar energi. Svagheter och hot är det 
stora bilberoendet och en stor industriell energiförbruk-
ning främst el. 

Figur 18 I översiktsplan 2003 för Örnsköldsviks kommun ses långsiktig hållbarhet som starkt 
länkat till hög livskvalitet, starkt näringsliv och attraktiv kommun.

HÖG LIVSKVALITET

ATTRAKTIV KOMMUNSTARKT NÄRINGSLIV

Långsiktigt hållbart 
samhälle

ekonomi-ekologi-socialt
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Analys och reflexioner
Arbetet med den lokala tolkningen av begreppet visar att 
den klassiska indelningen av hållbarhet i tre dimensioner 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt har en stark förankring 
i kommunerna. Det är också påfallande hur viktig balansen 
mellan de tre dimensionerna uppfattas. Även om många 
är medvetna om miljöhoten mot vår överlevnad så är det 
ingen grupp som går så långt att deras tolkning överens-
stämmer med diskursen ”global rättvisa” som lyfter fram 
det begränsade miljöutrymmet som ett allt överskuggande 
problem.  Å andra sidan omfattar inte någon grupp helt 
och hållet motsatsen ”ekologisk modernisering” där miljö-
problem antas kunna lösas genom vetenskapliga eller tek-
nisktekonomiska åtgärder utan att förhållandet till naturen 
förändras. 

Min tolkning är att förhållningssättet ligger i en mittfåra 
mellan dessa diskurser. I huvudsak råder en harmonisyn 
och en pragmatisk inställning till begreppet: det används 
för att man i sin vardag ska kunna göra det bästa möjliga 
med rådande förutsättningar. Att eftersträva dramatiska 
förändringar och att lyfta fram eller tydliggöra konflikter 
ses inte som önskvärt annat än i undantagsfall.

Den ekonomiska tillväxten ses som en central förutsättning för 
att tillgodose de andra dimensionerna.
Vissa lyfter särskilt starkt fram ekonomiskt tillväxt baserad 
på förnybar energi och förnybara råvaror (Örnsköldsvik). 
Att skapa levande centrum och lokal självförsörjning i de 
många mindre tätorterna som omger centralorten betonas 
av andra (Borås och Vingåker). Solna ser en stark ekono-
misk tillväxt som en förutsättning för välfärd men inser 
också att det leder till miljöproblem som måst bemästras. 
Men problemen förknippas i deras fall kanske främst med 
den explosiva utvecklingen i regionen som leder till icke 
önskvärd genomfartstrafik och andra problem. 

Det sociala perspektivet lyfts fram som så centralt i alla kom-
muner att det kan uppfattas som något mer prioriterat än 
den ekologiska dimensionen. Demokrati, påverkansmöj-
ligheter, jämställdhet, möjligheter till utbildning ses som 
en förutsättning för gynnsam utveckling av de ekologiska 
frågorna (Borås och Ulricehamn). Folkhälsofrågan har en 
särskilt central plats i Solna som är så starkt miljöpåverkat 
av trafiken. I Örnsköldsvik är de sociala frågorna en inte-
grerad del av mål som rör den attraktiva kommunen och ett 
starkt näringsliv.

Den ekologiska dimensionen har olika fokus i de olika kom-
munerna. I Solna är strävan till ett resurseffektivt och mil-
jövänligt transportsystem en fråga av allt överskuggande 
betydelse. Ett väl utbyggt fjärrvärmesystem baserat på för-
nybar gör därmed energi för uppvärmning till en mindre 
brännande fråga. I övriga kommuner ses både energi- och 
transportsystemet som mer likvärdigt centrala för att uppnå 
hållbar utveckling.

Den rumsliga dimensionen är inte framlyft i de officiella 
hållbarhetsdefinitionerna men har nämnts som väsentlig på 

olika sätt i kommunerna. Vingåker betonar vikten av när-
het och täthet bl.a. för att skapa gynnsamma energi- och 
transportförhållanden. I Borås påtalas vikten av en blandad 
bebyggelse och gemensamma mötesplatser även i de min-
dre tätorterna. Ulricehamn lyfter fram ett levande centrum 
som en betydelsefull rumslig dimension. En robust bebyg-
gelsestruktur som en del av storstadssystemet i ett regio-
nalt perspektiv är centralt i Solnas fysiska planering mot 
hållbarhet.

Institutionella förutsättningar, process- och nivåfrågor, tids-
perspektiv hör till de frågor som lätt faller mellan stolarna 
i den klassiska indelningen ekologiskt, socialt och eko-
nomiskt. Det finns många frågor som tvärar mellan och 
påverkar dessa dimensioner och dit hör förhållandet mellan 
det globala och lokala, mellan politik och marknad, mellan 
kort och lång sikt, aktörer med olika resurstillgång, mellan 
olika generationer etc. I projektets etapp 2 bör ett  göras 
till en syntes av de mångfacetterade synpunkter på begrep-
pet hållbarhet som framkommit i delprojektet fysisk pla-
nering.
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Figur 20 Planeringsverktyg kan vara ett bra stöd i planerings- och miljödialoger och i arbetet med att integrera energifrå-
gor i planeringen. Här visas vilka specifika verktyg som prövats i anslutning till olika  steg i den arbetsgång som lagts till 

grund för arbetet.
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En viktig utgångspunkt för arbetet med att pröva och 
utveckla verktyg för hållbar utveckling i fysisk planering är 
den arbetsgång med ett antal steg för planutformning som 
först togs fram inom SAMS-projektet , se Ranhagen, U 
(2000) och sedan vidareutvecklades inom projektet Plane-
ring för bioenergi Ranhagen, U & Ekelund, B (2004). Ste-
gen är generella i förhållande till hur dialog-, samråds- och 
beslutsprocesser läggs upp i den enskilda kommunen I vårt 
arbete tillfogades ett arbetssteg – lokal tolkning av begrep-
pet uthållighet som ett sätt att tydliggöra innebörden av 
detta svårfångade ord i ett lokalt sammanhang (se ovan). 
Arbetsgången består sju huvudsteg och kan sammanfatt-
ningsvis beskrivas som:

• Val av planeringsuppgift
• Lokal tolkning av begreppet uthållighet
•  Förutsättningsanalys – analys av omvärlds- och platsför-

utsättningar
• Identifiering av planeringsmål och nyckelfrågor
• Framtagande av framtidsbilder
• Konsekvensbedömning av alternativ
• Val av strategi

I figur 19  illustreras ambitionen att i arbetsgångens olika 
steg integrera frågor som rör förnybar energi och även 

6  Metod- och verktygslåda för hållbar utveckling

Figur 19 Ambitionen  i projektet är att söka förbättra 
möjligheterna att  integrera frågor som rör förnybar 
energi och andra frågor av betydelse för energiförsörj-
ning i en cyklisk arbetsprocess.

andra frågor av betydelse för energiförsörjningen. Arbetet 
kan dock inte ske linjärt utan arbetsgångens steg behöver 
med ett cykliskt arbetssätt genomlöpas i flera varv i pla-
neringsprocessen. Delprojektets första etapp kan ses som 
ett första varv i en systematisk prövning av olika metoder 
och verktyg som syftar till en integration av energi- och 
miljöfrågorna som går längre än vad som är brukligt i den 
gängse planeringen. En mycket bred syn på energibegrep-
pet har tillämpats vilket innebär att ett stort spektrum av 
frågor med koppling till ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet i fysisk planering har aktualiserats.

Ett antal olika metoder och verktyg har prövats i anslut-
ning till varje steg i arbetsgången, se figur 20. Verktygen 
ses här som ett instrument för att aktivera, bredda och för-
djupa den tvärsektoriella dialogen i planeringen. Arbetet i 
de angivna stegen och med antal verktyg som kopplas till 
dessa steg syftar sålunda till att fördjupa arbetet framförallt 
i de tidiga planeringsskedena d.v.s. i samband med att sam-
rådsförslag tas fram. I figur 20 visas också vilka specifika 
verktyg som har prövats i delprojektet och till vilka steg 
i arbetsgången som de har kopplats. I samtliga av de fall 
som redovisas nedan deltog utöver kommunernas represen-
tanter också deltagare från Luleå Tekniska Universitet och 
Energimyndigheten.
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Lokal tolkning av begreppet uthållighet 
med hjälp av mindmapping
Människor har kanske ända sedan papperet och pennan 
kom till användning sökt visualisera sina tankar. Men under 
ett par hundra år har man allmänt trott att minnet arbetade 
linjärt, efter samma mönster som en dator. Under 70- och 
80-talen fick forskarna bekräftelse på att hjärnan arbetar i 
många olika dimensioner och inte så endimensionellt som 
man tidigare uppfattat tal och skrift. 

Biokemister, fysiologer och psykologer har enligt Buzan 
(1982) var för sig konstaterat att hjärnan inte bara arbetar 
icke-linjärt utan därtill på ett så invecklat sätt att det trot-
sar all beskrivning. Mot denna bakgrund utvecklade Buzan 
nya tekniker för anteckningar där den s.k. mindmapping 
tekniken har fått störst genomslag. Arbetet bygger på att 
nyckelord identifieras och struktureras i bildform. 

Det centrala begreppet som ska analyseras sätts i centrum. 
Sedan grupperas andra nyckelord kring detta begrepp. 
Nyckelorden delas upp i mer detaljerade kategorier som 
illustreras på det grenverk som utvecklas från det centrala 
begreppet. Det är också möjligt att med tvärgående lin-
jer visa kopplingar mellan olika nyckelord. En viktig fördel 
med mindmapping är att hjärnan får stor frihet att arbeta 
kreativt för att hitta nyckelord på olika nivåer och kopp-
lingar mellan dessa. Buzan framhåller också bl.a. följande 
fördelar:

• det centrala temat blir bättre definierat
•  varje tankes betydelse tydliggörs genom att det som lig-

ger närmare huvudordet är viktigare än det som ligger 
längre ut

• det är lätt att se sambanden mellan nyckelbegreppen

Mindmapping som teknik för att utveckla lokala tolkningar 
av begreppet uthållighet antogs vara en möjlig väg för att 
inleda ett arbete med att formulera begreppets innebörd. 
Vi var dock väl medvetna om att det finns begränsningar 
och att analysen måste vidareutvecklas för att få en djupare 
förståelse för begreppets innebörd. På grund av begreppet 
är så svårtolkat och mångfacetterat valde vi en teknik som 
frigör olika tankar och också möjliggör en visualisering av 
begreppet som helhet och dess delar. De här synpunkterna 
framkom i Agneta Laitilas enkätundersökning till kom-
munerna om hur de ser på verktyget mindmapping, Laitila 
(2006).

Borås
Mindmap ger en tydlig och överblickbar bild av de aktu-
ella 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.

Figur 21 Bilder från processen med att arbeta med mindmapping för att finna lokala tolkningar av begreppet uthållighet i 
Ulricehamn, Borås och Solna
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  ”… den kan lätt beskriva kopplingar och beroenden …” 
 (Planeringssekreterare)

  ”… ger snabb och tydlig bild för alla …” 
(Planarkitekt)

  ”… breddar diskussionen, ser helheten …”  
(Agenda21-samordnare).

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

samma gång som det åskådliggjordes på ett bra sätt …”  
(Agenda 21-samordnare).

Ulricehamn
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 pla-
neringsarbete med bl.a. för att frågeställningen tydliggörs 
direkt från början. Med detta följer att fler aspekter kom-
mer 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. 

  ” … man får in flera aspekter än om de vanliga aktö-
rerna slänger in sina ’vanliga’ och ’färdiga’ lösningar ...”  
(Ekolog)

  ”… det inspirerar till att tänka vidare i flera steg …” 
(Planeringssekreterare)

Vingåker
För att strukturera och finna den lokala innebörden av håll-
barhetsbegreppet ger mindmap en tydlig och koncentrerad 
bild. Men det finns dock en tveksamhet till hur väl verkty-
get kan samordnas med dagens arbetssätt. 

Örnsköldsvik
I Örnsköldsvik framstår inte kombinationen mindmap och 
hållbarhet som en självklarhet.

Förutsättningsanalys – analys av omvärlds- 
och platsförutsättningar
SWOT-analyser är ett verktyg för att ringa in styrkor och 
svagheter hos en företeelse (S = Strengths, W = weaknes-
ses) samt möjligheter och hot  i företeelsens omvärld (O = 
Opportunities, T = Threats). Utifrån dessa analyser utkris-
talliseras nyckelfrågor för framtida förändring. 

Denna analysmetod har fått stort genomslag särskilt inom 
organisations- och ledarskapsutveckling. De grundläg-
gande idéerna kan enligt strategiforskaren Mintzberg 
(1994) spåras tillbaka till Philip Selznick (1957) och har 

sedan vidareutvecklats av en rad organisationsforskare. 
SWOT-analysen har på senare år börjat tillämpas även 
inom samhällsplaneringen. I SAMS-projektet användes 
analysmetoden för att ringa in miljösituationen i kommu-
ner av olika storlek och läge i landet, se vidare Boverket & 
Naturvårdsverket (2000): Planera med miljömål – en idé-
katalog. Bland fallstudiekommunerna hade Örnsköldsvik 
tidigare tillämpat metoden för att i sin kommunövergri-
pande översiktsplan 2003 ringa in styrkor och möjlighe-
ter för tre övergripande målen ett starkt näringsliv, en att-
raktiv kommun och långsiktigt hållbart samhälle – lokal  
agenda 21. 

Figur 22  SWOT-analys är ett verktyg som kan användas i 
fysisk planering för att ringa in platsens styrkor(kvaliteter) och 
svagheter(brister) men också de hot och möjligheter i omvärlden 
som påverkar den lokala utvecklingen.

I vårt arbete kom nyckelfrågorna att bli föremål för ett sär-
skilt arbetssteg som redovisas i nästa avsnitt Det fanns inte 
utrymme för att i den första workshopen inrymma denna 
del. Det är dock möjlighet att få med denna del av första 
analys om man t.ex. lägger arbetet med den lokala tolk-
ningen av begreppet uthållighet till ett särskilt seminarium. 
SWOT-analysen kan i fysisk planering gärna kopplas till 
kartor över ett aktuellt planeringsområde. Resultatet kan 
redovisas både i form av en tabeller  och i form av en karta 
med markering av de styrkor och svagheter som direkt kan 
relateras till platser inom planeringsområdet. 

I Borås-Dalsjöfors genomfördes analysen av den lilla 
orten Dalsjöfors som helhet i den breda gruppen med 
representanter för både kommunledningskontoret, kom-
mundelsnämnden och kommundelskontoret samt från 
samhällsföreningen Attraktiva Toarp. Många styrkor lyf-
tes fram i analysen inte minst det aktiva föreningslivet, det 
stora lokala engagemanget kring uppgiften och en bred 
samverkansprocess. Dalsjöfors upplevs som ett komplett 
samhälle med en mångsidig blandning av arbete, boende 
och service och 321 företag! Cykelvägen mellan Borås och 
Ulricehamn på den gamla nedlagda banvallen (”inlinesba-
nan”) är en stor kvalitet liksom tillgången till närvärme och 
närheten till naturen. 
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Färre svagheter än styrkor angavs t.ex. Tråkig och otydlig 
huvudentré, att Dalsjöfors-stolthet saknas och att Rv 40 
ger negativ miljöpåverkan. Det finns goda möjligheter att 
skapa attraktiva boendemiljöer, ett nytt centrum, matartra-
fik till centralorten och vidare mot Borås samt att skapa 
möjligheter för småföretagande i gamla industribyggnader. 
Bland hoten nämndes minskade arbetstillfällen och risker 
som en flyttning av Almedahls skulle innebära. Uppgiften 
uppfattades som lätt, rolig, begriplig och mycket effektiv. 
Metoden är ett snabbt sätt att ta tempen på orten och kan 
utgöra en del av en mer omfattande ortsanalys. Det är lätt 
att få fram styrkor och möjligheter vilket uppfattades stärka 
ortens självkänsla. 

Arbetet i Dalsjöfors kom att bilda modell för arbetet i de 
andra åtta kommundelarna. Inför de lokala arbetsdagarna 
som bedrevs på respektive kommundelskontor gjorde varje 
kommundel en SWOT-analys som sedan låg till grund för 
det lokala ÖP (FÖP)-arbetet. 

I Ulricehamn genomfördes SWOT-analysen av Bron-
äsområdet som betecknas som en blivande blandstadsdel. 
Bronäsområdet är idag en blandning av bostäder, indu-
stri, handel och verksamhet. Genomfarten av tung trafik 
sänker områdets kvalitet. Det finns en hög potential att 
kunna utveckla området till en fin entré till Ulricehamn 
och med andra infarter till Karlsnäs industriområde kan 
den tunga trafiken ledas bort från området. Ulricehamn 
kan växa norrut och bygga ihop den så kallade Villastaden 
med dagens centrum. 

I Solna genomfördes SWOT-analysen av Solna station 
av en mindre arbetsgrupp med fyra personer utifrån en 
gemensam workshop i en större arbetsgrupp. Efter den 
mindre gruppens bearbetning skedde också en efterföl-
jande diskussion och förankring i den stora arbetsgruppen. 
Det finns både tydliga styrkor och svagheter med plat-
sen. Dess läge och potential som effektiv kollektivtrafik-
knutpunkt är dess största styrka. I ett mycket nära område 
finns både ett stort antal arbetsplatser och bostäder som 
med ytterligare förtätning kan ge ett stort antal boende och 
arbetande mycket god tillgång till kollektivtrafik. 

Platsens största svagheter är dess undermåliga miljö som 
gör det svårt att orientera sig och som gör området otryggt, 
framför allt i mörker. Stadsbilden är splittrad och utemiljön 
är inte särskilt hälsosam då både buller och luftföroreningar 
alstras av den stora andelen biltrafik som passerar området 
dagligen.

Möjligheterna är stora. Om alla infrastrukturåtgärder som 
planeras verkligen blir av finns stora möjligheter för plat-
sen att bli en av norra Stockholms viktigaste knutpunkter 
för omstigning mellan flera olika transportmedel. Det är 
redan idag ett stort flöde av människor som rör sig på plat-
sen. Det mesta konkreta hotet är dock finansieringen då 
en ombyggnad kräver mycket stora investeringar, samt det 
faktum att stambanan går rakt igenom stationen. Det inne-
bär både en stor känslighet för störningar samt att mycket 

dyra investeringar krävs för att tillskapa nya spår. En kon-
junkturnedgång skulle sannolikt effektivt sätta stopp för, 
eller kraftigt försena, utbyggnadsmöjligheterna. Detta hot 
ligger utom Solna stads möjlighet att påverka.

I Vingåker gjordes SWOT-analysen på de fyra kommun-
delarna landet, stråket Vingåker-Baggetorp, Vingåkers tät-
ort samt Högsjö med flera orter. Stråket ger bra kommu-
nikationer med både järnväg och väg men mer buller från 
trafiken. Det finns möjligheter till bra bygglägen även utan-
för tätorterna men försämrade kommunikationer innebär 
ett betydande hot. Vingåkers tätort har korta avstånd mel-
lan alla samhällsfunktioner, ett bra kulturutbud och möj-
ligheter för besöksnäringen genom tågstoppet. Tätorten är 
dock ganska utspridd, har förbifart för biltrafiken och dålig 
framkomlighet för cykeltrafik. 

Högsjö med flera orter kännetecknas av lantliga kvaliteter, 
socialt sammanhållna miljöer och trots småskaligheten 
finns viss offentlig service. Möjligheter finns att både åter-
använda och bygga ut befintliga fastigheter i anslutning till 
gamla bruksmiljöer. Bilberoendet är dock stort och de all-
männa kommunikationerna begränsade. Bland hoten kan 
nämnas att även en begränsad utflyttning skulle leda till 
nedläggning av den offentliga servicen. 

Den rena landsbygden ger möjligheter till avskildhet, stora 
valmöjligheter vid utbyggnad samt en hög egenförsörj-
ningsgrad. Ett rikt naturliv och tystnad framhålls som stora 
kvaliteter. Egen bil är dock ett krav och man är mycket 
beroende av att klara sig själv. Problem med vatten- och 
elförsörjning måste uppmärksammas särskilt.

I Örnsköldsvik genomfördes SWOT-analysen för Norra 
Station som kommer att utgöra Örnsköldsviks andra sta-
tion längs Botniabanan. Styrkan är att här finns obebyggd 
utvecklingsbar och omvandlingsbar mark för bostäder och 
verksamheter nära E4. Det innebär lätt nådda verksamhe-
ter från både motorvägen och snabbjärnvägen. Busslinjer 
kan passera och det är en bekväm förbindelse till plattfor-
men från p-platser. Området kan omvandlas bl.a. till mer 
handel med god kollektivtrafikförsörjning: Fler bostäder 
inom cykelavstånd kan också tillkomma. Bland svaghe-
terna märks den trafikdominerade miljön med stora barriä-
rer och avsaknad av gång- och cykelvägar. Framtida hot är 
att tågen inte stannar och att en E4-ombyggnad kan inne-
bära stor miljöpåverkan. 

De här synpunkterna framkom i Agneta Laitilas enkät-
undersökning till kommunerna om hur de ser på SWOT-
analysen som verktyg, Laitila (2006).

Borås
SWOT är lätt att förstå, rolig att tillämpa och inte så tids-
krävande. 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. 
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Arbetet kan ge en kunskapsbredd utöver vad den egentli-
gen 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 )

Solna
När SWOT-analys tillämpas leder det till att tänkandet 
struktureras. De faktorer som framkommer kan värde-
ras. Det är enklare att ta till sig breda och komplexa pla-
neringsfrågor, 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 verkty-
get kan det i början förekomma en viss misstänksamhet att 
använda verktyget. 

  ”… lätt att ta till sig även för någon som är ovan …” 
(Planarkitekt)

  ”… det går att värdera vilka faktorer som är viktigast …” 
(Agenda21-samordnare)

Figur 23  Arbetet med SWOT-analyser i Ving-
åker och Ulricehamn

Ulricehamn
Att använda SWOT för att identifiera omvärlds- och ana-
lyser bidrar till en ökad kreativitet. Invanda tankemönster 
bryts och planområdets styrkor liksom svagheter skapar ett 
mönster. Tankarna struktureras och analysen fördjupas.

Vingåker
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 arbe-
tet. Men det finns en risk att det blir minimerat dvs. att 
det inte framkommer i text hur deltagarna resonerade vid 
arbetstillfället

Örnsköldsvik
SWOT framstår som ett bra verktyg för att få fram alla 
aspekter.

  ”SWOT är bra för att få fram alla aspekter” 
 (Planeringschef ) 
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Identifiering av planeringsmål och nyckel-
frågor
Metoden strukturerad brainstorming som tillämpats i detta 
arbetssteg brukar vetenskapligt också benämnas grafisk 
brainstorming, se Eriksson (2003) En populär benämning 
av metoden är ”gula-lapp-metoden”. Metodfamiljen bygger 
på att man grafiskt visualiserar de idéer som en grupp kom-
mer på genom att skriva dessa på ovaler, hexagoner eller 
notislappar, t.ex. post it lappar. Det finns flera varianter av 
metoden som berörs av Eriksson t.ex.:

•  Colin Edens Oval Mapping Technique (OMT) en del 
av Journey-metoden (tidigare kallad SODA)

•  Tour de Table metoden som bl.a. används för att inven-
tera och strukturera omvärldsfaktorer inom scenariopla-
nering

•  Group Explorer, en programvara som bl.a. kan användas 
för att datorisera OMT

•  Metaplan, en konsultmetod av tyskt ursprung som till-
lämpas av auktoriserade praktiker

Lapparna sätts upp på en arbetsvägg för att resultatet ska 
kunna överblickas och ge inspiration till följdidéer. Genom 
att de nedskrivna idéerna kan flyttas runt går det att suc-
cessivt strukturera resultatet (emergent d.v.s. framväxande 
struktur). Slutligen är det möjligt att låta gruppen priori-
tera bland sitt arbetsresultat, t.ex. genom att rösta med små 
klisterlappar. 

Figur 24  Förenklad illustration av metoden strukturerad brainstorming. Nyckelfrågor skrivs individuellt ned på post-it lappar och sätts 
upp på en arbetsvägg där de grupperas (”clustras”) varefter de prioriteras t.ex. i en tre- eller femgradig skala.

Viktiga faktorer för att metoden ska fungera är:

•  att de praktiska förutsättningarna och det tekniska stödet 
för övningen fungerar.  Det ska t.ex. finnas tillgång till 
en bred arbetsvägg som deltagarna kan vända sig mot, 
så nära som möjligt utan att överblicken över arbetsytan 
förloras.

•  att det finns en facilitator som driver processen så att 
alla deltagare känner sig engagerade, respekterade och 
bidragande. Faciltatorn bör inte själv driva någon stark 
linje i sakfrågan men ska lätt kunna kommunicera med 
alla deltagare

•  att rätt förväntningar om resultatet av arbetet vid work-
shopen t.ex. att denna ingår i ett större sammanhang 
med flera kopplade aktiviteter

•  att det sker en strukturering av framkomna idéer i s.k. 
cluster

•  att det skapas en tydlig och överblickbar produkt som 
följd av aktiviteten där man utöver strukturering av 
resultatet också åstadkommer en prioritering bland idé-
erna

I delprojektet har metoden använts som ett komplement 
till SWOT-analysen för att  identifiera nyckelfrågor för 
arbetet med framtidsbilder och förslag. En nyckelfråga kan 
i det här sammanhanget definieras som en viktig problem- 
eller frågeställning som behöver tacklas i det fortsatta arbetet 
för att ta tillvara möjligheter och kvaliteter samt undanröja hot 
och brister. 

Arbetet med  nyckelfrågorna genomfördes på ett annor-
lunda sätt än tidigare och senare moment. En workshopdag 
anordnades med en representant för varje kommun där alla 
fick inblick i metoden och även tillämpade den. Deltagarna 
genomförde sedan som processledare egna seminarier i 
respektive kommun (se kapitlet vald metod ovan). Nedan 
sammanfattas i tabellform prioritetsordningen mellan olika 
huvudfrågor i de olika kommunerna I figur 26.

Det är svårt att dra några generella slutsatser av den valda 
prioriteringen på grund av flera faktorer: den korta tiden 
för övningen, varierande sammansättning av de personer 
som deltog i olika kommuner, olika lokala förutsättningar 
och olika planeringsuppgifter. De frågor som finns med ses 

av kommunerna som väsentliga planeringsfrågor även om 
de getts olika rang.  Det är tydligt att Solna och Örnskölds-
vik har tagit upp likartade frågor eftersom de valt samma 
typ av planeringsuppgift (planering av stationsområden). 

I Borås Dalsjöfors ges näringsliv och service samt mötes-
platser störst vikt. Det speglar situationen i den lilla tätorten 
nedläggning av verksamheter finns som ett hot samtidigt 
som betydelsen av mötesplatser ses särskilt stor. Stadens 
karaktär och kommunikationer lyfts fram av i Ulricehamn. 
I Vingåker är det kombinationen av attraktivt boende och 
näringslivsutveckling som prioriteras högst. Energifrå-
gorna kommer generellt sett rätt långt ner i rang. Det ska 
inte tolkas att de ses som oviktiga utan snarare att de all-
tid måst kopplas till utveckling av stadens verksamheter, 
bebyggelse- och infrastruktur. 
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De här synpunkterna framkom i Agneta Laitilas enkätun-
dersökning till kommunerna om hur de ser på strukturerad 
brainstormning som verktyg, Laitila (2006).

Borås
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 till-
lämpningen av verktyget väl teoretiskt, mer som en skol-
uppgift. Det kan vara nödvändigt att innan tillämpningsar-
betet genomföra någon form av förarbete i form av analyser 
och diskussioner. Deltagarna bör vara väl sammansatta med 
lokal förankring och ha förvärvat grundläggande kunska-
per. En strukturerad diskussion och samtal kan vara bättre.

  ”… effektivt för att ta fram snabba resultat …”
  (Planeringssekreterare)
  ”… viktigt är att gruppen har stor bredd …” 
 (Samhällsplanerare)

Solna
Strukturerad brainstorming känns som en självklar fort-
sättning på SWOT-analysen. Det är ett bra verktyg, även 
för dem som vanligtvis inte arbetar med planeringsfrågor 
och det synliggör strukturer och signaler. Värderingsarbe-
tet var dock svårt att genomföra, kanske p.g.a. att fördjup-
ningsarbetet uteblev. 

Figur 25  Exempel på arbete med struktu-
rerad brainstorming vid olika seminarier i 
delprojektet. Här visas hur prioritering har 
skett genom att använda röda klistermär-
ken där varje deltagare fritt fått fördela 20 
märken på olika nyckelfrågor. I bildcollaget 
visas också hur man kan låta olika aktörer 
(i detta fall de olika kommunerna) använda 
olika färger på lapparna för att man ska 
kunna skönja ett mönster i vilka frågor de 
olika aktörerna lyfter fram eller prioriterar.

Ulricehamn
Det är positivt och konstruktivt att tillämpa strukturerad 
brainstorming för att ta fram nyckelfrågor. Verktyget sätter 
fokus på de viktigaste frågorna. Tankarna frikopplas, per-
spektiven breddas och alla kommer till tals. En risk är att 
deltagarna genast tar upp de frågor som de vanligtvis arbe-
tar 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)

Vingåker
Vad gäller strukturerad brainstorming kan det liksom 
SWOT vara ett lämpligt verktyg att påbörja ett arbete 
med. 

Örnsköldsvik
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 dokumentationen. 
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Figur 26 Sammanställning av de huvudfrågor som  lyfts fram i de olika kommunernas nyckelfrågeseminarier. I Borås, Ulricehamn och 
Vingåker har energifrågan lyfts in men inte getts högsta prioritet, I Solna och Örnsköldsvik präglas prioriteringen av att planeringsupp-
giften gäller planering av en bytespunkt i kollektivtrafiken.

Framtagande av framtidsbilder
Översiktsplanering inom kommuner var tidigare huvud-
sakligen inriktad på faktainsamling och konkreta rekom-
mendationer och riktlinjer för delområden. Som en följd av 
den intensifierade debatten om världens miljöproblem och 
hållbar utveckling har några större och övergripande fram-
tidsstudier om det hållbara samhället genomförts i Sverige 
t ex Boverkets Sverige 2009 och Naturvårdsverkets 2021. 
Det har bidragit till en ökad medvetenhet om att översikt-
lig planering till stor del är ett framtidsstudiearbete och inte 
främstt ett omfattande inventeringsarbete. Olika metoder 
med grund inom framtidsstudieområdet som backcasting, 
scenarioteknik, strategisk konsekvensbedömning, multikri-
terieanalys m.fl. har också fått ökad användning inom sam-
hällsplaneringen. 

Dreborg (2001) skisserar tre renodlade förhållningssätt 
som präglat var sin metodansats i framtidsstudier och vilka 
alla tre är relevanta i översiktlig planering:

Att tänka i förutsägelser är en form av framförhållning med 
gamla anor. Synsättet är deterministiskt och man söker ett 
spår i framtiden, möjligen med smärre variationer. Astro-
logi, profetior och orakelsvar är tidiga företeelser av denna 
art. Förhållningssättet har givit upphov till prognosansat-
sen som fortfarande är den vanligaste metoden för fram-
tidsbedömningar. Det finns dock en stor mängd fenomen 
både i naturen och i samhällslivet som inte är tillräckligt 
förstådda eller helt enkelt för komplexa för att man  ska 
kunna förutsäga utvecklingen.
 
Att tänka i eventualiteter är också en gammal mänsklig spe-
cialitet. Vi försöker tänka oss in i olika, möjliga utveck-
lingar eller händelser och hur vi kan hantera dem. Detta 
förhållningssätt skiljer sig från försök till förutsägelse 
genom att vara mer öppet för olika alternativ. Attityden är 

mer ödmjuk och kanske också mer realistisk till vad man 
kan veta om framtiden. Detta allmänmänskliga sätt att 
tänka har systematiserats i form av scenarioplanering av 
framförallt den amerikanska tankesmedjan RAND och av 
Royal Dutch/Shell. Scenarioplanering är strikt tillämpad 
en avancerad metodik eftersom den ofta bygger på att man 
utvecklar scenarier utifrån analyser av troliga utvecklingar 
på global nivå.

Att tänka i visioner innebär att man föreställer sig hur sam-
hället eller en viss verksamhet skulle kunna utformas på ett 
bättre sätt än i dagens situation. Flera stora samhällstänkare 
har bidragit till genren med Platons Staten som det kanske 
tidigaste exemplet. Backcastingansatsen som anknyter till 
denna tradition utvecklades under 70-talet som ett sätt att 
undersöka hur önskvärda eller särskilt intressanta framtider 
på något område eller för någon verksamhet skulle kunna 
se ut och realiseras. Det användes också från början för att 
göra större samhällstudier på energiområdet. Syftet var att 
finna lösningar som på sikt skulle kunna minska västvärl-
dens beroende av fossila bränslen och kärnkraft. Istället för 
att göra framskrivningar från nuet in i framtiden – som i 
forecasting – så börjar man i backcasting med att utveckla 
framtidsbilder som visar hur t ex en önskad lösning av ett 
större samhällsproblem skulle kunna se ut utifrån upp-
ställda mål.

Tidshorisonten läggs tillräckligt långt borta för att större 
förändringar ska hinna ske. På så sätt frigör man sig från 
låsningar vid dagens trender och stimulerar till ett kreativt 
tänkande som gör att man lättare kan hitta nya alterna-
tiv. Detta är en av de främsta fördelarna med backcasting. 
När man ringat in intressanta framtidsbilder och alternativ 
söker man finna en eller flera vägar från dagens situation 
till en eller flera framtidsbilder.

Prioritet Borås Ulricehamn Vingåker Solna Örnsköldsvik

1 Näringsliv Inkl 
service

Stadens karaktär Attraktivt boende Effektiva och attrak-
tiva omstignings-
möjlgheter

Förtätningspotential
Kring bytespunkten

2 Möten, kommu-
nikation

Kommunikatio-
ner och infra-
struktur

Näringsliv
Sysselsättning

Attraktiva förtät-
ningsmöjligheter 
kring stationen

Tillgänglighet för
alla trafikslag

3 Byggande Kollektivtrafik 
och GC-trafik

Natur och kultur God orienterbarhet Miljön som helhet 
kring bytespunkten

4 Transporter 
Infrastruktur

Mötesplatser och 
mångfald för ung-
domar och andra 
medborgare

Energieffektivitet Koppling till omgi-
vande stadsdelar

Utvecklingspotential

5 Energi Bostäder Infrastruktur
Tillgänglighet

Trygghet

6 Natur Energi och re-
surshushållning

Service
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Backcastingansatsen är enligt min mening väl lämpad för 
ett kreativt och engagerande framtidsinriktat översiktspla-
nearbete. Ett sätt att gå tillväga är att söka tillämpa 2021-
studiens två principiella framtidsbilder Vägvinnaren och 
Stigfinnaren på lokal nivå. Vägvinnaren visar på koncen-
trerade och centraliserade lösningar för hållbar utveckling 
medan Stigfinnaren pekar ut decentraliserade lösningar för 
att uppnå hållbar utveckling. I SAMS-projektet återfinns 
tillämpningar på detta angreppssätt i Burlöv och Storu-
man, se Ranhagen (2000). 

Figur 27  Illustration av backcasting ansatsen. Genom att lägga tidshorisonten långt borta och att därigenom frigöra sig från 
låsningar i nuläget stimuleras till ett kreativt tänkande som gör att man lättare kan hitta nya alternativ.

I komplexa planeringsfall kan det svara svårt att måla upp 
en eller flera framtidsbilder i ett svep. Det angreppssätt på 
planering som benämns ”strategic choice” ungefär lika med 
”strategiska vägval” visar möjligheter att hantera genuin 
osäkerhet i planeringen, se Friend och Hickling, 2005 och 
Rosenhead & Mingers, 2001. Denna skola faller inom den 
strategiska planeringens domäner. Strategic choice ringar 
in fyra sätt att bedriva beslutsfattande i planering för att 
hantera osäkerhet: forma/utveckla (shaping mode), utforma 
(designing mode), jämföra och konsekvensbedöma (com-
paring mode) och välja (choosing mode). I denna plane-
ringsfilosofi förespråkas fyra sätt att tänka i planering:
 
• Cykliskt istället för linjärt (cyclicity – linearity)
•  Subjektivt istället för objektivt (subjectivity – objecti-

vity)
•  Med osäkerhet istället för med säkerhet (uncertainty 

– certainty)
•  Med selektivitet istället för allomfattande (selectivity 

– comprehensiveness)

I strategic choice kan osäkerheten i planeringen främst 
handla om tre delar:  bristande information och kunskap 
om olika frågor, diffusa och oklara mål eller hur olika 
beslutsområden och frågor förhåller sig till varandra. Den 
sistnämnda typen av osäkerhet ges störst tyngd i detta 
angreppssätt. Ett metodiskt arbetssätt att  koordinera olika 
frågor och att se hur relationer mellan dessa kan forma 
handlingsalternativ utgör därför en central del i strategic 
choice. 

Med dessa insikter som grund föreslås ett antal koncept 
och tekniker som bl.a. visar på hur man utifrån prioriterade 
nyckelfrågor eller beslutsområden kan finna delalternativ 
(delmöjligheter). Dessa kombineras med hjälp av scheman 
och bilder till helhetsalternativ. Man diskuterar kopplingar 
och konflikter mellan olika delområden. Den fullständiga 
metodiken är omfattande och Friends och Hicklings bok 
”Planning under Pressure – the strategic choice approach” 
omfattar nära 400 tättskrivna sidor! 

Det är en förenklad form av detta arbetssätt  som i kom-
bination med backcasting tillämpats detta arbetssteg. 
Arbetssättet kan framstå som komplicerat och krävande. 
Samtidigt betonas  hos Friend och Hickling ett mjukt och 
flexibelt tänkande utifrån de fyra sätten som anges ovan. 
Att skapa ett effektivt arbetssätt med denna metodik kräver 
dock en hel del träning. 
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Figur 28 Förenklad illustration av arbetssättet 
med att utveckla delalternativ utifrån nyckelfrågor 
och sedan söka kombinera dessa till helhetsal-
ternativ.

Workshopen ”framtidsverkstad” genomfördes i tre steg. I 
steg 1 arbetade varje grupp med ett begränsat antal nyckel-
frågor och sökte finna långsiktiga delalternativ för de till-
delade nyckelfrågorna. Deltagarna uppmanades att tänka 
ut ytterlighetsalternativ för att söka ringa in spännvidden i 
mängden av möjliga lösningar. I steg 2 fick varje grupp till 
uppgift att utifrån ett föreslaget delalternativ för den höst 
prioriterade nyckelfrågan med hjälp av ett träddiagram 
söka finna kopplingar till de andra delalternativen. I steg 3 
skulle grupperna slutligen söka skissera en helhetslösning 
genom att kombinera relevanta delalternativ och skissera 
ett helhetsalternativ på en karta.

I Borås togs först sex framtidsbilder fram utifrån de vik-
tigaste nyckelfrågorna. Dessa alternativ vidareutvecklades 
till tre huvudalternativ ”centraliserat näringsliv”, ”decen-
traliserat näringsliv”  samt ”den gyllene medelvägen”. 
Dessa har gett ett inspel till kommunens förslag till ny 
översiktsplan för Dalsjöfors. Några av de element som av-
speglar sig från framtidsbilderna i förslaget är en tydligare 
centrumbildning med samlad service, tillvaratagande av 
värdena runt Dalsjön och tydligare entréer till samhället. 
Även anläggningar för förnybar energi har fått en tydlig 
plats i framtidsbilderna , se vidare kapitlet rumslig analys 
av energisystemet.

I Ulricehamn har ett omfattande arbete med att utöver 
ett nollalternativ utveckla fyra olika alternativ bedrivits:

Alternativ 1 
Gles stad med utbyggd infrastruktur

Alternativ 3
Gles stad med utbyggd infrastruktur

Alternativ 2 
Tät stad med utbyggd infrastruktur

Alternativ 4
Gles stad med utbyggd infrastruktur

Nyckelfrågorna omformulerades till indikatorer innan de 
fyra framtidsbilderna togs fram, det för att göra dem enk-
lare att mäta och jämföra med varandra. Andra förutsätt-
ningar i de olika alternativen är förslaget att lokalisera 500 
nya bostäder med olika fördelning mellan villor – radhus 
– flerbostadshus i det glesa och täta alternativet. 150 hek-
tar mark för industri/verksamheter i det glesa alternativet 
med utbyggd motorväg. Mindre ytor för verksamheter i det 
täta alternativet med motiveringen att marken kan utnytt-
jas effektivare. 15 000 kvm mark reserveras för handel, både 
detaljhandel och sällanköpsvaror.

Varje alternativ beskrivs utifrån följande aspekter/nyck-
elfrågor: energieffektivitet, centrumhandel, mötesplat-
ser, verksamhet och industri, stadens identitet, attraktivt 
boende, närhet till grönstruktur och kollektivtrafik.
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Figur 29 Tre framtidsbilder som utvecklades vid framtidsverkstaden i Borås och som utgjorde ett inspel till förslaget till möjlig mark-
användning i ÖP 2006.
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Alternativ 1 
Gles stad med utbyggd 
infrastruktur

Alternativ 2 
Tät stad med utbyggd 
infrastruktur

Alternativ 4 
Tät stad utan utbyggd 
infrastruktur

Alternativ 3 
Gles stad utan utbyggd 
infrastruktur

Figur 30 De fyra framtidsbilder för tätorten som tagits fram i Ulricehamn bl.a. med utgångspunkt från framtidsverkstaden.
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I Solna utvecklades och kombinerades delalternativ som 
bl.a. gällde nyckelfrågorna: Solna station som effektiv 
omstigningspunkt och närområdets orienterbarhet. Sam-
tidigt diskuterades alternativa lägen för Solna station, möj-
ligheterna att få till en effektiv kollektivtrafikknutpunkt i 
befintligt läge (läge 1) eller möjligheterna att uppnå än mer 
positiva konsekvenser genom att skapa ett nytt läge norr 
om dagens Solna station (läge 2). 

Örnsköldsvik valde att ta fram två framtidsbilder för sta-
tionsområdet, en med fokus på boende och en med fokus 
på industri (med forskningsinriktning). 

I Vingåker har ett inledande arbete har påbörjats för de 
fyra alternativa delarna (tätort, småorter, stråk, landsbygd).

Följande synpunkter framkom i Agneta Laitilas enkätun-
dersökning till kommunerna om hur de ser på backcasting 
kombinerat med strategiska vägval (strategic choice) som 
verktyg, Laitila (2006).

Borås
Arbetet med att finna framtidsbilder, strategiska vägval, 
med hjälp av träddiagram och backcasting upplevs i dags-
läget som en övningsuppgift. Men träning och utveckling 
kan i framtiden ge ett bra resultat.

Solna
Att tillämpa backcastingtänkande och träddiagram med 
syftet att ta fram framtidsbilder, uppfattas olika dvs. träd-

Nyckelfrågor Delalternativ för Läge 1 Delalternativ för Läge 2

Effektiv omstigningspunkt Treplans stationlösning, starka ver-
tikala kopplingar med korta omstig-
ningsavstånd. Möjlighet att utnyttja 
befintlig topografi. Horisontell lösning 
ej möjlig.

Tvåplans stationslösning förordas, 
starka vertikala kopplingar med 
korta omstigningsavstånd. Horison-
tell lösning möjlig att göra bra, men 
en negativ konsekvens av det är att 
dagens enorma barriär (stambanan) då 
kvarstår. Vertikal lösning att föredra.

Orienterbarhet Topografin bör utnyttjas som land-
märke och annonsering av stationslä-
get. De av naturen givna riktningarna 
bör också användas för att skapa 
orienterbarhet mot stationen.

Stationen/platsen bör manifesteras av 
ett byggt landmärke, inga naturliga 
förutsättningar att utgå ifrån. Tydliga 
tråk i riktning mot stationen/platsen 
måste skapas för att ge orienterbarhet.

Figur 31 Delalternativ som diskuterades för Solna station i fram-
tidsverkstaden. I figuren visas också ett referensalternativ i from 
av perspektivskiss för utveckling av stationsområdet från paral-
lellt uppdrag av SWECO FFNS (2002).

diagram mer som en övning och backcasting som bra men 
svår. Träddiagrammet upplevs otydlig och lyfter inte fram 
huvudfrågor på ett effektivt sätt. Tillämpningen av träd-
diagram framstår inte som bättre jämfört med andra meto-
der. Backcasting däremot pekar tydligt ut faktiska krav. 
Men metoden uppfattas som krävande eftersom den fram-
tvingar tankesättet ”att tänka stort” vilket är ett hinder i 
många sammanhang. 

  ”Tror att de tär en av de bättre metoderna för att verk-
ligen sätta fingret på vad som faktiskt krävs.” (Planarki-
tekt om backcasting)

Ulricehamn
Arbetet med träddiagram och ett backcastingtänkande 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 någor-
lunda realistisk. En fördel är att deltagarnas ofta förutbe-
stämda ståndpunkter ifrågasätts, eftersom invanda tanke-
banor frikopplas genom att verktygen stimulerar till att 
ordentliga analyser genomförs. 

Örnsköldsvik
Arbetet med träddiagram i enlighet med backcasting sti-
mulerar till nya infallsvinklar och bryter gamla invanda 
spår. 
  ”Ger nya infallsvinklar.” (VO-chef om träddiagram och 

backcasting)
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Figur 32 Två framtidsbilder för norra station i Örnsköldsvik som utvecklades vid framtidsverkstaden

Konsekvensbedömning av alternativ
Genom förändringar i PBL 1996 och 1998 infördes krav 
på en allsidig konsekvensbedömning av översiktsplanen 
ur miljösynpunkt med formuleringen ”Översiktsplanens 
innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårig-
het”. EG-direktivet om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan (2001/42/EG) har nu införlivats 
i svensk lagstiftning. Den 21 juli 2004 infördes de första 
förändringarna i PBL och Miljöbalken. Dessa förändringar 
kompletterades från och med i juli 2005 då nya och ändrade 
bestämmelser i förordningen om miljökonsekvensbeskriv-
ningar trädde i kraft (MKB-förordningen, SFS 2 005:356). 
Centralt i de nya bestämmelserna är frågan om betydande 
miljöpåverkan. I stort sett alla översiktsplaner omfattas av 
kravet på miljöbedömning. Men ifråga om detaljplaner 
måste alltid en behovsbedömning göras med avseende på 
betydande miljöpåverkan.
 
Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöhän-
syn i planeringen. Det innebär inte bara att beskriva kon-
sekvenserna av en plans genomförande utan att även låtas 
planens utformning styras av dessa. Miljöhänsyn bör enligt 
min mening ses i vid bemärkelse vilket innebär att energi-
frågor och deras miljökonsekvenser bör vara en naturlig del 
i konsekvensanalysen. Det finns också praktiska fördelar att 
vidga konsekvensbedömningen till att omfatta också eko-
nomiska och sociala aspekter åtminstone på ett kvalitativt 
plan. På så sätt tydliggörs konflikter och synergier mellan 

miljöfrågor, energifrågor, ekonomiska och sociala frågor 
vilket förbättrar möjligheterna att använda planerna som 
ett beslutsunderlag. 

Begreppet SMB  (engelska SEA) som står för strategiska 
miljöbedömningar eller strategisk MKB finns inte med 
i lagstiftningen men är ett användbart för att tydliggöra 
analys av konsekvenser av strategiska policies, planer och 
program, se Boverket (2000). Det handlar om att göra 
konsekvensbedömningar av planer  program på regional, 
kommunal och delkommunal nivå med bred och långsik-
tig inriktning. En SMB kan enligt Johansson m.fl. (2004) 
komma att omfatta icke-rumsliga effekter, gränsöverskri-
dande effekter, systemeffekter, kumulativa effekter och sce-
nariobedömningar. En projekt  MKB fokuserar i regel på 
lokala och direkta effekter. 

Det finns behov av en omfattande utveckling av metoder 
för att fylla den nya lagstiftningen med ett reellt innehåll. 
Processen med dialoger mellan politiker, tjänstemän och 
medborgare kan stödjas och tydliggöras med olika hjälp-
medel. Ett tidigt utvecklingsarbete kring SMB och över-
siktlig planering som har fått ökad aktualitet i och med att 
den nya lagstiftningen träder i kraft gjordes inom ramen 
för SAMS-projektet, Ranhagen (2000). 

Bland de verktyg för jämförelser av alternativ som pröva-
des var matriser med angivande av relativ måluppfyllelse 
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Figur 33 Ett bildcollage från arbetet i framtidsverkstäderna i de dem kommunerna under våren 2005. 
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för olika alternativ, sambandsdiagram för analys av kon-
flikter eller synergier mellan mål. Även riktningsanalyser 
som visar om ett  planförslaget bidrar till eller motverkar 
måluppfyllelse berördes.

Figur 34 SMB – strategisk miljöbedömning på olika planeringsni-
våer. Källa: Ranhagen (2000).

Figur 35 Princip för arbete med värderos för bedömning av alternativ. Skalan på värderosens axlar kan vara kvalitativ eller kvantitativ.

Inom Vägverket har ett utvecklingsarbete kring konse-
kvensanalyser bedrivits av intresse för fysisk planering. I 
Vägverkets ”Effektsamband 2000” (Vägverket Publikation 
2000:113) finns exempel på s.k. effektprofiler som visar 
effekter av olika åtgärder inom transportsystemet relate-
rade till de transportpolitiska målen. Profilen anger både 
styrka och riktning, d.v.s. i vilken grad en viss åtgärd med-
verkar eller motverkar målen. Effektprofilen är sålunda 
nära besläktad med riktningsanalysen.
 
Inom delprojektet fysisk planering ingår inte ett omfat-
tande utvecklingsarbete kring konsekvensbedömningar. 
Däremot ses det som ett betydelsefull steg i den arbets-
gång för översiktlig planering som prövas. Inspirerade av 
Vägverkets arbete med TRAST (trafik för attraktiv stad), 
Vägverket, 2004, har vi valt att tillämpa värderosen som ett 
verktyg göra alternativjämförelser. Värderosen kan ses som 

en variant på effektprofilen och jämförelsematriser men där 
varje aspekt redovisas och värderas på en axel som utgår 
från cirkelns mittpunkt. Bedömningen görs i huvudsak 
kvalitativt men det är möjligt att för särskilt viktiga mål-
områden välja ut indikatorer för en kvantitativ bedömning 
baserad på uppmätning i verkligheten eller på planer. Värd-
erosens styrka är att den ger en illustrativ bild av bedömda 
effekter liknande en vindros.
 
Bedömning kan göras en skala i ett antal steg t.ex.  tre- eller 
femgradig. Indikatorer underlättar en jämförelse mellan 
olika alternativ och avspeglar mer konkret hur väl målen 
kommer att kunna tillgodoses i framtiden. Exempel på 
planindikatorer som föreslås i Boverkets pågående arbete 
kring hushållning med naturresurser för att bedöma hur 
uthållig mark- och vattenanvändningen är:

•  Tätortsexpansion som sker på jungfrulig mark resp. 
redan exploaterad mark

•  Tätortsexpansion som sker på attraktiv jord- eller skogs-
bruksmark

•  Andelen bostäder som uppförts/planeras inom kommu-
nens definierade tätortsarea

•  Andel tätortsareal i förhållande till kommunens totala 
areal

•  Andel bebyggelse som lokaliseras i goda kollektivtrafik-
lägen, mätt som geografiskt eller tidsmässigt avstånd

Konsekvensbedömningen av alternativen ger underlag för 
val av ett huvudalternativ och en huvudinriktning för den 
framtida mark- och vattenanvändningen som kan bestå av 
en kombination av de olika framtidsbilderna eller att en av 
framtidsbilderna väljs som huvudinriktning med inslag av 
idéer från de andra. Det finns också möjligheter att i ett 
kortare tidsperspektiv  ( t ex 5-10 år) välja en huvudinrikt-
ning medan man håller öppet för alternativa utvecklings-
vägar på längre sikt.

Ytterligare ett verktyg för konsekvensbedömning som till-
lämpats i arbetet är en förenklad form av  multikriterieana-
lys  (MCA) som används för att bedöma ett planalterna-
tivs totala kvalitet för ett antal delaspekter eller indikatorer. 
Det bygger på antaganden om olika aspekters inbördes 
vikt. Genom att sammanväga bedömd kvalitet och vikten 
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Figur 36 Exempel på förenklad multikriterieanalys som bygger på rangordning av planindikatorer efter deras betydelse för att en hållbar 
utveckling ska uppnås (steg 1). Vidare görs både en oviktad och en viktad jämförelse av alternativ där hänsyn tas till rangordningen av 
planindikatorerna (steg 2). Alternativen är likvärdiga om indikatorerna inte viktas medan alt 2 framstår mer fördelaktigt än alt 2 om man 
tar hänsyn till gruppens rangordning av indikatorerna (förenklad robusthetsanalys).

för olika indikatorerna fås en samlad bild av kvaliteten för 
ett visst alternativ. En viktig del av multikriterieanalysen är 
analys av hur robust bedömningen är. Genom att variera 
vikter för olika indikatorer kan man avgöra robustheten 
genom att se hur ett alternativs totala kvalitet förändras i 
förhållande till andra alternativ, se Gissel (1999).

Arbetet med värderosor inleddes vid ett gemensamt semi-
narium i Göteborg i juni 2005.  Värderosor för i kommu-
nerna framtagna alternativ gjordes i grupper med flera 
kommunrepresentanter. Arbetet kan ses som en förövning 
till det lokala arbetet med konsekvensbedömningar under 
hösten 2005. 

I Borås skisserades en värderos för de tre alternativen 
centraliserat näringsliv, decentraliserat näringsliv och den 
gyllene medelvägen utifrån 13 indikatorer. Vidare rangord-
nades indikatorerna utifrån hur väl de svarar upp mot eko-
logisk, social och ekonomisk hållbarhet.

I Ulricehamn bedömdes de fem alternativen på en fem-
gradig skala utifrån planindikatorerna som är utvecklade 
med nyckelfrågorna som bas: energi, kollektivtrafik, cen-
trumhandel, mötesplatser, industri/verksamhet eller arbets-
platser, stadens identitet, attraktivt boende och närhet till 
natur. I värderosen representerar 0 det sämsta och det är 
längst in på axlarna och siffran 5 är det bästa och är längst 
ut på varje axel. Alternativ 2 är det som får den samman-
taget högsta bedömningen. Viktningen som gjordes var 
en test av hur måluppfyllelsen mot ekologiska, sociala och 
ekonomiska mål i de olika alternativen var. Alternativ num-
mer 2 är genomgående det som får högst poäng även om 
vikterna varieras. 

I Örnsköldsvik valdes tio indikatorer för att bedöma de 
två alternativen för Norra Stationsområdet. Konsekvensbe-
dömningen gjordes i form av en värderos där den innersta 
cirkeln motsvarar lågt värde och ju längre ut man kommer 
ju högre värderas den aktuella indikatorn.

Även i Solna prövades verktygen för att göra inledande 
konsekvensbedömningar av alternativ för Solna station. 
Valda nyckelfrågor testades i en värderos vilket har lett till 

Steg 1 Steg 2

resonemang om svårigheten med att göra kvalitativa jäm-
förelser mellan olika faktorer som är svåra att vikta i förhål-
lande till varandra. Nio olika indikatorer valdes. Vid försök 
till jämförelse mellan de två valda alternativen framstår det 
som tydligt att det inte finns några stora kvalitativa skill-
nader mellan dessa. Detta beror till stor del på svårigheten 
att samtidigt som man bedömer alternativen också arbeta 
fram dem. En slutsats man kan dra av detta är att det är 
viktigt att alltid ha väl definierade och utformade alternativ 
redan klara när en jämförelse skall ske. Detta för att det 
annars är svårt att bedöma om det är den framtida ”ide-
alsituationen” man bedömer eller om det är ett realistiskt 
alternativ som värdesätts.

De här synpunkterna framkom i Agneta Laitilas enkätun-
dersökning till kommunerna om hur de ser på konsekvens-
bedömning med värderosor som verktyg, Laitila (2006).

Borås
Vad gäller värderos för att konsekvensbedöma framtidsbil-
der 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 komplette-
rande text är nödvändigt.

  ”… för den ovane är värderosen svårläst…”  
(Planarkitekt)

Solna
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 nyck-
elfrågorna har i förhållande till varandra. Även måtten på 
värderingsskalan är svår att bestämma. 
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Ulricehamn
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 alterna-
tiven har. Helhetsbilden förstärks ytterligare om de olika 
”armarna” är jämförbara med varandra, dvs. intar likvärdiga 
skalor. Värderosen är ett effektivt sätt att väva in konse-
kvensbedömningar 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 
legitimitet till frågorna att de kan värderas i siffror, vilket 
kan göra det lättare för vissa att förstå materialet.

  ” …ett effektivt sätt att väva in konsekvensbedömningar 
av alternativ”(Planarkitekt)

  ”…bra verktyg för att mäta olika alternativ mot 
varandra…”(Planeringssekreterare)

Vingåker
För att konsekvensbedöma föreslagna framtidsbilder är 
värderosor ett bra verktyg. Men det är viktigt att arbetets 
syfte framkommer tydligt för att undvika att frågorna han-

teras ostrukturerat. Det kan också vara svårt att utvärdera 
resultatet samt att förklara detta för andra som inte har 
arbetat med värderosor tidigare. 

  ”Värderosen är enbart internt intressant.” (Energirådgi-
vare/Miljösamordnare)

Örnsköldsvik
När det gäller arbetet med värderosor för att konsekvensbe-
döma 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 värd-
erosen 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 sam-
mantaget uppfyller de bedömningar man redan gjort.

   ”… den kan vara ett komplement …” 
 (Planeringschef om värderos)

Figur 37 Bildcollage från arbete med värderosor under sommaren och hösten 2005
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Figur 37b Vidareutvecklad värderos i Ulricehamns fallstudie

Figur 37c Vidareutvecklad värderos i Örnsköldsviks fallstudie
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Planindikatorer som verktyg för  
utvärdering
Inom ramen för delprojektet görs en fördjupad studie 
av verktyget planindikatorer som verktyg för utvärde-
ring av alternativa lokaliseringar av bytespunkter i kol-
lektivtrafiken och markanvändning kring dessa. En 
planindikator är en indikator som underlättar avläs-
ning av miljökonsekvenser i fysisktrumsliga planer och 
som kan utläsas ur planhandlingar eller från analyser av 
dessa t.ex. genom GIS eller andra datorsimuleringar, se 
Boverket 2000. Arbetet genomförs av Katarina Schyl-
berg som redovisat sitt hittillsvarande arbete i en läges-
rapport: Schylberg (2006). 

Planindikatorer har lanserats som ett svar på behovet av 
att förankra och integrera miljömål i fysisk planering. 
Viktiga påverkansfaktorer och åtgärder som går att styra 
med fysisk planering går att beskriva med planindika-
torer. Dessa planindikatorer kan användas som verktyg 
för att utvärdera nulägessituationer avseende olika mål 
såväl som för att beskriva konsekvenser av föreslagna 
planalternativ och strategier. 

Vägverket, Banverket och Boverkets sektorsansvar inne-
bär att dessa har ett ansvar för att miljömål och trans-
portpolitiska mål uppfylls.  Samtidigt bestäms förut-
sättningar för om målen skall uppnås eller inte i hög 
utsträckning av den bebyggelse- och trafikplanering 
som görs inom ramarna för den kommunala översikt-
liga planeringen. Detta förhållande genererar ett behov 
av att ta fram verktyg som kan användas både i Vägver-
kets planering och i kommunernas planering och som 
stödjer en ökad integrering och ett ökat samspel mellan 
dessa. Arbetet är också intressant för Energimyndighe-
ten eftersom en aktiv tillämpning av verktyget planin-
dikatorer för bytespunkter kan bidra till att öka ande-
len transporter med kollektivtrafik och därmed minska 
användningen av fossila bränslen för individuella trans-
porter.

Planindikatorer är ett sådant verktyg. Eftersom planin-
dikatorer ska kunna utläsas direkt ur planen eller härle-
das ur förhållanden som går att utläsa i planen ger dessa 
redan i planskedet en uppfattning om planens konse-
kvenser och i vilken utsträckning målen kommer att 
nås. Detta till skillnad från fältindikatorer som används 
för att mäta resultatet i efterhand. Viktiga urvalskrite-
rier är att planindikatorer ska vara mätbara, relevanta för 
den aktuella frågeställningen, möjliga att kommunicera, 
beskriva rumsliga faktorer som är möjliga att utläsa i 
plan, på ett rimligt sätt kunna relateras till mål samt visa 
på viktiga framtida konsekvenser.  

I detta delprojekt används planindikatorer som ett verk-
tyg för att utvärdera i vilken utsträckning planer som 
rör alternativ för lokalisering av knutpunkter i kollek-
tivtrafiksystemet och/eller förändrad markanvändning i 
anslutning till dessa kommer att leda till en god till-
gänglighet och därmed en hög andel kollektivtrafikre-

senärer vid dessa. Att planera för god tillgänglighet till kol-
lektivtrafikens knutpunkter är en komplex uppgift. 

Samtidigt som spårbunden trafik utgör ett effektivt trans-
portmedel ger spårområden och bangård mm upphov till 
stora barriärer i stadsstrukturen som begränsar fotgänga-
res, cyklister och även bilisters rörelsefrihet. Situationen 
kan beskrivas som att ett regionalt system för transporter 
skapar barriärer i lokala rörelsemönster. En vanlig strategi 
vid omvandling av stationsområden i centrala lägen är att 
försöka omvandla dem till attraktiva delar av det urbana 
sammanhanget. (Paksukcharern 2003 – Node and place: 
The spatial embedding strategy in railway terminus area 
development)

En förutsättning för att detta ska lyckas är att stationen 
integreras i de lokala rörelsemönstren, med särskild tonvikt 
på fotgängarrörelser. Endast om stationen är en ”konfigu-
ratorisk attraktionspunkt” finns förutsättningarna på lång 
sikt för en etablering av service som inte är direkt knuten 
till själva resefunktionen. Detta förhållande tas i projektet 
som stöd för att bedömningar av den samlade tillgänglighet 
till kollektivtrafikknutpunkten även måste omfatta resone-
mang om huruvida stationen och det stationsnära området 
fungerar som en attraktiv del i det urbana sammanhanget.

En annan viktig utgångspunkt för inriktningen på fallstudi-
earbetet är den köpenhamnska ”stationsnärhetsprincipen”.  
Denna tas som utgångspunkt för att fokusera studierna till 
det stationsnära området, dvs. 600-700 meter från statio-
nen, men även för att föra resonemang om vad som kon-
stituerar en effektiv markanvändning inom detta område. 
I Köpenhamnsområdet har man under ett par decennier 
använt sig av en stationsnärhetsprincip vilken bl.a. syftar 
till att styra lokaliseringen av besöks- och arbetsplatsinten-
siva arbetsplatser till goda kollektivlägen. I uppföljande stu-
dier av stationsnärhetsprincipen har man kunnat påvisa en 
”stationsnärhetseffekt” på arbetsplatser belägna inom gång-
avstånd, dvs. 600-700 meter, från större knutpunkter för 
spårbunden kollektivtrafik i form av en större andel kollek-
tivresande jämfört med liknande arbetsplatser med sämre 
tillgänglighet till kollektivtrafik. (Hartoft-Nielsen 2002 
”Stationsnärhetspolitiken i hovedstadsområdet – bakgrund 
och effekter”). 

Arbetet i forskningsprojektet har under det gångna året 
har inriktats på fortsatt teori- och metodutveckling och att 
påbörja fallstudier i Solna. 

Modell
Som ett stöd för att strukturera frågeställningen och under-
lätta arbetet med konsekvensanalyser används en modell 
som bygger på en hierarki där det överordnade målet bryts 
ned i delmål, nyckelfrågor och indikatorer. Nyckelfrå-
gorna fungerar som en koppling mellan mål och indikato-
rer. Nyckelfrågorna belyser olika aspekter av tillgänglighet 
vilka går att påverka med fysisk planering. Vid en konse-
kvensbedömning kan modellen fungera som en utgångs-
punkt för att göra multikriterieanalyser, alternativt kan 
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Figur 37d Exempel på förenklad multikriterieanalys i Ulricehamns fallstudie. Planindikatorer viktas och 
en test görs hur detta påverkar rangordningen av alternativen. 
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resultaten redovisas i form av värderosor där identifierade 
nyckelfrågor fungerar som axlar.  

Metodiken innebär sedan att denna generella modell kan 
användas som underlag för att formulera unika delmål och 
nyckelfrågor i varje ny planeringsuppgift. Jfr den generella 
modellens delmål och nyckelfrågor med de utkast till del-
mål som formulerats i ett tidigt skede av fallstudie/konsult-
uppdrag Solna.  
 
Mål

Fysisk planering i det stationsnära området ska gynna kol-
lektivtrafiktransporter

Delmål

Ett tillgängligt transportsystem
Det stationsnära området ska vara en attraktiv del av den 
urbana strukturen

Nyckelfrågor
Effektiv markanvändning i det stationsnära området
Stationens läge i förhållande till viktiga rörelsestråk
Tillgång till service
Tillgänglighet till besöksintensiva målpunkter
Attraktiv miljö
Orienterbarhet
Trygghet
Knutpunkten som en effektiv resnod 
Tillgänglighet till bostäder inom cykelavstånd (2000 m)

Mål 
Attraktiv stadsdel med goda kopplingar till omgivande stads-
delar 
Välbalanserad trafiklösning och god tillgänglighet
Stärka Solna station/stationsområde i regionen
Attraktiv och effektiv knutpunkt/station

Nyckelfaktorer och planindikatorer 
Med utgångspunkt i de identifierade generella nyckelfak-
torerna samt de specifika nyckelfaktorer som tagits fram i 
fallstudie Solna har ett arbete påbörjats med att formulera 
relevanta och mätbara planindikatorer. I tabellen nedan 
redovisas en preliminär sammanställning av de indikatorer 
och mått som kommer att användas i fallstudie Solna. För 
de kvalitativa nyckelfrågorna attraktivitet, orienterbarhet 
och trygghet har ännu inte några kvantitativa mått tagits 
fram. Detta kommer att göras som ett led i det fortsatta 
arbetet med GIS-analyser. 

Sammanfattande analys och reflexion
Ovan har vart och ett av verktygen redovisats med de 
bedömningar som kommunerna gjort utifrån sina tillämp-
ningar. I en separat arbetsrapport görs en sammanfattning 
av kommunernas synpunkter på användning av verktygen, 
se Laitila (2006).

För flertalet av respondenterna är tillämpningen av verkty-
gen 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 plane-
ring, stadsanalyser och regionala utvecklingsarbeten. 

Kommunerna anger att nuvarande sätt att arbeta med håll-
barhet 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 miljökonsekvensbe-
skrivning, 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 tra-
ditionella sätt är att alla förstår och kan ta del av innehål-
let medan resultatet av exempelvis mindmap och SWOT 
enbart förstås av dem som medverkat i analys och diskus-
sioner. Nackdelen är att arbetet med minnesanteckningar 
går långsammare och blir eventuellt mindre fokuserade.

Att arbeta fram framtidsbilder sker ofta idag på ett ostruk-
turerat 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 tidigare erfarenheter av att ta 
fram förslag för framtiden)

  ”Ibland kan det också bli svårt att gå ut med olika alter-
nativa 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.” (Planar-
kitekt om att ta fram framtidsbilder)

Bland respondenterna finns det några personer med lång 
erfarenhet av planeringsfrågor. De har därmed en bred 
kunskap som medför att de kan genomdriva olika plane-
ringsarbeten baserad på tidigare erfarenheter och en rela-
tivt färdig helhetsbild. Men även i dessa fall påtalas att det 
kan brista i arbetets struktur.

Enkätstudien vände sig till dem som provat att tillämpa 
verktygen. Det förekommer att några deltagare endast 
medverkat vid något enstaka workshoptillfälle. Just detta 
varierade deltagarflöde kan vara en anledning till den rela-
tivt svaga enkätresponsen. Ytterligare en faktor som kan ha 
påverkat svarsfrekvensen är utvecklingsprojektets tvärsek-
toriella karaktär. Vissa deltagare kan uppfatta att de befin-
ner sig långt från det egna verksamhetsområdet. Professio-
nen på dem som besvarat enkäten talar för detta eftersom 
dessa är personer med övervägande planeringsbakgrund. 
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Faktorer som är mätbara i plan alternativt  
lämpliga utgångspunkter för att föra kvalitativa 
beskrivande resonemang. 

Analysmetod

EFFEKTIV MARKANVÄNDNING INOM DET STATIONSNÄRA OMRÅDET

”Företagsstruktur” inom 600 meter från stationen Klassificering av arbetsplatsområden utifrån bransch-tillhörighet, 
mobilitetsprofil och antal anställda. GIS – kopplat till uppgifter ur 
företagsregister. Enkäter ger underlag för att bedöma företagens 
mobilitetsprofil.

Byggbar mark och förtätningspotential inom 600 meter från stationen Bedöms genom studier i plan och med hjälp av flygfoto tillsammans 
med tjänstemän

Täthet inom olika avstånds-radier till stationen (100m, 200m, 400m 
och 600m).  Avseende bebyggelseyta samt antal boende resp arbets-
platser per kvm

Bruttoarea och exploateringstal = BTA. Detta kan sedan delas med 
ett genomsnittligt värde för personer/kvm  för att få ett tal på nattbe-
folkning och dagbefolkning avseende boende och arbetande.  

Funktionsblandning inom olika avstånds-raderier till stationen Hur görs detta?

Stationens lokala besöksunderlag Befolkningen inom upptagningsområdet viktas med avståndet till 
stationen och dels mäter avståndet i axialsteg. Befolkningen halveras 
för varje axialsteg. 

Antal besöks- och tjänsteintensiva arbetsplatser inom det stations-
nära området. Här räknas även huvud- och regionala kontor in, vilka 
förmodas ha en hög andel  långväga besökare och anställda. 

Aktuella företag pekas ut på karta. Uppgifter om branschtillhörig-
het och uppskattat antal anställda noteras i egen databas. Enkäter 
skickas till dessa företag – för att kolla mobilitetsprofiler mm

TILLGÅNG TILL STÖRRE  MÅLPUNKTER

Antal besöksintensiva målpunkter inom det stationsnära området Aktuella målpunkter pekas ut på karta. 

TILLGÅNG TILL SERVICE (OCH MINDRE MÅLPUNKTER)

Avstånd till service-centra exempelvis Solna centrum, Kista centrum, 
Solna Business park, mfl.   

”Möjligheter att uträtta ärendekedjor” Analys av befintligt service ut-
bud inom 100 meter från stationen, jfr med checklista och enkätsvar 
över sådana funktioner som anses som viktiga. 

Studier på plats av service och målpunkter i direkt anslutning till 
stationen. Jfr med förslag till nytt resecentrum

STATIONSOMRÅDETS INORDNING I VIKTIGA STRUKTURER OCH FLÖDEN

Integrations- och tillgänglighetsresonemang kring nätverk för olika 
transportslag och Stationens integrerade läge i förhållande till dessa 
nätverk. 

GIS – rumslig analys Integrationsanalyser och tillgänglighetsanalyser 
med space-syntax. Särskild studie av gång- och cykelvägnätet och 
även informella gång- och cykelvägar och hur stationen och dess 
entréer ligger i förhållande till dessa.

ORIENTERBARHET*

Orienterbarhet i bemärkelsen begriplig struktur. Rörelsefrihet, bar-
riärer, Överblickbarhet, landmärken och orienteringspunkter. 

Analysen baserar sig på iakttagelser i fält samt en förenklad space-
syntaxanalys.  

ATTRAKTIV MILJÖ, 

Väl integrerade offentliga mötesplatser, dvs torg och parker, 
(Överblickbarhet, landmärken,) arkitektur och underhåll, frånvaro av 
miljöstörande verksamheter

Analysen grundar sig på lokalkännedom och resonemang kring 
angivna faktorers betydelse) Inventering och observation på plats  
Stadsmiljöanalyser. 

TRYGGHET

Service och besöksmål med öppet dygnet runt, Funktionsblandning, 
Bostäder nära stationen, Trafiksäkra och trygga passager, Rörelsefri-
het, en mångfald av vägar, dvs möjligheter att välja olika vägar ex vid 
mörker

Observation på plats, stadsmiljöanalyser. Checklista och beskrivning-
ar av styrkor och svagheter på plats idag och i respektive planförslag.

KNUTPUNKTENS FUNKTION SOM EFFEKTIV RESNOD

Omstigningsmöjligheter (inkl. parkering) dvs antal transportslag, par-
keringar för cykel och bil, avstånd mellan olika transporslag etc 

Inventeringar i plan och i fält jämförs med föreslagna planer

BEFOLKNINGSUNDERLAG  INOM CYKELAVSTÅND TILL STATIONEN (NYCKELFAKTOR SOM RÖR OMRÅDEN UTANFÖR DET STATIONS-
NÄRA OMRÅDET)

Antal bostäder inom 2000 meter från stationen. Ev befolkningsunder-
lag inom 2000 meter från stationen, dvs TBA/50 kvm. Alt Täthet X yta 
av bostäder inom 2000 m från stationen, verklig avstånd inkl hänsyn 
till höjdkurvor.

Analysmetod: GIS

Ev nyckelindikator: Gång- och cykelvägars kvalitet 

Genhet, orienterbarhet och konnektivitet. Tillgänglighetsanalys med 
axialkartan som grund. 

Analysmetod GIS, alt CAD Ev använda Erik Bjelmrots arbeten

Figur 38 Planindikatorer och analysmetoder i fallstudie Solna station
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En generell uppfattning bland respondenterna är att verk-
tygen mycket väl kan integreras i olika planeringsarbeten. 
En viktig förutsättning för att verktygen ska vinna accep-
tans 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 fler uppgifter är på väg att föras 
in. 

Det framstår tydligt att verktygen för med sig en ökad 
kreativitet, framför allt mindmap, SWOT och strukture-
rad brainstorming. Invanda arbetsmetoder och tankemöns-
ter bryts vilket leder till att diskussionerna blir mer kon-
struktiva och fokuserade. Dessutom kommer fler personer 
till tals. Dessa tre verktyg är därför lämpliga att tillämpa i 
grupper där exempelvis medborgare och politiker medver-

Figur 39  Bild från gemensam workshop – arbete med konsekvensbedömning – i Göteborg juni 2005.

kar, 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 pla-
neringens roll för att närma sig olika hållbarhetsmål. Det 
förekom flera kommentarer att hållbarhetsfrågor inte ingår 
i deras vardagliga yrkesutövning. Men hållbarhetsbegreppet 
är ett vidsträckt begrepp som berör de flesta de av, åtmins-
tone de kommunala verksamheterna. Därför är det viktigt 
att den grupp som sammankallats för planeringsuppgiften 
är personer ur flera olika kompetensområden. En folkhäl-
sosamordnare har säkert en annan syn på hållbarhet än en 
energisamordnare även om utgångspunkten, exempelvis en 
nyckelfråga är densamma.

Diskussioner och dialoger mellan många olika yrkesgrup-
per, medborgare och politiker genomsyrar arbetet i plane-
ringsuppgifterna. De i denna studie provade verktygen kan 
inte ersätta, men dock utgöra ett mycket värdefullt komple-
ment i olika planeringssituationer. Ett övergripande hinder 
för att verktygen ska få genomslag i planeringsarbeten är 
om det finns problem som rör samarbete. Så länge det bris-
ter så tillför inte verktygen någonting. 
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Energifrågorna på lokal nivå är idag framförallt fokuserade 
på energianvändning och energihushållning i bebyggelsen 
och inte så mycket på energisystemets sammansättning av 
egna rumsliga artefakter.  
Energi ses idag inte som ett rumsligt system i planeringen 
utan oftare som ett tekniskt, ekonomiskt eller ekologiskt 
system att ta hänsyn till in planutformningen. 

I projektets etapp 1 har en rumslig analys genomförts 
av energisystemet i Borås (Dalsjöfors) och Ulricehamn. 
Resultaten finns redovisade i två arbetsrapporter författade 
av Björn Ekelund ”Sociospatial och rumslig integration av 
energisystemet i Ulricehamn” (Arbetsrapport 2005:5) och 
”Sociospatial och rumslig integration av energisystemet i 
Dalsjöfors” (Arbetsrapport 2005:6). Båda studierna bygger 
på resultaten i Björn Ekelunds lic-uppsats ”Energisyste-
met är också en fråga om planutformning – teoretiska och 
empiriska studier av energisystemets rumsliga artefakter i 
fysisk planering” LTU-rapport 2005:32. 

Arbetsrapporterna är resultatet av ett inledande arbete 
inom ramen för delprojektet fysisk planering.  I detta ingår 
att göra en analys av energisystemet i Dalsjöfors (Borås) 
och Ulricehamns tätort utifrån företrädesvis dess plats men 
också delvis dess form. Anläggningarna som har studerats
är distributions- och produktionsanläggningar för el res-
pektive värme. Resultaten fokuserar på energisystemets 
befintliga rumsliga artefakter samt de som föreslås i upp-
rättade framtidsbilder i enlighet med den metodik som 
förordas i projektet.

Studierna är gjorda med kvalitativa förtecken inom ett for-
mulerat ramverk för bedömning av de rumsliga artefak-
ternas plats. Ramverket beskrivs utifrån begreppen soci-
ospatial och rumslig integration. I dessa inkluderas stråk, 
visuellt influensområde samt anläggningens relation till 
omgivande natur- och parkmark och bebyggelse. Med 
stråk menas de naturliga möjligheter till rörelse som finns 
i närheten eller i betydande anslutning till anläggningen, 
med visuellt influensområde avses anläggningens synbar-
het och med relation till omgivningen avses de kopplingar 
som anläggningen har till dess rumsliga kontext.

Rumslig analys av energisystemet i  
Dalsjöfors
Studien understryker att de flesta befintliga  anläggningarna 
är sociospatialt integrerade i Dalsjöfors även om det kan 
finnas anläggningar som är mer närvarande än andra, det 
vill säga att de är mer tydligt placerade nära större eller mer 
kvalitativa stråk och med stort visuellt influensområde.

De mest intressanta är Närvärmeverket och Kraftled-
ningen vid Dalsjöskolan, Mottagningsstationen och kraft-
ledningen vid Toarp samt fördelningsstationerna vid Stor-
gatan och Nedre Skänstad. Analysen visar att det i nästan 
samtliga fall saknas en rumslig integration

7  Rumslig analys av energisystemet

mellan Dalsjöfors fysiska struktur och gestaltning och 
anläggningarna. Det innebär att det inte finns en relation 
mellan anläggningens material, färg och former som sam-
spelar med den fysiska miljön i stort. De grövsta exemplet 
på estetiskt misslyckade anläggningar är utan tvekan när-
värmeverket vid Dalsjöskolan som är i stort behov av en ny 
utformning, eller kanske bara i behov av utformning
kort och gott.

Kommunens upprättade framtidsbilder är framtagna med 
ett tydligt proaktivt förhållningssätt till energisystemet. I 
alternativet Centraliserat näringsliv är ett flertal nya anlägg-
ningar utlokaliserade, företrädesvis för elproduktion genom 
vindkraft. Vidare föreslås att ny eller annan lämplig bebyg-
gelse bör tillfogas solceller. Dessutom är en utbyggnad av 
värmeverket förordat vilket med stor sannolikhet kommer 
leda till minskat antal enskilda pannor och uppvärmning 
med direktverkande el. Ett föredöme för ekologiska ambi-
tioner formulerade i delmål 1 i miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö, men också i andra miljökvalitetsmål. 

Lika föredömligt är alternativet Decentraliserat närings-
liv formulerat, kanske bara i något mer expressiv ton. Här 
finns fyra vindkraftsområden utlokaliserade tillsammans 
med en ny småskalig anläggning för vattenkraft. I den Gyl-
lene medelvägen finner vi en mix av systemet. Dels föror-
das solceller i ny bebyggelse, men även nya anläggningar i 
form av viss vindkraft. Dessutom förordas en utbyggnad av 
värmeverket.

Redan nu kan man skönja möjliga konflikter för både häl-
sorisker och NIMBY-effekter. Möjligheterna presenteras i 
framtidsbilderna och problemen blir belysta vilket är själva 
syftet med den proaktiva planeringen.

Sammantaget visar studien att de befintliga anläggningarna 
i energisystemet är ganska likriktade och saknar en relation 
till sin rumsliga kontext. Däremot är de i nästan samtliga 
fall sociospatialt integrerade. Det finns därför flera behov 
av ombyggnationer om ambitionerna är att uppnå rums-
lig legitimitet. De upprättade framtidsbilderna visar på ett 
positivt och proaktivt förhållningssätt till energisystemets 
utveckling. Det belyser också att vikten av god gestaltning 
är central i eventuellt fortsatt arbete.
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Figur 40  Rumslig analys av energisystemet i  Dalsjöfors

1. Krafledning 40 kV vid Toarp.
2-3. Närvärmeverk 1,88 MW vid Dalsjöskolan.
4. Fördelningsstation 10-0,4 kV vid Hansagården. 
5. Fördelningsstation 10-0,4 kV vid Storgatan. 
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Rumslig analys av energisystemet i Ulrice-
hamns tätort
Sammantaget visar redovisad analys att det befintliga ener-
gisystemet i Ulricehamn i nästan samtliga studerade fall är 
sociospatialt integrerade i sin kontext. Det finns vissa som 
är mer tydligt placerade nära större stråk och med stort 
visuellt influensområde, jag tänker närmast på fördelnings-
stationerna vid Sturebadet och Ulricehamns Energi, mot-
tagningsstationen vid Markuslyckan och närvärmeverket 
vid Sim- och Sporthallen.

Analysen pekar vidare på att det befintliga systemet i flera 
fall är rumsligt integrerat. Med andra ord att det i vissa fall 
finns en relation mellan anläggningens material, färg och 
former som samspelar med den fysiska miljön i stort. De 
som är mer märkbart integrerade än andra är mottagnings-
stationen vid Vist industriområde ,fördelningsstationerna 
vid Ulricehamns energi och Götaplatsen samt fjärrvärme-
nätets synbara sträckning längs Storgatan.

Kommunens upprättade framtidsbilder är framtagna med 
ett tydligt proaktivt förhållningssätt till energisystemet. 
Det ställer också krav på medvetenhet om gestaltning. Det 
finns flera föreslagna anläggningar där rumslig legitimitet 
är avgörande för deras tillkommande över huvudtaget. Det 
gäller t.ex.  alla de småskaliga vattenkraftverk som förordas 
och de närvärmeverk som i flera fall är lokaliserade nära 
bebyggelse. För de förstnämnda är det inte bara gestalt-
ningen av byggnaden för funktionen som är av vikt utan 
detta är en uppgift som i större utsträckning än de övriga 
handlar om att gestalta landskapet. De närvärmeverk som 
föreslås i framtidsbilderna ligger i flera fall i närheten av 
enfamiljshus. Med anledning av detta är inte minst bygg-
nadens volym viktig att hantera på ett sätt som samspelar 
med småskalig bebyggelse. Vidare är det även i dessa fall av 
yttersta vikt hur omkringliggande mark hanteras.

Sammantaget visar studien att det befintliga anläggning-
arna i energisystemet är relativt varierat och väl integrerat 
i sin sociala och rumsliga kontext. Det finns dock fortfa-
rande enstaka behov av ombyggnationer om ambitionerna 
är att uppnå rumslig legitimitet. De upprättade framtids-
bilderna visar på ett positivt och proaktivt förhållningssätt 
till energisystemets utveckling. Det belyser också att vikten 
av god gestaltning är central i eventuellt fortsatt arbete.
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Figur 41 Rumslig analys av energisystemet i 
Ulricehamn

1. Vattenkraftstation i Vista by.
2. Närvärmeverk vid Sim- och sporthall i cen-
trala Ulricehamn.
3. Synligt fjärrvärmenät längs Storgatan i cen-
trala Ulricehamn.
4. Mottagningsstation 40-10 kV vid Vist industri-
område.
5. Mottagningsstation 130 kV Vattenfall OT 63. 
6. Fjärvärmeverk vid Svensk Brikettenergi AB i 
Vist industriområde.
7. Fördelningsstation 10 kV vid Sturebadet.
8. Äldre fördelningsstation
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I delprojektet har en utgångspunkt varit att inspirera till 
ett tvärsektoriellt arbete för att möjliggöra ett bredare 
angreppssätt på uthållighet i den fysiska planeringen. Arbe-
tet i delprojektet har också kommit att involvera en bred 
krets av aktörer inom kommunerna vilket också återspeglas 
av beskrivningen av vilka som deltagit i inledningskapit-
let. Utöver olika typer av planerare har representanter från 
stadsledningskontor, miljökontor, näringslivskontor, ener-
gibolag, samhällsföreningar deltagit – bara för att nämna 
några typer av aktörer.  

8  Förhållningssätt och  tvärsektoriellt arbete i kommunerna

Figur 42 En ambition i projektet är att skapa arenor för en aktiv 
dialog mellan olika kompetenser i den fysiska planering för uthål-

lig utveckling.

En av projektets forskare Mariann Mannberg har analyse-
rat arbetet i delprojektet utifrån dels vilka förhållningssätt 
som karaktäriserat det lokala arbetet dels hur kommuni-
kation och samarbete i praktiken har utvecklats. Den för-
sta delen i arbetet baseras på öppna intervjuer medan den 
andra delen har gjorts med metoden social nätverksanalys. 

I Mannberg (2005) redovisas ett urval av citat som kan 
anses representativa för olika förhållningssätt och attity-
der strukturerade efter de teorier och förhållningssätt som 
redovisas in teoriramen.

Förhållningssätt till planering - intervjure-
sultat
Vid intervjuerna framkom skilda förhållningssätt till kom-
munal planering. Ett mer rationellt förhållningssätt 
finns inom de flesta kommuner, en inställning som upp-
rätthålls framförallt på grund av en snabb utveckling som 
kräver snabba beslut. Det rationella förhållningssättet är 
dock oftast mer uppmärksammat utifrån än av den ratio-
nella planeraren själv vilket följande citat ger uttryck för:

 ” det politiska målet med ÖP är för dem bara att ha det 
klart innan valet”

 ”Jag tror att folk är resultatinriktade. Vad får jag ut av 

stunden jag lagt ner.”
  ”Jag som planerare ser ju vilken roll planeringen kan ha. 

Nu kommer den in i efterhand för att städa upp”

Genom att påvisa att man har bred representation från 
olika sektorer legitimerar man, mer eller mindre medvetet, 
det rationella förhållningssättet:

  ”Agenda 21 hanteras av miljökontoret och miljöfrå-
gorna hamnar i ett hörn. Organisatoriskt borde agenda 
21 inte ligga där utan genomsyra hela organisationen.”

Krav på snabba beslut kan antas leda till ett mer förhand-
lingsinriktat förhållningssätt där förutsättningarna för 
samråd på objektiv grund försämras:

  ”Vi skriver ibland politiska yttranden som de själva 
borde skriva och inte vi i våra tjänstemannaroller. Sub-
jektivt, vi mörkar sanningen ibland, de kommer in och 
säger: ta bort det och det ordet. Det äventyrar ju demo-
kratin. ”

Konflikter mellan det rationella och det strategiska förhåll-
ningssättet ger ibland upphov till ett inkrementellt för-
hållningssätt vilket kan vara ett uttryck för en svårighet 
att hantera situationen. 

  ”Ja, man sopar …i ambitionen att komma till konsen-
sus sopar man saker under mattan eller så vinner den 
starke.”

Ett steg längre på vägen har man kommit med ett imple-
mentationsinriktat förhållningssätt där delprojektet i 
vissa fall tycks ha spelat en stor roll: 

  ”Ett jätteintressant projekt. Det populära begreppet 
uthållighet har implementerats i tankesättet. Vi har 
verkligen börjat tänka här i planeringsarbetet och poli-
tiska yttranden.  Vi hade inte fått det till oss på samma 
sätt annars. I alla fall inte lika snabbt.”

  ”Jättespännande att vi tvingas ha kontakt och närma oss 
varandra”

  ”Det har blivit tydligare diskussioner om samhälle, 
energi mm har fått en helt annan roll och blivit tydli-
gare, en fördjupning och tydliggörande”

Ett väl införlivat, långsiktigt strategiskt förhållningssätt 
uttrycks av ett fåtal informanter. 

  ”Vi bygger ju system som blir kvar”
  ”Många små åtgärder leder till en uthållig förvandling 

av samhället. Med den fysiska planen som arena inte-
greras uthållighetsfrågorna. Det går inte att vända dras-
tiskt”
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Den mindre kommunen ger också möjlighet till ett gene-
rativt förhållningssätt:

  ”Bra därför att man en fattbar konkret uppgift. Geo-
grafiskt begränsad så att tiden inte går åt till att hantera 
volym. Det blir greppbarare och lättare att hitta de som 
är berörda, nära människan.”

Närheten upplevs dock som tudelad. Möjligen kan den 
uppmuntra till rationella beslut genom förhandlingsplane-
ring:

   ”Man är synlig ute på byn. Man vet vem alla är. Även 
politikerna rör sig på stan. Man haffar dem ”hörrudu”. 
Det är både på gott och ont. ”

Storleken på kommunen, gruppen eller organisationen kan 
också påverka möjligheterna för ett mer kommunikativt 
förhållningssätt att få fäste:

  ”Viktigt att vara på samma våglängd. Kärvar det till sig 
börjar man istället skriva yttranden. Det är stor skillnad 
mellan stor och liten organisation.”

I något enstaka fall upplever man det kommunikativa för-
hållningssättet som väl implementerat och man uttrycker 
en stor öppenhet:

  ”Det finns egentligen inga gränser. Vi bildar de arbets-
grupper som projektet är betjänt av. Det är aldrig några 
bekymmer, aldrig någon som säger att det där kan jag 
inte vara med på, inga chefer som säger nä jag avsätter 
inte personal till detta. Det är alla för alla i vår värld. Ett 
positivt förhållningssätt till varandra som kollegor. Jag 
känner ingen som bara vill sitta och skriva själv.”

  ”Vi började skriva en traditionell markanvändningsplan 
men från miljöskydd fick man oss att inse, öppna ögo-
nen för att det fanns andra värden, så vi tog ett omtag 
och gjorde om ÖP. ”

 
  ”Det viktigaste resultatet är kunskap, nya förhållnings-

sätt mm. Mer en utbildning som appliceras på en upp-
gift”

Resurser och restriktioner för uthållig pla-
nering
Att inte låta processen ta tid och bedriva kommunikativ 
planering i en rationellt präglad miljö kan var fruktlöst och 
motverka sitt syfte genom att urholka legitimheten för den 
kommunikativa planeringens möjlighet:

  ”Om alla sitter och fyller i något och sedan inte vet var 
i systemet det ska passa in så blir det meningslöst. Om 
man inte har tilltro till resultatet.”

Det finns naturligtvis en mängd faktorer som påverkar hur 
man bedriver planering och som kan betraktas som resurser 

respektive restriktioner beroende på vad man vill uppnå. 
Den övergripande restriktionen för ett brett samarbete är 
den kommunala sektorsuppdelningen som många kom-
muner försöker överbrygga med hjälp av breda samråds-
grupper. En faktor är det faktiska, fysiska avståndet mellan 
representanter för olika sektorer. I de flesta kommuner har 
detta inneburit en kombinerad miljö- och planavdelning. I 
den mindre kommunen är det av naturliga orsaker lättare 
att upprätthålla ett tätt samarbete över sektoriella gränser, 
framförallt genom att man kan träffas regelbundet och 
informellt.

  ”Det fysiska avståndet spelar roll…”
  ”Ett kitt behövs. Vi träffas på lunchen och alla berättar 

om vad de gör. Det är en informell struktur som är sank-
tionerad, annars är det bara chefsgruppen som träffas 
över sektorerna.”

Att avstå ifrån informellt umgänge kan vara ett sätt att 
upprätthålla en hierarkisk position, eller omvänt, så kan 
bristande kommunikation inom en grupp göra att en dis-
tans bibehålls.

  ”Han är alltid på språng och fikar aldrig med oss 
andra.”

Närheten upplevs dock inte alltid som positiv:

  ”Vi sitter så pass nära så man blir lätt förledd att skriva 
politiska beslut. Jag skulle vilja ha en skarpare gräns där 
de stod för visionerna. Det är lite dåligt. De ska inte peta 
i våra tjänstemannafrågor.”

Personliga egenskaper anses av många informanter som 
orsaker till hur väl samarbetet fungerar och där man är 
påfallande positiv till den egna rollen och negativ till 
andras:

  ”Drömorganisationen? Inte organisationen utan perso-
nerna.”

  ”det är väldigt personberoende, inte beroende på formell 
organisation.”

 ”Man måste orka bli förbannad ibland också.”
 ”Från de andra är det väldigt trögt”

En mer pragmatisk inställning till den egna rollen uttrycks 
också:

  ”Jag är drivande även informellt. Det är både populärt 
och impopulärt.”

Kommunens storlek upplevs som både resurs och restrik-
tion. Ofta är detta också kopplat till tid och pengar:

  ”Dilemmat i den lilla kommunen är brist på resurser. 
Basarbetet är i sort sett lika. Vi har brist på expertis. Vi 
tar istället in konsulter vilket syns på räkningarna. Där-
för väljer vi ibland att avstå.”

 ”En grundsten är att folk har jättemycket att göra.”
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  ”Kommunerna har fått mer att göra för mindre pengar. 
Kommunerna går dåligt och staten går bra. ”

  ”ÖP skulle kunna vara arena om man tog sig tid att sitta 
ner och fundera.”

Sammanfattningsvis är en övergripande restriktion brist på 
tid, inte minst till eftertanke. Det framkom även att många 
upplever sig planera strategiskt och att man har en kom-
munikativ planeringsprocess. Fysiska sektorsgränser, i form 
av all man sitter på olika våningsplan eller ibland olika hus 
påverkar hur väl samarbete fungerar. Det finns också indi-
kationer på att man väljer att hålla ett avstånd medvetet. 

Slutsatser kring förhållningssätt till plane-
ring
Långsiktig strategisk och kommunikativ planering är långt 
ifrån införlivat i alla kommuner. Medvetenheten om dess 
potential och kopplingen till uthållig samhällsplanering 
finns dock mer eller mindre uttalat hos de flesta, liksom 
ambitionen att nå en fungerande process. Ett rationellt för-
hållningssätt kan vara ödesdiger för långsiktig hållbarhet 
med samtidigt är den ofta nödvändig i planerarens vardag 
som ofta saknar resurser, framförallt i tid, för mer lång-
siktiga strategier. Man kan anta att samhällets, fortfarande 
dominerande, krav på ökad tillväxt är ett av de stora hin-
dren såväl i tillväxtregionen som i kommuner med mins-
kande tillväxt. Den oundvikliga rationella planeringen 
borde kunna finna en plats inom en yttre strategisk ram

Det rationella står ofta alltså i motsatsförhållande till det 
strategiska och kommunikativa och kan bli en stark källa 
till konflikter. Trots det så bör man hålla i åtanke att det 
snarare är det omgivande samhällets krav och förhållnings-
sätt som är den styrande faktorn och inte den enskilde pla-
neraren som nog, oavsett förhållningssätt har kommunens 
bästa i åtanke. 

Implementationsprocessen, mot bredare kommunikativ 
och strategisk planering, som sådan, såväl i samhället i stort 
som inom kommunen är alltså av stor betydelse för vår 
möjlighet att bygga ett mer hållbart samhälle. Den minskar 
organisationens sårbarhet då den infiltreras horisontellt i 
alla sektorer. Planeringsprocessen är en del av en process 
på vägen dit som måste få ta tid och resurser i anspråk och 
få tillåtas ha ett värde som inte alltid hänger samman med 
måluppfyllelse. 

Ett  citat från en informant som uttrycker just detta:

  ”Alla var delaktiga trots att kanske inte alla var så aktiva. 
Så kan man driva planarbetet framåt. Vi vet ju inte om 
det blir bättre eftersom vi inte har något att jämföra 
med. Det måste dock få ta lite tid i början för att alla ska 
få tid att låta det mogna in. Det måste få komma inifrån. 
Det går inte att övertyga människor. ”

Samma informant ger oss också en möjlighet att reflektera 
över om inte det kommunikativa förhållningssättet kanske 
ändå är det mest rationella när det kommer till kritan:

  ”Men man vinner också tid på det i längden genom att 
planprocessen blir kortare med mindre synpunkter mot 
slutet”

Social nätverksanalys
Som en fördjupning av hur kommunikationen pågått inom 
kommunerna har även en s.k. social nätverksanalys genom-
förts inom delprojektet. Resultaten från denna redovisas i 
Mannberg (2006) Mot uthålligt samarbete, Delrapport II. 
Nedanstående resonemang är ett sammandrag av en mer 
omfattande redovisning som görs i rapporten. 

Inom planeringsteorin har utvecklingen gått från ett ratio-
nellt till ett mer kommunikativt förhållningssätt där pla-
neringen även ses som ett sätt att bygga tillit i nätverk, 
särskilt i tidigare mer hierarkiska organiserade organisatio-
ner. Betraktandet av organisationer som nätverk kan göras 
från olika synvinklar som externa t.ex. företagsnätverk 
och interna som informella kontakter mellan anställda. 
Utgångspunkten är att det mesta av det faktiska samarbetet 
inom en organisation sällan följer schematiska linjer. Detta 
beror delvis på grund av att de flesta organisationer utveck-
las mot att hierarkiska strukturer i ökande grad ”plattas ut”.  
Den informella organisationen anses som central för hur 
väl organisationen fungerar eller hur väl företaget presterar. 
Nätverk formas genom spontana sociala kontakter, sociala 
nätverk. 

Sociala nätverk är ju egentligen det självklara och vardagliga 
nät av relationer vi alla har såväl i privatlivet som på arbetet 
eller i föreningsliv. Sett ur samhällets synvinkel, så utgör 
starka nätverk ett socialt kapital som gagnar hela samhället. 
Socialt kapital kan bäst förklaras som en grundläggande 
och ömsesidig tillit mellan människor. Studier gjorda i Ita-
lien på 1990-talet visade att en sådan grundläggande tillit 
även påverkar samhällets offentliga organisationer mot bl.a. 
ökad effektivitet och minskad korruption (Putnam, Leo-
nardi et al.1993)

En annan studie genomförd år 2000 på uppdrag av Världs-
banken (Campbell & Fainstein 2000) bekräftade bl.a. dessa 
teorier genom att analysera statistik från The World Values 
Survey. Resultaten från studien visar att generell samhälle-
lig tillit har en korrelation med bl.a. kvalitet på infrastruk-
tur, studieresultat, lägre inflation och högre tillväxt. Vad 
som är hönan och ägget är svårt att avgöra. Studien gör 
dock gällande en trolig koppling mellan en lång tradition 
av samarbete inom nätverk, alltså med mindre hierarkiska 
strukturer och tillit (Campbell & Fainstein 2000). Den 
övergripande slutsatsen av Campbell & Fainsteins studie 
är att tillit mellan aktörer är av avgörande betydelse för ett 
gott samarbete inom organisationer 

Socialt kapital anses alltså förbättra samarbete men även 
öka uttaget av humankapital, d.v.s. vår inneboende kunskap 
våra förmågor och vår kreativitet används på ett mer frukt-
bart sätt i t.ex., som i detta fall, en planeringsorganisation 
där det sociala kapitalet är stort. Applicerat på en kommu-
nal planeringsorganisation skulle Campbell och Fainsteins 
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slutsatser kunna innebära att kommunikativ planering 
fungerar bäst i organisationer med redan fungerande hori-
sontella sociala nätverk där tilliten mellan berörda parter är 
relativt hög. Den strategiska planeringen, som ett gemen-
samt handlingsmönster, skulle således bygga på en kumu-
lativ process där ömsesidig tillit, socialt kapital, byggs och 
upprätthålls kring och inom det strategiska förhållnings-
sättet självt. 

En sådan kumulativ process som beskrivs ovan ger en 
indikation på slutenhet. Grupper med stark inbördes till-
lit präglas ofta av social och/eller fysisk proximitet, d.v.s. 
en rumslig och/eller åsiktsmässig närhet. Fysisk proximi-
tet kan helt enkelt innebära att vi lättare skapat tillit till 
arbetskamrater som vi t.ex. jobbar i samma korridor med 
än andra på längre avstånd. Social proximitet avser en när-
het i åsikt men kan även vara av övrig social natur som 
kön, ålder, utbildning osv. Olika studier har gjort gällande 
att den ena typen av proximitet är starkare än den andra. 
Framförallt bör man betona den effekt de kan ha på var-
andra d.v.s. fysisk proximitet anses i många fall öka den 
sociala och tvärtom.

Vi tenderar helt enkelt att skapa rumslig närhet till personer 
av samma åsikt eller kön om vi har möjlighet, men vi ten-
derar också att anpassa våra åsikter och ställningstaganden 
till andra personer i rumslig närhet till oss själva. Det finns 
goda skäl att anta att denna form av liering med våra ”gran-
nar” skapar en tryggare miljö för oss själva. Detta innebär 
i sin ytterlighet att det sociala kapitalet kan få ett negativt 
utfall för det omgivande samhället/organisationen/avdel-
ningen/gruppen genom att stänga ute andra intressenter 
med avvikande åsikter, kön, ålder etc. alltså, med låg proxi-
mitet till övriga i gruppen.

Resultatet av social nätverksanalys av 
kommunernas arbete inom delprojektet 
fysisk planering
Det samarbete som speglas vid analysen av kommunernas 
nätverk kring delprojektet saknar i de flesta fall en nämn-
värd bredd av sektoriell representation initialt. Synen på 
bred medverkan tycks i flera fall vara subjektiv och utgå 
ifrån den egna personens eller gruppens omdöme. 

Sårbarhet
Ett flertal av nätverken uppvisar en sårbarhet genom att 
en eller några noder knyter samman den sektoriella repre-
sentation som finns. Nätverk C och D, se figur 43, utgör 
undantag. I nätverk D kan dock stabiliteten ses som ett 
negativt tecken då den sektoriella bredden är begränsad. I 
nätverk C är stabiliteten en positiv faktor som uppmuntrar 
till sektorsövergripande samverkan. 

Socialt kapital
Den största sektoriella bredden finns i nätverk C och E. 
I båda dessa fall har man uttryckt att det sektorsöverskri-
dande samarbetet inom delprojektet är ett resultat av ett 
socialt kapital byggt under en längre tid av samverkan. 
Nätverk A som inte uppvisar något tecken på ett redan 

uppbyggt starkt socialt nätverk ställer sig mest positiva till 
delprojektet vilket visar på att en ambition finns att över-
brygga sektorerna.

Det mycket täta och stabila nätverket D kan vara en indi-
kation på att starkt socialt kapital håller samman gruppen 
men stänger ute andra. Bristen på socialt kapital kan i sin 
tur ha gett upphov till en mer egocentrisk syn på samver-
kan kring planeringsuppgiften.  

Proximitet
Rumslig proximitet kan i många av kommunerna ha för-
stärkt de negativa sidorna av det sociala kapitalet men 
också påverkat samarbetet positivt med informella sam-
mankomster med bl.a. politiker. Utvärderingen indikerar 
att det i nätverk D finns en växelverkan mellan den rums-
liga proximiteten och den fysiska vilken man också är med-
veten om.

Syntetisk legitimering
Sammantaget så tycks det finnas ett möjligt samband mel-
lan bristande eller negativa aspekter på social kapital och 
syntetisk legitimering. Begreppet betyder att man okritiskt 
legitimerar en process som inte har så stort konkret inne-
håll när det gäller t.ex. hållbar utveckling som man utger 
sig för att ha. Nätverk A visar tecken på svårigheter i sam-
arbetet samtidigt som man är medveten om att miljöfrå-
gorna inte är integrerade i planeringsarbetet.  I nätverk D 
visar utvärderingen på svårigheter att se utanför det täta 
nätverket, dels genom den begränsade sektoriella medver-
kan men även genom att låta vissa deltagare stå med offici-
ellt men inte informellt. 

Slutreflexion
Det har funnits en ambition att bedriva delprojektet som 
ett aktionsforskningsprojekt. Aktionsforskningen kan sägas 
syfta till samhällsförändring där den deltagande forskaren 
deltar i en förändringsprocess samtidigt som han också åter-
för forskningsresultat till processen och på så sätt beforskas 
alltså även den egna rollen. All samhällsvetenskap anses, i 
varierande grad, påverka de processer de studerar. De man 
möter i processen kan som exempel känna sig pressade att 
uppvisa en bättre bild av situationen av vad som kanske är 
fallet. Forskarmedverkan kan också förmodas underbygga 
legitimiteten i processen. Eftersom forskaren då själv ingår 
i den så ska man vara medveten om att det kan vara svårt 
att  bibehålla en  kritisk inställning

Mariann Mannbergs utvärdering har sökt det mönster som 
utgör strategin i den kommunikativa planeringen inom 
ramen för delprojektet Uthållighet i den fysiska plane-
ringen. Delprojektet har fungerat som ett led i omvand-
lingen mot ett mer kommunikativt förhållningssätt, initialt 
hos de deltagande kommunerna men även med syftet att på 
sikt sprida erfarenheterna till övriga kommuner i Sverige. 

Utvärderingen visar att kommunerna har format grupper 
kring sina respektive projekt som i de flesta fall utgjorts 
av redan starka grupperingar. Delprojektet tycks på så sätt 
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Figur 43 Sociala nätverksanalyser (nätverk A – E) som 
visar olika typer av strukturer för samarbete och kontakter 
i de olika kommunerna. Nodernas färger representeras 
av de olika sektorer som anges i teckenförklaringarna. I 
texten exemplifieras tolkningar av analysen som beskrivs i 
Mannberg (2006).

ha kommit att utgöra en förstärkning av tidigare invanda 
samarbetsmönster snarare än att initiera nya. Det kan också 
innebära att ett konstruktivt samarbete mobiliserats mel-
lan de olika aktörerna som ingå i detta samarbetsmönster. 
Enligt Mannberg kan också de negativa sidorna av socialt 
kapital ha förstärkts genom att en kumulativ process kan ha 
uppkommit där man underbyggt och ytterligare legitime-
rat tidigare mönster. 

Att låta ett samarbete uppstå på ett organiskt sätt kan kan-
ske försvåras i en vardag av ständig brist på tid och resurser. 
Utvärderingen tyder på att ”minsta motståndets lag” ofta 
får gälla, d.v.s. det är lättast att arbeta på samma sätt och 

med samma personer som man annars gör. En redan eta-
blerad trygghet inom gruppen gör det lättare att fokusera 
på uppgiften och gör gruppen effektivare i termer av mål-
uppfyllelse. 

Den övergripande slutsatsen är att man i båda fallen kan 
behöva splittra ”gamla” konstellationer och bryta invanda 
arbetsmönster och sociala nätverk för att åstadkomma mer 
stabila, sektorsövergripande strategiska nätverk. Ett sådant 
förfaringssätt måste vägas mot andra nackdelar som det 
kan medföra och i vilket fall behöver stora förändringar i 
planeringsorganisationen förankras hos de berörda.

Nätverk A

Nätverk E

Nätverk B

Nätverk C

Nätverk D
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Framgångsfaktorer Hinder

Att tänka både kort- och långsiktigt Kortsiktiga lösningar

En politisk vilja som håller i sig ”Ohållbara politiker”, politiker som vänder kappan efter 
vinden

Lyhördhet kring omvärldsutvecklingen Snäv fokusering på det lokala

Fungerande dialog där alla måste vara med tidigt i processen Man talar inte med varandra

Rätt organisation med god förankring, eldsjälar, öppet sinne 
och kontinuitet 

Konflikter inom organisationen

Sektorsövergripande samarbete Sektorstänkande, bristande samverkan

Resurser i form av både tid och pengar Brist på resurser

Breda kunskaper Kunskapsöverföringen uteblir, oförmåga att koppla ihop teori 
och praktik

Målformulering med tydliga mål och visioner Att man arbetar mot olika mål, avsaknad av visioner, delmål 
saknas och man satsar för stort

Miljö- och kvalitetsprogram Snäv inriktning på tekniska lösningar

Verktygslåda Arbetar enbart efter eget huvud

Goda exempel Nöjer sig med den egna erfarenheten

 
 Figur 44 Exempel på framgångsfaktorer och hinder i arbetet med fysisk planering för en uthållig utveckling. Resultat från den avslu-
tande workshopen i delprojektets etapp 1.

Sammanfattande synpunkter från deltagan-
de kommuner
Under slutseminariet för projektets etapp 1 diskuterades 
framgångsfaktorer och hinder för att nå framgång med 
arbetet att fysisk planering integrera hållbarhetsfrågor. 
Viktiga framgångsfaktorer enligt den diskussion som för-
des är:

9  Slutsatser och diskussion

I kommunernas lägesrapporter finns intressanta reflexioner 
kring arbetet i projektets etapp 1: 

Vingåker
”Det viktiga är att hitta metoder som passar den lilla kom-
munen med begränsade personella och ekonomiska resur-
ser. Forskarna behöver finna enkla metoder och lätthanter-
liga utvärderingskriterier. Det är bra samarbete i projektet 
mellan olika kommuner, forskare och Energimyndigheten. 
Detta bidrar till värdefulla nätverk och kan utgöra erfaren-
hetsbanker.”

Ulricehamn
”De nya arbetsmetoderna vi genom Uthållig kommun fått 
hjälp med har vi använt i arbetet med de stora infrastruk-
turella frågorna som är aktuella i Ulricehamns kommun. 
Med metoderna har vi kunnat ta itu med förändringarna 
på rätt nivå och studera konsekvenserna av olika framtida 
scenarier. Bara det att vi har kunnat avsätta tid till att fak-
tiskt fundera över hur vi arbetar har varit betydelsefullt för 
oss. Till en början kändes de övningar vi gjorde i Uthållig 

kommun svåra att motivera som arbetssätt i kommunen. 
Med tiden när inlärningsprocessen fick ha sin verkan knöts 
tankarna ihop och även de första övningarna fick ett tydligt 
syfte .Det gäller nu när vi fortsätter med arbetet med vår 
FÖP för staden att vi inte tappar bort de kunskaper och 
erfarenheter som Uthållig kommun har fört med sig, utan 
att vi kan fortsätta att arbeta strukturerat och konstruktivt 
och involvera politikerna i arbetet. ”

Solna
”I Solna har arbetet bedrivits med ovan redovisade med-
lemmar, huvudsakligen i workshopform. En mindre arbets-
grupp har mellan stormötena förberett frågor och mate-
rial samt samlat in information. Arbetet har framskridit 
huvudsakligen genom diskussionsmöten där de inledande 
möten ägnades åt att diskutera begreppet uthållighet och 
att välja huvudfokus för Solnas del av projektet. Med det 
stora exploateringstryck som finns på Solna har en av de 
stora behållningarna med projektet varit möjligheten att 
mer förutsättningslöst än annars få diskutera begrepp som 
uthållighet och planindikatorers användbarhet. Detta har 
kunnat göras i den förvaltningsövergripande grupp som 
skapats för projektet och flera gemensamma nämnare har 
hittats mellan företrädare för exploaterings-, stadsbygg-
nads- och miljöfrågor.”

Örnsköldsvik
”De moment ur metod- och verktygslådan som vi provat på 
i arbetet fungerar säkert bra i arbeten med översiktsplaner, 
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fördjupade översiktsplaner mm där det inte finns så många 
givna förutsättningar. I vårt fall har det inte känts helt ”på 
riktigt”. För att arbetssättet ska fungera tillfredsställande 
krävs att många människor, och därmed också viljor, del-
tar i arbetet. Vi har inte involverat det antal som krävs för 
ett vinnande koncept beroende på att Norra Stationen har 
många givna förutsättningar. ”

Borås
”Sammantaget är det ett mycket bra upplägg att samman-
föra STEM, forskare och olika kommuner i ett gemen-
samt projekt. Med ett stort mått av lyhördhet kan vi alla 
dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Det ger 
bra erfarenhets- och kunskapsutbyte. Genom samarbetet 
har vi kommit en bra bit på väg med många nya arbets-
metoder och analysinstrument som kan vara bra komple-
ment i vårt dagliga arbete med fysisk planering. Omvänt 
har kommunerna säkert bidragit till att förmedla kunskap 
och erfarenhet om verkligheten ute i kommunerna. En del 
moment fungerade mycket bra, t ex hållbarhetsbegreppet 
och SWOT-analysen, andra mindre bra såsom att ta fram 
nyckelfrågorna. 

För att vi ute kommunerna ska få acceptans och förståelse 
för många av dessa nya metodkunskaper behöver vi ta fram 
enkla metodbeskrivningar och resultatexempel. Hela upp-
lägget har varit en lärande process som måste få ta tid. Nu 
har vi kommit en bra bit in i processen och förstår varandra, 
projektets vikt och syfte. Vi kan nu dra nytta av projektet 
och tror att vi genom ett fortsatt samarbete kan nå ännu 
mycket längre. ”

Generella slutsatser och reflexioner
I FORMAS (2005) – en debattbok om stadens utveckling 
– framhålls att en stad eller ett samhälle kan beskrivas som 
en spelplats med ett stort antal aktörer som representerar 
olika åsikter, lojaliteter och intressen. Alla tycks vara över-
ens om att spelets slutmål är en ”hållbar stad”. I boken defi-
nieras det helt kort som en stad som kan erbjuda sina invå-
nare en hög livskvalitet vilken samtidigt kan bevaras och 
överlämnas till morgondagens människor. Hur målet ska 
nås är långtifrån klart, kanske är det inte ens möjligt. Vägen 
är kantad av intressekonflikter, skilda politiska åsikter och 
tekniska, ekonomiska och organisatoriska problem. Plane-
ring för hållbara städer kräver både förändrade tänkesätt 
och nya sätt att samarbeta.

Det här projektet syftar till att ge ett bidrag till den stora 
och omfattande uppgiften att med planering och energi 
som språngbräda vrida vårt samhälle i hållbar riktning. Det 
visar att det finns en stor potential till förändrade tänkesätt 
och nya sätt att samarbeta i våra svenska kommuner. Utvär-
deringen av samarbetet i kommunerna som gjorts med 
hjälp av s.k. social nätverksanalys visar att det inte alltid är 
så lätt att åstadkomma en genuin tvärsektoriell planering 
i ett system som av tradition varit uppbyggt i avgränsade 
sektorer, var och en med sitt mandat. Genom  ett aktions-
inriktat arbetssätt kan dock den tvärsektoriella dialogen få 
nytt bränsle om man skapar arenor som är informella och 

som därmed ger de deltagande aktörerna utrymme till fria 
och kreativa diskussioner. 

Projektet visar att en systematisk och kontinuerlig använd-
ning av planeringsverktyg i olika steg av planeringsarbe-
tet har en potential att bryta invanda arbetsmetoder och 
tankemönster och därmed leder till att diskussionerna blir 
mer konstruktiva och fokuserade. Arbetet i workshopform 
med vissa verktyg framförallt mindmap, SWOT och struk-
turerad brainstorming för med sig en probleminsikt och 
kreativitet när det gäller att ringa in frågeställningar och 
angreppssätt. 

Att ordna framtidsverkstäder där man med hjälp av back-
casting, träddiagram och värderosor söker skissera och 
utvärdera möjliga framtidsbilder framstår som mer utma-
nande och svårt. Likafullt har det vidgat kommunernas 
synfält när det gäller att hitta relevanta alternativ som är 
intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv och då inte minst 
med tanke på energi- och transportfrågorna. 

Planindikatorer har också visat sig ha en potential att skärpa 
uppmärksamheten kring de frågor med betydelse för håll-
barhet som kan påverkas i fysisk planering.  I delprojektet 
har tillämpningen gällt bytespunkter i kollektivtrafiken och 
transportenergi men med de metoderfarenheter som hittills 
vuxit fram i delprojektet borde tillämpningen kunna vidgas 
också till frågor som rör integration av förnybar energi i 
fysisk planering i vidare mening. Den rumsliga analysen 
av energisystemet som gjorts i delprojektet tillför ett vidare 
perspektiv på energifrågorna. Att utveckla den metodik 
som skisseras ger möjligheter att öka medvetenheten kring 
och intresset för att ge anläggningar för förnybar energi en 
central plats i stads- och samhällsbyggandet. 

I delprojektets etapp 1 har stadens form och struktur och 
dess påverkan på energianvändning för transporter, upp-
värmning och elförsörjning inte behandlats ingående. 
Däremot har dessa energiaspekter behandlats kvalitativt 
som en delmängd av alla de aspekter som måste ta i beak-
tande i den översiktliga planeringen. Den underliggande 
tankegången har varit att energifrågan ska ses som en själv-
klar del av planering för en attraktiv helhet och inte som en 
teknisk specialitet som enbart experter kan hantera. Det är 
tydligt att de regionala och lokala förutsättningarna starkt 
påverkar vilket fokus som frågan får. 

En av landets mest tätbebyggda och snabbväxande kom-
muner Solna är en del av en storstadsregion i dynamisk 
tillväxt. Här är en näranog 100 % -ig fjärrvärmeutbygg-
nad en basförutsättning vid all förnyelse och utbyggnad. 
Från Solnas perspektiv har andelen resenärer som använ-
der kollektivtrafik stor betydelse för energieffektivisering 
och resursbesparing. I Solna finns det större möjligheter 
att påverka trafikfrågorna än andra typer av energifrågor  i 
planeringen. 

Samtliga övriga kommuner har en annan struktur med en 
mer eller mindre friliggande centralort som fungerar som 
ett centrum för ett större omland. I kommunerna finns 
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Figur 45 Samhällsplanering och stadsbyggande kan ses som ett spel med ständigt nya förutsättningar och 
aktörer (bild från Borås stad)

också fler andra mindre tätorter och även byar som samspe-
lar med centralorten. Andelen landsbygd är betydligt större 
än i de kommuner som ligger närmare inpå storstäderna 
och samspelet stad-land är en fråga av stor vikt inte minst 
för energiförsörjning och energieffektivisering. 

Ett sammanhängande kommuntäckande fjärrvärmeenät 
är inte en självklarhet i kommunerna utanför storstäderna 
utan övervägandena gäller ofta fjärrvärmenät för centralor-
tens täta delar och olika former av närvärmenät för övriga 
orter. Markresurser för förnybar energi i form av sol, vind, 
vattenkraft och bioenergi har identifierats och preliminärt 
avgränsats i framtidsbilder i bl.a. Borås och Ulricehamn. 
Genom arbetet med metoder och verktyg för både analys 
av förutsättningar, mål och nyckelfrågor samt framtidsbil-
der och konsekvenser i etapp 1 har grunden lagts för att 
i ett kommande arbete fördjupat studera hur resurser för 
förnybar energi kan hanteras i planutformning, konse-
kvensbedömning och strategiutveckling.

I ett nordamerikanskt och europeiskt perspektiv kan man 
skönja framväxten av ett nytt stadslandskap. Bilden av sta-
den som en tydligt definierad enhet har blivit högst pro-
blematisk ,se Kristiaan Borrets uppsats om diffusa städer i 
Wessel m.fl.(2005). De stadsfunktioner som tidigare rym-
des inom den traditionella stadens gränser har gett upphov 
till en ny form av konstruerad miljö som är svår att defi-
niera och som ofta kallas för posturban eller postsuburban. 
I detta hybridland har enligt Borret betydelsen av traditio-
nella uppdelningar som centrum/periferi, stad/landsbygd, 

knutpunkt/förbindelse eller artefakt/natur allvarligt börjat 
undergrävas. 

Den här utvecklingen är i Sverige skönjbar främst i stor-
städernas närregioner som ofta kännetecknas av en dif-
fus utbredning av handelsområden, kontorskomplex och 
industrianläggningar ofta i anslutning till stora trafikplat-
ser i anslutning till motorvägar. De svenska kommuner 
och städer som ingår i programmet uthållig kommun har 
i förhållandevis hög grad bibehållit traditionella särdrag i 
stadsstrukturen med en tydlig stadskärna där kvarters- och 
rutnätsstaden dominerar. Kärnan omges av glesare bebyg-
gelse i form av radhus och villor. Handels- och industrieta-
bleringarna har inte bidragit till at slå sönder eller upplösa 
strukturen på det sätt som man kan se på många håll i det 
europeiska stadslandskapet. 

Svenska städer är, i ett europeiskt perspektiv förhållandevis 
gröna och glesa. Erfarenheterna från arbetet i etapp 1 stöd-
jer de slutsatser som framförs av Lena Falkheden i Wessel 
m.fl. (2005).

Falkheden skriver att våra medelstora och små städer och 
tätorter, där en majoritet av befolkningen bor, har redan 
idag goda fysiska och rumsliga förutsättningar att stödja 
en hållbar utveckling. Tätortsytan är begränsad och närhet 
mellan boende, service och arbetsplatser gör att de flesta  
målpunkter ligger inom gång- och cykelavstånd. 

I medelstora och små städer och tätorter finns en stor 
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potential i samverkan mellan stad och land som kan tas 
tillvara för att avsätta mark för produktion av livsmedel, 
biomassa, vindkraft, solenergi och vattenkraft. Möjligheter 
finns också att ta tillvara det organiska avfallet som i kom-
bination med avloppsslam kan användas för att producera 
biogas. Biogas kan användas som drivmedel för fordon och 
för att  generera småskalig elektricitet. 

Även om dagens medelstora och små städer och tätorter 
fortfarande är rimligt sammanhållna finns det alla skäl att 
i planeringen söka verka för att motverka de tendenser till 
en upplösning av stadslandskapet som vi i stor skala kan 
se i USA och i ökande utsträckning också i centraleuropa. 
En fragmentering av staden inverkar inte bara på stadens 
visuella identitet utan begränsar möjligheterna att tillva-
rata förnybar energi och att skapa integrerade kretslopps-
lösningar. Det ger också försämrade förutsättningar för att 
skapa en effektiv kollektivtrafik och en attraktiv gång- och 
cykeltrafik. 

Ett alternativ till det diffusa stadslandskapet är att söka 
gynna flerkärnighet dvs. framväxten av ett nätverk av stora, 
medelstora och små tätorter sammanbundna av effektiv 
och miljövänlig kollektivtrafik. Det möjliggör en fortgå-
ende regionförstoring baserad på kraftfull tågtrafik mellan 
orterna samtidigt som stadskvaliteter och lokal hållbarhet 
kan utvecklas inom de olika orterna i nätverket.
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