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Sammanfattning 

Mot bakgrund till den samtida ökningen av migrationen till Sverige söker denna 
uppsats undersöka planeringens förhållningssätt till förekomsten av osäkerhet.  
Uppsatsen utgår ifrån teoretiska beskrivningar av planering som en rationell 
verksamhet och betraktar osäkerhet som en begränsning för en planering som 
strävar efter ett rationellt och ändamålsenligt beslutsfattande och som bygger sin 
verksamhet på ett antagande om kunskap. För att belysa hur planeringen förhåller 
sig till osäkerhet intar uppsatsen ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och 
försöker belysa bakomliggande resonemang och avväganden för att sedan ställa 
detta mot teoretiska beskrivningar av planeringen som en rationell verksamhet och 
förekomsten av en rationell diskurs. 

Studiens undersökning utgår ifrån en fallstudiemetodik där tre fall av kommunal 
planering har valts ut i syfte att studera den kommunala planeringens 
förhållningssätt till osäkerhet. Undersökningen har utförts genom intervjuer med 
kommunala tjänstemän och politiker kring hur planeringen påverkas och agerar 
utifrån de osäkerheter som förekommer i samband med den ökande migrationen. 
Genom en innehållsanalys av kommunernas översiktsplaner har undersökningen 
även sökt belysa hur dessa utsagor förhåller sig till kommunens övergripande 
ställningstaganden och hur dessa ställningstaganden i sin tur behandlar förekomsten 
av osäkerhet. 

Undersökningen visar sammanfattat att att stora delar av planeringens sätt att 
förhålla sig till och agera med hänsyn till situationen kan härledas till en rationell 
diskurs, där betonandet av överlagda avvägningar, ändamålsenlighet och en fokus på 
utveckling och tillväxt verkar vara centrala i planeringenshanterande och bedömning 
av situationen och de osäkerheter man kopplar till den. 

Planeringens förhållningssätt till förekomsten av osäkerhet verkar präglas av 
motsägelser där planeringen både erkänner förekomsten av osäkerhet men 
samtidigt antar säkerhet kring framtida tillväxt och utveckling, vilket inom ramen för 
uppsatsens teoretiska ramverk kan förstås som ett uttryck för en rationellt betingad 
tanke om utveckling. I den undersökta situationen verkar den praktiska planeringen i 
första hand inta ett avvaktande beteende med syfte att reducera osäkerhet och 
säkerställa ändamålsenliga beslut. Att planeringen samtidigt ger uttryck för en vilja 
om ett aktivt bemötande av situationen och målsättningar om utveckling kan tyda på 
en konflikt mellan dess funktioner som politisk visionsformulerande och rationellt 
genomförande verksamhet i bemötandet av osäkerhet. Undersökningen visar vidare 
på att visioner och målsättningar verkar spela en viktig roll i planeringens 
hanterande av situationen och kan förstås som både en förberedande åtgärd och ett 
försök att reducera osäkerhet genom att skapa intryck av säkerhet kring framtida 
utveckling.
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1. INLEDNING 

Att planera är att förhålla sig till framtid. I dess mest elementära form kan planering 
beskrivas som en ansats att sammanlänka nutida förhållanden med visioner om 
framtiden (Mukhtar-Landgren 2012: 37, Madanipour 2010: 352). I sin ambition att 
utforma framtid gör planeringen även ett antagande om kunskap och möjligheten att 
på ett medvetet sätt kunna överblicka, kontrollera och påverka samhällets utveckling 
(Friedmann 1987: 40-41). Planering sker dock i en verklighet som omfattar många 
olika discipliner, aktörer och intressen med en övergripande komplexitet som är svår 
att omfamna. Att planering är framåtblickande innebär dessutom att den ständigt 
jobbar mot och gör antaganden om en okänd och föränderlig framtid. Utifrån detta 
blir planeringens förmåga till ett ändamålsenligt beslutsfattande ofta ifrågasatt, där 
kritiker menar att den bygger sin verksamhet på orealistiska premisser och utmanar 
planeringens legitimitet genom att ifrågasätta dess förmåga att kunna överblicka och 
tillmötesgå ett allmänt intresse (Mukhtar-Landgren 2012: 48-49, Allmendinger 2009: 
72-73). 

Planeringens antagande om kunskap gör även att den har ett problematiskt 
förhållande till förekomsten av osäkerhet. Relationen mellan osäkerhet och kunskap 
kan förstås diktomiskt, osäkerhet förekommer där kunskap inte gör det och bidrar till 
att förhindra ett önskat agerande (Abbot 2005: 238). Eftersom planering förhåller sig 
till en ständigt oviss framtid präglas planering som verksamhet alltid av osäkerheter 
(Abbott 2005: 237). Att det samtidigt ligger i planeringens uppdrag att kunna 
formulera och förverkliga visioner för framtida utveckling gör att planeringen har ett 
motstridigt förhållande till förekomsten av osäkerhet och ofta antar säkerhet kring 
aspekter som egentligen präglas av oklara förhållanden (Christensen 1985: 63). 

För den kommunala planeringen i Sverige kan den snabba ökningen av antalet 
immigrerande människor som skett under de senaste åren exemplifiera en situation 
som präglas av betydande osäkerheter. Att stora mängder människor på kort tid har 
sökt sig till Sverige i sökandet efter asyl har orsakat en snabb befolkningsökning och 
markerar den största befolkningsförändringen i Sverige i modern tid (SCB 2016a). I 
media har situationen ofta blivt benämnd som  ”migrationskrisen” eller 
”flyktingkrisen” sett till dess omfång och konsekvenser (BBC 2016, Financial Times 
2016, Sveriges Radio 2016). Att situationen karaktäriseras av snabba förändringar 
som är svåra att förutsäga har visat sig i svårigheterna att prognostisera kring dess 
framtida utveckling. Tidigare prognoser har visat sig vara missvisande, och 
bedömningar av situationens framtida utveckling har beskrivits omfattas av stora 
osäkerheter (Migrationsverket 2016). I många fall har fördelningen av asylsökande 
mellan kommunerna inneburit att den största andelen relativt sett hamnat i mindre 
kommuner i glesbygdsområden, vars övergripande situation har påverkats kraftigt 
utav tillströmningen av nya invånare. Situationen påverkar planeringen genom att 
majoriteten av de asylsökande som anländer till Sverige placeras i tillfälliga 
asylboenden fördelade bland landets kommuner i väntan på prövning om 
uppehållstillstånd. Detta sker dels genom upphandling mellan kommun och 
migrationsverket om ett visst mottagande, men kan också ske genom att privata 
aktörer sluter avtal med migrationsverket och upprättar asylboende i privat regi. 
Sedan den 1 mars 2016 har staten även en lagstiftad rätt att påtvinga kommuner ett 
mottagande (SFS 2016), detta med skäl av den ojämna fördelningen av mottagandet 
som upplevs ha uppstått mellan landets kommuner (SOU 2015: 11-12). Den 
kommunala planeringen har en uppgift att möjliggöra för asylbooenden men även att 
skapa förutsättningar för de servicebehov som kan uppkomma i form av exempelvis 
vård och skola. Då uppehållstillstånd utfärdas skiftas ansvaret för integrationen mot 
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kommunerna, då de nyanlända utplaceras runt om i Sveriges kommuner och staten 
genom migrationsverket och arbetsförmedlingen intar en bistående roll. 
Kommunerna får således huvudansvaret för att integrera de nyanlända i samhället 
och den kommunala planeringen måste ta ställning till hur den ska planera för de 
krav som detta ställer. 

För småkommuner i glesbygdsområden har den ökande migrationenen inneburit en 
ny verklighet där demografiska förutsättningarna snabbt förändrats och planeringens 
tidigare ställningstaganden och visioner ställs mot en ny verklighet. Att situationens 
framtida utveckling präglas av stora osäkerheter medför att den ökande 
migrationenen är en utmaning för den långsiktiga planeringen men ger samtidigt en 
möjlighet att studera hur planeringen förhåller sig till förekomsten av osäkerhet. 

1.2 Problemformulering 
En motsättning i den fysiska planeringen som verksamhet är att den agerar mot en 
oviss framtid men samtidigt bygger sin funktion på ett antagande om tillgång på 
kunskap för att kunna fatta rationella och ändamålsenliga beslut. Förekomsten av 
osäkerhet innebär således en begränsning för planeringen i utförandet av dess 
uppgifter. När planering under osäkerhet sker innebär detta att planeringen tvingas 
förhåller sig till och bemöta förekomsten av osäkerheter i sina avväganden och 
ageranden. 

Den övergripande forskningsfrågan som uppsatsen undersöker kan beskrivas som 
följande: 

• Hur förhåller sig den fysiska planeringen till förekomsten av osäkerhet i 
planeringen och hur hanterar man osäkerheter i sitt planeringsarbete? 

Den övergripande forskningsfrågan konkretiseras vidare i ett antal 
undersökningsfrågor. Dessa undersökningsfrågor relaterar mer konkret till den  
situationen med en ökande migrationen och den kommunala planeringen som 
undersökningsobjekt och är tänkta att användas praktiskt i uppsatsens 
undersökningsmetoder. Frågorna är utformade för att undersöka hur planeringen 
betraktar och resonerar kring osäkerhet och förekomsten av osäkerhet i den givna 
situationen. Mot detta ställs sedan frågor kring hur planeringens verksamhet 
påverkas av osäkerheter och vilket agerande som planeringen vidtar med hänsyn till 
situationen. Syftet med denna uppdelning av frågorna är att möjliggöra för en 
jämförelse av vilken inställning planeringen har till förekomsten av osäkerheter, 
vilken påverkan denna inställning får på dess verkssamhet och vilka åtgärder detta 
kan resultera i. Uppsatsens undersökningsfrågor kan sammanfattas som följande: 

• Hur uppfattar den kommunala planeringen förekomsten av osäkerheter i samband 
med den ökande migrationen? 

• Hur påverkas den kommunala planeringen av osäkerheter som förekommer i 
samband med den ökande migrationen?  

• Vilka åtgärder vidtar planeringen för att hantera och bemöta osäkerheter som 
förekommer i samband med den ökande migrationen?  

1.3 Syfte 

Mot bakgrund till den samtida ökningen av migration till Sverige och de utmaningar 
denna ställer på planeringen syftar denna uppsats till att undersöka planeringens 
begränsningar med fokus på hanteringen av osäkerhet i kommunal planering. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är de verktyg som genomsyrar dess 
sammanlagda innehåll och som används i utformandet, förklarandet och 
kontextualiserandet av uppsatsens undersökning och resultat. De teoretiska 
utgångspunkter kan beskrivas ha en dekonstruerade och en förklarande 
delkomponent. Den intar ett övergripande konstruktivistiskt förhållningsätt i syfte att 
bryta ner, förklara och relativisera dess resultat. Detta sker eftersom uppsatsens 
undersökning till stor del utgår ifrån subjektiva beskrivningar av dess undersökta fall 
och att det därmed anses relevant att inta ett dekonstruerande perspektiv för att lyfta 
fram bakomliggande motiv, värderingar och antaganden till de påståenden som 
framförs. För att kunna relativisera och tolka sitt resultat utgår uppsatsen även ifrån 
ett förklarande perspektiv som definierar planeringen som en rationell verksamhet 
och redogör för det rationella idealets bäring på planerings värde- och idemässiga 
grund. Detta  perspektiv intas med anledning av att uppsatsen behandlar ett begrepp 
som berör planeringens relation till kunskap och framtid, för vilka idéen om 
rationalitet ofta beskrivs vara central (Mukhtar-Landgren 2012: 44-45, 49, Friedmann 
1987: 97). 

2.1 Socialkonstruktivism 

Inom det vetenskapliga fältet brukar forskning generellt kategoriseras utifrån vilka 
övergripande antaganden och betraktandet om världen som den utgår ifrån. Inom 
samhällsforskningen görs ofta en uppdelning av hur forskningen förhåller sig till 
förekomsten och förklarandet av sociala fenomen, i vetenskapliga termer ofta kallat 
för forskningens  ontologiska perspektiv (Bryman 2012: 32). I regel kan uppdelningen 
av olika ontologiska perpektiv sägas baseras på huruvida de betraktar sociala 
fenomen som en extern entitet eller en intern konstruktion. Den ena sidan söker 
beskriva sociala fenomen som objektivt förklarliga och externa förteelser. Den andra 
sidan kan ses som en invändning mot ett objektivt betraktande av sociala fenomen 
och ett understrykande av kollektiva förestälningar och relationers roll i formandet av 
vår uppfattning och förståelse om världen (Bryman 2012: 33-34, Seale 2012: 247). 
Detta perspektiv betonar istället sociala fenomen som en intern konstruktion som 
produceras och reproduceras av de aktörer den innefattar. Ett sådant förhållningssätt 
till sociala fenomen brukar sammanfattat benämnas som ”konstruktivism”.  

Att uppsatsen intar ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt innebär att den söker 
belysa de konstruktioner som är drivande för hur planeringen uppfattar, beskriver 
och agerar mot förekomsten av osäkerhet genom att försöka identifiera 
bakomliggande antaganden, värderingar och motiv. I detta utgår uppsatsen ifrån 
idéen om kunskap, osäkerhet och risk som konstruerade begrepp och söker belysa 
hur planeringen beskriver och förhåller sig till dessa faktorer i sin verksamhet och 
diskutera hur dessa tolkningar sedermera kan manifesteras i det praktiska 
planeringsarbetet. Eftersom socialkonstruktivism bygger på ett antagande om det 
mänskliga beteendets konstruktion medför ett användande av ett konstruktivistiskt 
perspektiv i forskning vissa metavetenskapliga komplikationer då perspektivet i sig 
kan sägas innebära ett utmanade av vetenskapens objektivitet. Eftersom 
socialkonstruktivism ser vetenskap som en produkt av mänskligt beteende blir 
forskarens betraktande och agerande i världen också ett resultat av bakomliggande 
föreställningar (Seale 2012: 247). Användandet av språk som medium för överföring 
av information används ofta som ett exempel för detta. När forskning formuleras i 
språk böjer den sig för de regler och konventioner som språket bygger på och lutar 
sig därmed mot en rad kollektiva överenskommelser om hur olika företeelser 
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benämns, kategoriseras och formuleras. Genom att ge forskning ett språkligt uttryck 
bidrar den därmed  även till en reproduktion av vissa sociala konstruktioner. 

2.2 Det rationella planeringsidealet och dess tankemässiga grunder 

En av denna uppsats centrala utgångspunkter är idéen om planering som en rationell 
verksamhet, dess betydelse för planeringen som verktyg och den kritik som riktats 
mot den rationella planeringen. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
betraktar uppsatsen förekomsten av ett rationellt ideal i planeringen som en del av 
hur planeringen konstruerar och legitimerar sin verksamhet.  

Uppsatsen utgår ifrån förklarningar som belyser förekomsten av en rationell diskurs i 
planeringen och de antaganden som detta innebär angående tillgången på kunskap 
och möjligheten att överblicka och förstå komplexitet. Rationell planering är en 
kategorisering som används för att beskriva en av planeringens idé- och 
värdemässiga skolor. Kortfattat kan dess värderingar och ideal beskrivas kretsa kring 
planeringens möjlighet och förmåga att styra över orsak och verkan för att uppnå 
önskade utfall (Friedmann 1987: 40-41). Planeringens möjlighet att göra detta bygger 
på dess förmåga att fatta rationella och upplysta beslut, vilket i sin tur förutsätter ett 
tillräcklig kunskapsunderlag att basera beslutsfattandet på (Hall 2014: 388-390, 395). 
Eftersom tillgång på kunskap är en förutsättande del för en rationell planering kan 
den därmed sägas ha en tendens att utgå ifrån ett antagande om kunskap i sitt 
sökande efter ändamålsenliga beslut (Christensen 1985: 63).  

Den rationella idéns inflytande på planering som verksamhet har konstaterats från 
många håll, tanken om rationalitet beskrivs ofta som en förutsättande del i 
planeringens funktion som styrmedel (Friedmann 1987: 97, Mukhtar-Landgren 2012: 
39, 41). Rationalitet som ideal i planering kopplas traditionellt till ett vetenskapligt 
förhållningssätt och tar sin utgångspunkt i en vetenskaplig tradition (Friedmann 
1987: 40-41). Den rationella idealtypen är nära besläktad med en upplysningstanke 
som bygger på idéen om att världen kan förstås objektivt genom användandet av 
vetenskap. När denna tanke appliceras i samhällsvetenskapliga discipliner blir 
följden ett betraktande av samhället som en utformningsbar och manipulerbar enhet 
med planering som en form av social ingenjörskonst  (Friedmann 1987: 40-41). I 
planeringen innebär detta förhållningssätt ett förutsättande av förmågan att 
identifiera problem, målsättningar och lösningar på ett rationellt och ändamålsenligt 
sätt (Allmendinger 2009: 63, 70, Christensen 1985: 63). Wildavsky (1973: 142-143) 
menar att många av de målsättningar som är centrala i all planeringsverksamhet 
såsom strävan efter effektivitet, systematik och koordination går att härleda till en 
rationell diskurs och idéen om att ett rationellt agerande producerar mer 
ändamålsenliga resultat. Idéen om att man genom rationellt planerande kan medföra 
nytta och förbättringar i samhället och att det är bättre att planera än inte kan 
beskrivas som den rationella planeringens huvudsakliga legitimerande argument 
(Strömgren 2007: 42, Friedmann 1987: 97).  

I den svenska planeringskontexten benämner Mukhtar-Landgren (2012: 48-49) 
planeringen visionära inslag och argumenterande för framsteg och utveckling som 
dess ”visionskriterium”, och utpekar det som ett av den svenska planeringens 
tankemässiga grundpelare. Planeringens visionära ambitioner att föra samhället mot 
en ljusare framtid är nära länkad med idéen om en planering som agerar för ett 
allmänt intresse (Mukhtar-Landgren 2012: 48-49). När kritik under efterkrigstiden 
riktas mot planeringens förmåga att sammankoppla sina visioner med praktisk 
verklighet och särskilt vänder sig mot möjligheten att planera för ett allmänintresse 
blir detta således även ett ifrågasättande av planeringens värdemässiga grunder och 
legitimitet. Kritik mot idéen om ett allmänintresse är en av förklarningarna till att det 
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rationella idealet sedermera varit under angrepp under större delen av 1900-talet 
(Mukhtar-Landgren 2012: 48-49). Den huvudsakliga kritiken kan sammanfattas som 
ett påstående om att det planeringens rationella tillvägagångssätt saknar förankring i 
dess praktiska verklighet och tar planeringen ur sitt sammanhang genom att bortse 
från dess sociala och politiska dimensioner (Allmendinger 2009: 72-73). Att planering 
i regel är en politisk verksamhet innebär exempelvis att dess beslutsfattande inte 
bara utformas och bedöms på kriterier om nytta och resultat utan även är föremål för 
en legitimerande process. En del av kritiken centrerar även runt ett ifrågasättande av 
planeringens expertis och möjlighet till ett rationellt beslutsfattande. Denna kritik 
kan sägas bygga på en post-modernistisk invändning om den irrationella människans 
begränsade förmåga att överblicka och hantera en komplex och föränderlig 
verklighet (Allmendinger 2009: 73-74). Andreas Faludi menar att det på grund av 
mänskliga faktorer är svårt att uppnå en slutgiltig rationell substans i planeringens 
genomförande, men pekar samtidigt på att planeringen i brist på detta ofta söker 
efter rationalitet i dess tillvägagångssätt och process (Faludi 1973: 267).  Idéen om 
rationalitet i planering kan därmes ses mer som en argumentation med syfte att 
koppla planeringen till en rationell beslutsprocess och på så vis legitimera dess 
ageranden och utfall (Faludi 1973: 173).  

En sådan tolkning av rationalitet som ett legitimerande verktyg i planeringen kan 
sägas vara grunden för en annan kritisk sfär som angriper den rationella planeringen 
utifrån ett mer konstruktivistiskt maktperspektiv. Att planeringen är ett politiskt 
verktyg som innebär en fördelning av samhällets resurser medför att den även är ett 
maktverktyg. I legitimerandet av planeringens maktutövning kan rationalitet 
användas för att rättfärdiga ett beslutsfattande utifrån ett påstående om 
ändamålsenlighet och verkandet för ett allmänt intresse (Mukhtar-Landgren 2012: 
149). Ett centralt verk som representerar denna hållning är Bent Flyvbjerg studie av 
planeringsprocessen kring ett utvecklingsprojekt i den danska kommunen Aalborg. 
Flyvbjerg visar på användandet av rationalitet som ett argumenterande maktmedel i 
planeringens genomförande. Utifrån studiens observationer resonerar Flyvbjerg att 
rationalitet måste definieras för att kunna användas, och eftersom tolkningsföreträde 
oftast tillfaller de som besitter makt blir användandet av rationalitet ett maktverktyg 
(Flyvbjerg 1998: 227-228). Makt ger frihet att definiera verkligheten, och således 
också frihet att definiera vad som ska betraktas som rationellt eller inte (Flyvberg 
1998: 227, 229). I fallet Aalborg pekar Flyvbjerg på att detta skedde genom att en liten 
grupp människor besatt makten att både definiera och hänvisa till ett ”allmänt 
intresse” i argumenterandet för en viss utveckling (Flyvbjerg 1998: 225). Flyvbjerg 
menar att en fokus på rationalitet utan en medvetenhet om dess påverkan på 
maktförhållanden därmed skulle kunna utgöra ett hot mot den demokratiska 
processen genom att bidra till en obalanserad maktfördelning(Flyvbjerg 1998: 
234-235).  
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3. FORSKNINGSDESIGN & METODOLOGI 

Följande avsnitt redovisar för hur uppsatsens undersökningen har utformats och 
genomförts. Avsnittet beskriver uppsatsens övergripande forskningsdesign, dess 
undersökningsmetoder och hur dessa har används i undersökningens genomförande 
samt hur urvalet av undersökningsmaterial har skett i respektive metod. 

3.1 Fallstudie  
Eftersom undersökningen syftar till att göra en mer djupgående studie av hur 
osäkerheter påverkar planeringen och hur detta manifesteras i planeringen har det 
varit lämpligt att avgränsa den till att omfatta ett antal fall och utforma den som en 
fallstudie. En fallstudie är en typ av övergripande forskningsdesign vars 
grundläggande karaktärsdrag är att fokusera forskningen till ett eller ett fåtal 
specifika undersökningsenheter (Seale 2012: 119, Bryman 2012: 66). Fallstudier 
syftar till att undersöka en generell problematik genom att belysa den i det enskilda 
fallet. Genom att avgränsa det undersökta materialet till en enskild enhet ger 
fallstudier möjligheten till att tillägna det valda fallet större resurser och skapa ett 
bredare undersökningsunderlag genom att exempelvis använda ett flertal metoder 
och analysera undersökningsmaterialet mer intensivt (Seale 2012: 119, Yin 2009: 2, 
4). Detta innebär att fallstudier kan möjliggöra för en mer ingående beskrivning och 
djupare förståelse av en företeelse.  

Valet av fallstudier motiveras genom att uppsatsen syftar till att göra en mer 
djupgående och kvalitativ undersökning som av tids- och resursmässiga skäl skulle 
vara svår att genomföra på ett större antal undersökningsenheter. Yin (2009: 17) 
pekar på att fallstudier ofta är en lämplig för av forskningsdesign för undersökningar 
om beslutsfattande av det slag som denna uppsats söker göra eftersom deras 
fokuserande upplägg tillåter en genomgående och mer utförlig analys av varför 
beslut tas, hur de genomförs och vad deras utfall blir. Fallstudier ger även en 
möjlighet att analysera fall där det kan vara svårt att genomföra en bredare 
jämförelse av empiriska skäl, exempelvis när ett jämförtbart empiriskt material inte 
finns att tillgå i ett större antal fall.  

Eftersom en fallstudie bara omfattar ett eller ett fåtal fall innebär de i regel att man 
offrar bredd för att uppnå ett större djup. Genom att avgränsa det empiriska 
underlaget till ett enskilt fall blir resultaten svårare att generalisera kring eftersom 
det som är sant i det enskilda fallet inte nödvändigtvis är sant för ett fenomen eller 
problem i mer generell bemärkelse (Bryman 2012: 69, Flyvbjerg 2006: 219). 
Fallstudier blir istället ett slags stickprov som i sig inte vittnar om förhållanden i den 
totala populationen. Tanken är att fynden i det specifika fallet ska återkopplas till en 
mer övergripande teorisfär för att ge studien en generell betydelse, fallstudier kan 
därmed sägas ha ett induktivt förhållningssätt till relationen mellan teori och empiri 
(Bryman 2012: 71). I denna uppsats sker detta genom att resultatet från 
undersökningen relateras till och diskuteras utifrån det bredare teoretiska ramverk 
kring förekomsten och hanterandet av osäkerhet i organisationer och i planering som 
redovisas i uppsatsens teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikt. 
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3.2.1 Val av fall 

Genomförandet av en fallstudie innebär per automatik att ett val av fall måste göras. 
Valet av fall kan ske medvetet eller slumpmässigt men utgår alltid ifrån ett antal 
kriterier  (Flyvbjerg 2006: 229-230), dessa kriterier är i sin tur en följd av den 
problematik som undersöks och de frågor som ska besvaras i studien (Seale 2012: 
120).  Uppsatsens undersökningsfall har valts med syfte att belysa planering och dess 
relation till förekomsten av osäkerhet. Eftersom kommunerna har det huvudsakliga 
ansvaret för planeringen av mark- och vattenanvändning i Sverige har uppsatsen valt 
att fokusera på ett antal fall inom den kommunala planeringen. 

I och med att osäkerhet är något präglar alla beslut i planering har det även varit 
nödvändigt att avgränsa undersökningen. Avgränsningen har skett genom ett val att 
studera en specifik situation där osäkerheterna explicit kan antas vara påtagliga som 
ett exempel på hur planeringen förhåller sig till förekomsten av osäkerhet. Som 
tidigare beskrivits i uppsatsens inledning är den samtida ökningen av migrerande 
människor till Sverige en situation som kan anses präglas av stora osäkerheter. 
Eftersom planering är en komplex verksamhet som innefattar och påverkar en stort 
antal faktorer i samhället finns det dock vissa svårigheter med att avgränsa och 
studera en specifik situation. Avgränsningen försvåras även av att situationen är 
pågående, där dess tids- och innehållsmässiga avgränsning i de flesta avseenden 
fortfarande är föremål för diskussion. För att bemöta denna svårighet har uppsatsen 
valt att beskriva den ökande migrationen som företeelse i generell bemärkelse - som 
en ökande immigration under senare år - för att sedan låta det empiriska materialet 
som framkommer i intervjuerna avgöra vad som anses vara del av problematiken. 
Detta fyller även ett sekundärt syfte genom att belysa hur olika planeringsaktörer 
väljer att avgränsa och definiera situationen och dess osäkerheter tidsmässigt, vilket 
utgör en del av de övergripande frågeställningar som uppsatsens undersöker. Andra 
konsekvenser av att studera en pågående situation är att undersökningens resultat 
kan vara svåra att reproducera då situationen som studeras kan vara övergående, och 
att det medfört vissa svårigheter i val av undersökningsmetoder till följd av bristen oå 
empiriskt material. 
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Fig 1. De tre utvalda kommunernas relativa befolkningsförändring sedan 1990 (SCB 2015)



De utvalda fallen har utsetts utifrån deras förhållande till den ökande migrationen 
som situation. I första hand har valet skett utifrån en bedömning om var 
osäkerheterna kring situationen kan antas vara som störst. Denna bedömning har 
skett dels genom ett rent kvantitativt avvägande där andelen mottagna asylsökande 
per capita i de enskilda kommunerna varit avgörande för urvalet. Tanken har varit att 
en större andel asylsökande även innebär en större osäkerhet kring den kommunala 
planeringens förutsättningar och framtid då detta medför osäkerheter om 
möjligheten till långsiktig integration och framtida befolkningsutveckling. I detta 
urval har uppsatsen utgått ifrån migrationsverkets statistika underlag över antalet 
asylsökande. I ett nationellt underlag för upphandling av asylboenden från maj 2015 
utpekas 14 kommuner ha tagit emot störst andel asylsökande per antal invånare 
(Migrationsverket 2015). De tre kommuner som denna uppsats valt ut som fall ingår 
alla i denna grupp. Samtliga kommuner som ingår i gruppen är mindre kommuner 
med en befolkning på under 15 000 invånare. Valet att studera mindre kommuner har 
även skett utifrån ett antagande att den demografiska förändringen i dessa 
kommuner fått större konsekvenser med större osäkerheter som följd. För många av 
dessa kommuner har exempelvis migrationen resulterat att den demografiska 
utvecklingen på kort tid växlat från avfolkning till snabb befolkningsökning. Valet av 
fall har också avgränsats utifrån geografisk närhet, tillgång på intervjupersoner och 
och empiriskt underlag för innehållsanalys. I bedömandet av tillgång på 
intervjupersoner har tidigare uttalandet och uppmärksammanden i mediala 
sammanhang påverkat hur urvalet har skett med hänsyn till möjligheten att hitta 
relevanta intervjupersoner med en inblandning i både den kommunala planeringen 
och hanterandet av den ökande migrationen. 

Yin (2009: 47-52) kategoriserar olika typer av fall utifrån vilket syfte de väljs och 
används för i studien. Fall kan exempelvis väljas eftersom de är avvikande, 
representativa eller för att de är möjliga att undersöka över ett längre tidspann (Yin 
2009: 47-52). De undersökningsenheter  som valts ut i denna uppsats kan sägas 
företräda en kategori av fall som är ”kritiska” eller ”teoriprövande”. Detta innebär att 
fallen används för att utmana, bekräfta eller bygga vidare på ett antal teoretiska 
antaganden (Yin 2009: 47). De teorier som fallstudien söker pröva rör sig kring 
antaganden om planering som en rationell verksamhet samt hur planeringen 
förhåller sig till och agerar under osäkerhet och redovisas i uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter och forskningsöversikt. 

Uppsatsen undersökning omfattar totalt tre olika fall. Valet att göra en fallstudie som 
innefattar ett flertal fall motiveras främst genom den ökade möjligheten att 
generalisera kring resultatet samt att möjliggöra för jämförelse.  Yin (2009) beskriver 
användandet av en s.k. ”multipel fallstudie” som ett sätt att styrka studiens resultat 
genom att bredda dess empiriska underlag och möjliggöra för en jämförande analys 
och diskussion (Yin: 2009: 50-53). Detta kan i sin tur medföra en bättre förståelse 
kring den problematik som studien undersöker (Yin 2009: 61-62, Bryman 2012: 72). 
Att bredda fallstudien genom att undersöka flera fall kan dock även medföra att 
studien tappar i djup eftersom varje enskilt fall tilldelas en mindre andel tid och 
resurser (Flyvbjerg 2006: 120, Bryman 2012: 75). Valet av antal fall blir således en 
avvägning mellan bredd och djup.  En jämförelse av olika fall förutsätter även att 
fallen undersöks med samma metodik och tillvägagångsätt och att resultaten 
behandlas på ett likvärdigt sätt. Även om en likvärdigt behandlande av fallen har 
eftersträvats har det i praktiken förekommit viss särbehandling med syfte att göra 
uppsatsens empiri mer relevant och tillgänglig. Exempelvis har de intervjufrågor som 
ställts i undersökningen anpassats något för varje enskilt fall.  Eftersom de tre valda 
fallen skiljer sig från varandra på många punkter kan en direkt jämförelse av 
resultaten inte ske utan viss problematisering. Att kommunernas planering är 
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uppbyggd och organiserad på olika sätt och utgår ifrån olika förutsättningar kan 
försvåra en jämförande analys och undergräva möjligheten att dra slutsatser kring 
likheter och skillnader mellan de undersökta fallet. Eftersom valet av fall i en 
fallstudie i regel sker innan fallet studerats uppstår ibland  även en situation där fallet 
sedermera avslöjar tidigare okända aspekter som skulle varit relevanta vid urvalet. I 
vissa fall kan det valda fallet ha en annan betydelse för studien än den som avsågs 
när det valdes vilket kan påverka studiens resultat (Bryman 2012: 71). En möjligt sätt 
att minska risen för detta är att utföra förstudier i syfte att ge en preliminär bild av 
vilken typ av resultat fallen kan förväntas ge.  Som en följd av uppsatsens begränsade 
tidsspan har möjligheten att göra förstudier kring de fall som valts varit begränsade, 
vilket medfört att risken för att de fall som valts ska vara av en annan typ än avsett är 
påtaglig. 

Utifrån de kriterier som redovisas för ovan har följande fall har valts ut som föremål 
för uppsatsens undersökning: 

Norberg kommun 

Norbergs kommun är en pendlingskommun i 
Västermanlands län med en befolkning på 
5803 invånare (SCB 2015a). Den 
tjänstemannaledda planeringen i kommunen 
sker genom den gemensamma förvaltningen 
Västmanland-Dalarna miljö och 
byggförvaltning som även sköter planeringen i 
grannkommunerna Avesta och Fagesta. Detta 
har även medfört att det empiriska materialet 
som inhämtats från intervjuer med 
kommunens tjänstemän varierat något från 
övriga kommuner då ansvaren i den 
gemensamma förvaltningen skilja sig något 
från övriga kommuner. 

Lessebo kommun  

Lessebo är en pendlingskommun i 
Kronobergs län med 8516 invånare (SCB 
2015a). Lessebo är en av de kommuner i 
sydöstra Sverige som tagit emot flest antal 
asylsökande per capita. Kommunen har 
tidigare haft en negativ demografisk 
utveckling som vänt till en befolkningstillväxt 
under de senaste åren där den största 
andelen av ökningen bestått av asylsökande 
eller nyanlända.  

Östra Göinge kommun  

Östra Göinge är en pendlingskommun i 
nordöstra Skåne med 14102 invånare (SCB 
2015a). Kommunen har tidigare haft en 
negativ demografisk utveckling som under 
senare år har vänts till en 
befolkningsökning, där den största andelen 
av ökningen bestått av asylsökande eller 
nyanlända som bosätter sig i kommunen. 
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3.3 Metod 
Uppsatsens undersökning utförs genom användandet av innehållsanalys och 
intervjuer som undersökningsmetoder. Metoderna är valda för att ge ett 
kompletterande informationsunderlag där innehållsanalysen syftar till att belysa de 
generella ställningstaganden som gjorts kring planeringsfrågor kopplade till 
förekomsten av osäkerheter och intervjuerna i första hand är tänkta att belysa 
planeringens förhållningssätt till förekomsten av osäkerhet i samband med den 
ökande migrationen som specifik situation. Att metoderna är kompletterande innebär 
att urvalet av empiri som valts ut i varje undersökningsmetod har påverkat valet av 
empiri i den andra. Exempelvis så ställer intervjuerna frågor kring innehåll som 
framkommit i innehållsanalysen, och innehållsanalysen jämför in sin tur sitt 
textmässiga innehåll med det som förmedlas i intervjuerna för att göra jämförelser i 
uppsatsens analys och diskussion. Eftersom uppsatsens betoningen ligger på 
studerandet av den ökande migrationen som specifik situation bör dock intervjuerna 
betraktas som den huvudsakliga undersökningsmetoden som är avsedd att 
producera merparten av uppsatsens empiriska underlag.  

3.3.1 Innehållsanalys 

Uppsatsens användande av innehållsanalys som metod har två syften. Det första och 
övergripande syftet är att undersöka hur planeringen i situationen förhåller sig till 
förekomsten av osäkerhet och vilka åtgärder den vidtar genom att granska hur den 
kommunala planeringen förhåller sig till dessa frågor i generell bemärkelse. I detta 
undersöker innehållsanalysen generella ställningstaganden som gjorts kring 
planeringen och hur dessa behandlar förekomsten av osäkerhet, risk och alternativa 
utfall. Den andra syftet är att använda en del av innehållsanalysens resultat för att 
ställa frågor i intervjuerna kring innehållet i tidigare ställningstaganden och hur dess 
visioner och målsättningar förhåller sig till den ökande migrationen som situation.  

En innehållsanalys innebär att ett dokumenterat material analyseras genom ett 
systematiskt tillvägagångssätt. Analysen innefattar i regel att materialet 
kategoriseras och sorteras, för textbaserat material medför detta att man bryter ner 
texten i vissa begrepp eller formuleringar och mäter deras betydelse, exempelvis 
genom att räkna hur ofta de återkommer eller analysera i vilka sammanhang de finns 
(Denscombe 2009: 307-308, Seale 2012: 460). I metodologisk termer kallas processen 
med att plocka ut relevant data ur ett undersökningsmaterial ofta för kodning. 
Kodning av skriftliga källor innebär att undersökningsmaterialets data kategoriseras 
(Bryman 2012: 565), exempelvis utifrån vilken typ av information som den 
representerar, vilka ämnen den berör eller vem som är dess upphovsperson. 
Resultatet blir ett reducerad material som är mer riktat och relevant för 
undersökningens syfte. Metoden medför även att undersökningsresultaten i regel är 
lätta att återupprepa vilket tillåter att dess resultat kan prövas och verifieras (Bryman 
2012: 304, Seale 2012: 460). 

Eftersom innehållsanalysen behandlar generella ställningstaganden kring 
planeringen medans uppsatsens undersökningsfrågor relaterar till en specifik 
situation kan undersökningsfrågorna inte besvaras rakt av genom innehållsanalysen. 
Detta eftersom de dokument som innehållsanalysen angriper inte beskriver 
planeringens förhållningssätt till den ökande migrationen specifikt och dessutom kan 
sägas vara formulerade innan situationen uppkom. Som beskrivs ovan är syftet med 
innehållsanalysen delvis att vara kompletterande till de resultat som framkommer vid 
intervjuerna och vänder sig snarare till att besvara uppsatsens generella 
problemformulering om planeringens förhållande till förekomsten av osäkerhet. 
Följaktligen utgår innehållsanalysen kodning istället ifrån osäkerhetsbegreppet i 
form av en brist på kunskap som försvårar en önskat agerande. Innehållsanalysen 
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söker efter formuleringar och beskrivningar i de generella ställningstaganden som 
behandlar eller problematiserar kring förekomsten av osäkerhet och hur detta 
bemöts i föreslagna ageranden och riktlinjer. Tillsammans med innehållsanalysens 
sökan efter kompletterande material till intervjuresultaten utgör detta det filter som 
har använt sig av i bearbetandet av analysens undersökningsmaterial.  Uppsatsens 
förhållningssätt till empirin kan därmed sägas ha en kvalitativt förhållningssätt till 
kodningsprocessen där kategorier tillåts träda fram ur analysmaterialet utifrån ett 
antal mer generella frågeställningar och begrepp (Bryman 2012: 557, 559). 

En nackdel med denna typ av kvalitativa förhållningssätt i en innehållsanalys detta är 
att forskarens subjektiva tolkningar av datan får en stor påverkan på urvalet av data 
(Denscombe 2009: 381). Detta kan i sin tur ge upphov till frågor om analysens 
tillförlitlighet och huruvida annan forskning kan återupprepa analysen med samma 
resultat. En generell problematik kring utförandet av innehållsanalyser är även att 
deras urval av data tar information ur sitt ursprungliga sammanhang. Detta kan leda 
till att analysens resultat blir missvisande och missar viktiga nyanser som finns i dess 
kontextuella sammanhang (Seale 2012: 464) . Användandet av flera 
undersökningsmetoder är ett sätt att bemöta denna brist, genom att möjliggöra ett  
jämförande av innehållsanalysens resultat mot andra källor (Seale 2012: 464). Inom 
forskingsmetodotik kallas detta ibland för metodologisk triangulering (Seale 2012. 
535). I denna uppsats används intervjuer som en kompletterande metod till 
innehållsanalys för att jämföra det praktiska utfallet med den dokumentation och de 
ställningstaganden som innehållsanalysen behandlar, det bör dock noteras 
intervjuerna inte angriper samma undersökningsmaterial som innehållsanalysen. 
Man kan istället tala om uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt som en form av 
datatriangulering, där information om ett fenomen analyseras utifrån ett flertal olika 
källmaterial (Seale 2012: 535). 

3.3.2 Val av material 

Eftersom uppsatsen syftar till att belysa övergripande ställningstaganden i 
planeringen kring aspekter som berör förekomsten av osäkerhet utgörs 
innehållsanalysens huvudsakliga undersökningsmaterial av kommunala dokument 
kring planering som går att koppla till hanterandet av osäkerhet och risk på en 
generell nivå. I detta har uppsatsen valt att analysera de kommunala översiktsplaner 
som utgör den kommunala planeringens övergripande styrdokument och innefattar 
deras huvudsakliga ställningstaganden kring kommunens framtida utveckling och 
planering. 

Följande dokument har utgjort föremål för analysen: 
• Lessebo kommun - Översiktsplan för Lessebo 2010 (Antagen 2010-06-14) 

• Norberg kommun - ÖP 11 – Översiktsplan för Norbergs kommun (Antagen 
2011-12-05) 

• Östra Göinge kommun - Översiktsplan 2012 (Antagen 2012-09-20) 

3.3.3 Semi-strukturerade Intervjuer 

Uppsatsens huvudsakliga empiriska underlag kommer att samlas in genom 
användandet av semi-strukturerade intervjuer. Användandet av intervjuerna som 
metod avser att belysa hur planeringen förhåller sig till och hanterar de osäkerheter 
som förekommer i samband med den ökande migrationen, samt hur detta förhåller 
sig till tidigare ställningstaganden kring planering och dess förhållande till osäkerhet 
i mer generell bemärkelse såsom behandlas i innehållsanalysen.  Eftersom den  
snabbt ökande migrationen utgör en aktuell situation där många förhållningssätt och 
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reaktioner på situationen inte finns dokumenterade eller formulerade i färdiga 
ställningstaganden tillåter även användandet av intervjuer en tillgång till empiriskt 
material som inte kunnat nås exempelvis enbart genom analys av dokument. 
Användandet av intervjuer har därmed även en viktig kompletterande funktion i 
uppsatsens empiriska insamling. Av tids- och resursmässiga skäl har intervjuerna 
huvudsakligen utförts via telefon. 

Användandet av semi-strukturerade intervjuer brukar traditionellt betecknas som en 
form av kvalitativ undersökningsmetod (Seale 2012: 480). Begreppet ”kvalitativa 
intervjuer” används ofta som en samlingsnamn för ostrukturerade och semi-
strukturerade intervjuer, denna typ av intervjuform medger en flexibilitet om hur 
intervjufrågorna är ställda och hur mycket frihet den intervjuade tillåts i sina svar 
(Seale 2012: 209, Bryman 2012: 471) Värdet med en kvalitativ intervjuform är 
möjligheten att komma åt mer informell, subtil och mångtydig information såsom 
värderingar, attityder och erfarenheter (Seale 2012: 208-209). Intervjuernas öppna 
form tillåter ett mer reflekterat svarande som ger den intervjuade friheten att 
utveckla och prata mer obehindrat vilket kan belysa aspekter som går förlorade i en 
undersökningsform som är mer styrd och reglerad (Seale 2012: 209). Detta får dock 
följden att resultaten från kvalitativa intervjuer ofta är mindre standardiserade och 
svårare att bearbeta i ett analysarbete där resultaten kräver mer tolkning (Seale 
2012: 209). I kombination med de stora informationsmängderna som intervjuerna ofta 
producerar leder detta till att kvalitativa intervjuer i regel är en arbets- och 
tidskrävande metod där stora mängder efterarbete krävs för att kunna göra den 
insamlande datan användbar (Seale 2012: 215). 

Valet att göra intervjuerna är också förenat med en risk för en förvrängning som en 
följd av forskarens egen påverkan på intervjuns genomförande och utfall, en sådan 
förvränging benämns i vissa fall som ”intervjuareffekten” (Denscombe 2009: 
244-245). Forskaren påverkas bland annat av sina erfarenheter, värderingar och 
social aspekter såsom ålder, kön och etnicitet (Seale 2012- 212) Eftersom 
undersökningen sker inom ramen för fysisk planering som verksamhet där både 
forskaren och interjuvpersonerna är en del av den fysiska planeringen och dess 
yrkesmässiga kutym förefaller risken för att resultatet förvanskas av en 
intervjuareffekt vara påtagliga. Således har ett resonemang om risken för en 
”intervjuareffekt”  varit en del i utförandet av intervjuerna, bland annat i utformandet 
av intervjufrågorna och i vilken roll forskaren intagit under genomförandet av 
intervjuerna.. 

3.3.4 Val av informanter 

Att göra intervjuer innebär ett val av vem som ska intervjuas och varför. Det faktum 
att kvalitativa intervjuer är en tidskonsumerande och resursintensiv metod innebär 
att valet av relevanta informanter blir särskilt viktigt då undersökningens 
datainsamling kan stå och falla med enstaka intervjuer. Eftersom uppsatsen syftar till 
att studera hanterandet av osäkerhet i planeringen genom att undersöka fall av den 
kommunala planeringen i Sverige kommer valet av intervjupersoner att utgå ifrån 
aktörer som har ett övergripande ansvar för planeringen i de valda kommunerna. 
Tanken är att dessa personer ska kunna bidra med ett övergripande perspektiv på hur 
den kommunala planeringen bemöter och hanterar de osäkerheter som uppstår i 
samband med den ökande migrationen. Då kommunal planering både är en politiskt 
styrd och tjänstemannaledd verksamhet kommer undersökningen att söka 
intervjukällor i två urvalsgrupper, där den ena gruppen består av kommunala politiker 
som jobbar med övergripande planeringsfrågor och den andra består av tjänstemän 
som kan antas ha en övergripande bild av kommunens planeringsarbete i relation till 
den ökande migrationen. Detta sker med syfte att belysa både de målsättningar, 
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motiv och resonemang som formuleras i kommunens politiska organisationer och 
styr planeringens agerande samt hur kommunala tjänstemän förhåller sig till detta i 
det praktiska planeringsarbetet. Den första urvalsgruppen utgörs exempelvis av 
medlemmar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt delegater i nämnder som 
har ansvar för byggnads- och planeringsfrågor. Den andra gruppen innefattar 
planchefer, förvaltningschefer, avdelningschefer eller planarkitekter med 
övergripande ansvar för planeringsfrågor. 

En informant från varje grupp väljs ut för att ge en bild av planeringens hanterande av 
osäkerheter både från politiker och tjänstemän i syfte att belysa eventuella skillnader 
i förhållningsätt mellan de som i första hand formulerar visioner och målsättningar 
för planeringen - politiker - och de som har huvudansvar för dess genomförande – 
tjänstemän. Detta ger alltså två informanter per fall. I urvalsgrupperna är valet av 
intervjupersoner även föremål för om personerna i fråga har en specifik koppling till 
hanterandet av planering i relation till den ökande migrationen, exempelvis om 
informanten tidigare arbetat med planering som specifikt relaterar till 
migrationssituationen. I vissa fall har även intervjupersonerna tidigare uttryck sig om 
ämnet i mediala sammanhang vilket gör dessa personer antas vara mer benägna att 
kunna delge uppgifter och åsikter om planeringens roll i situationen. En sådan 
medial närvaro har därmed påverkat hur dessa personer behandlats i valet av 
informanter. Slutligen är valet av intervjupersoner även föremål för praktiska 
omständigheter. I vissa fall har informanter inte gått att kontakta eller saknat tid att 
delta i undersökningen. Logistiska förhinder såsom rese- och arbetstider har även 
utgjort hinder som försvårat eller omöjliggjort användandet av vissa informanter i 
undersökningen. Uppsatsen ambition är att de källor som intervjuats i 
undersökningen ska förbli anonyma. Detta eftersom källornas identitet inte är 
relevanta för undersökningen, och för att uppgifter ska kunna delges utan risk för att 
kopplas tillbaka till källan.  

Att undersökningen bygger på ett fåtal intervjuer innebär att de intervjuades syn och 
åsikt på situationen inte behöver vara representativa för planeringen i stort. Detta är 
viktigt att beakta  eftersom uppsatsen söker besvara hur planering i generell 
bemärkelse förhåller sig till förekomsten av osäkerheter, där enskilda intervjuer inte 
kan sägas utgöra ett heltäckande svar utan snarare belyser enskilda uppfattningar 
som förekommer inom planeringsorganisationen. Generellt kan detta sägas vara en 
brist som orsakas av uppsatsens begränsade tids- och resursmässiga omfång som 
försvårar genomförandet av en mer uttömande undersökning. De personer som 
intervjuas har dock i regel ett övergripande ansvar för planeringen vilket gör det 
sannolikt av deras syn på situationen och på osäkerhet i mer generell bemärkelse 
även har påverkan på organisationens övergripande förhållningssätt. 
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4. FORSKNINGSÖVERSIKT  

Följande forskningsöversikt har som syfte att beskriva tidigare forskning kring 
planeringens begränsningar och planeringens relation till förekomsten av 
osäkerheter. I detta inleder forskningsöversikten med en mer generell beskrivning av 
planeringsverktygets funktion och dess begränsningar relaterat till förekomsten av 
osäkerheter. Forskningsöversikten behandlar sedan vidare forskning kring hur 
planeringen påverkas av och agerar i förhållande till osäkerhet. De rön som 
presenteras i denna forskningsöversikt är avsedda att användas i uppsatsens 
diskussion för att relatera dess resultat till en större vetenskaplig kontext. 

4.1 Planering som en framtidsorienterad verksamhet 
Otaliga ansatser har gjorts att försöka beskriva och definiera vad planering är och vad 
planering gör. Ett tema som är återkommande är beskrivningen av planering som en 
framtidsorienterad verksamhet.  Planering kan i dess mest essentiella form sägas 
handla om formulerandet av mål för den framtida utvecklingen och sökandet efter 
medel att förverkliga dessa mål (Friedmann 1987: 168-169, Madanipour 2010: 352). 
Sett ur ett historiskt perspektiv kan detta i sin tur förstås som ett arv från 
planeringens anarkistiska rötter, där dess ursprungliga syfte var att utstaka och 
möjliggöra för en alterantiv samhällsutveckling som en reaktion mot rådande 
omständigheter (Hall 2014: 3). 

I både ett historiskt och samtida perspektiv förekommer det inom det 
planeringsteoretiska fältet olika uppfattningar kring vilken ställning planeringen har 
och bör ha i sitt förhållande till framtid. En del beskrivningar av planeringen ger den 
en passiv funktion med en huvudsaklig uppgift att möjliggöra för utveckling, hantera 
konsekvenser och utfall med en begränsa förmåga att själv styra och utforma 
samhällets agenda. Marris (1987: 159) definierar exempelvis planering som ett 
handlande med avsikt att säkerställa en uttänkt framtid genom förberedandet av 
åtgärder för att stävja potentiella störningar i samhällets ambitioner. Wildavsky pekar 
ut kontrollerandet av konsekvenser som en möjlig definition av planeringens 
verksamhet och menar att försök att övervaka och kontrollera konsekvenser är en 
väsentlig del av all planeringsverksamheten, där planeringens slutvärde ofta avgörs 
av hur väl den lyckas styra och förekomma följderna av sitt eget agerande (Wildavsky 
1973: 128-129). Inom det planeringsteoretiska fältet kan detta passiva 
förhållningssätt både kopplas till ett neoliberalt planeringsideal och en marxistisk 
kritik som båda delar beskrivningen av planeringen som en tillhandahållare av 
förutsättningar snarare än en proaktivt styrande verksamhet. Marxistisk-kritisk 
tenderar att se planeringens passivitet som problematisk, medans neoliberal 
planeringsteori betonar och förordar det kapitalistiska systemets roll i utformandet 
av samhällets strukturer, där planeringen främsta roll följaktligen är att 
tillhandahålla rätt förutsättningar och kontrollera konsekvenser (Jmfr Allmendinger 
2009: 9, Allmendinger 2009: 116-118).  

Ett annat läger tenderar att skildra planeringen som en mer aktiv aktör. Oftast 
anspelar denna hållning på planeringen som en visionär aktivitet som både skapar 
och förverkligar idéer om framtiden (Hall 2014: 2-3, Wildavsky 1973: 134). Denna 
beskr ivn ing verkar också vara mer förekommande i den svenska 
planeringskontexten. I sin studie av den svenska planeringens utveckling identifierar 
Strömgren (2007: 245) exempelvis idéen om planeringen som ett ”utopiskt” verktyg 
som en utgångspunkt i svensk planering, ett verktyg vars funktion är att söka 
förverkliga visioner genom att operationalisera dem till ett målinriktat 
beslutsfattande.  Mukhtar-Landgren (2012: 37) pekar på att den svenska planeringen 
bygger på antaganden om dess förmåga att handla och förverkliga visioner och 
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målsättningar. Dessa värdemässiga utgångspunkter är enligt Mukhtar-Landgren 
centrala i idéen om en planering för gemensamma och kollektiva framsteg som 
präglar den svenska planeringsdiskursen (Mukhtar-Landgren 2012: 37-38). Idéen om 
att planera samhällen bygger följaktligen på ett antagande om planeringens förmåga 
till handling och som verktyg för att sammanlänka nutid förhållanden med visioner 
om framtiden (Mukhtar Landgren 2012: 37). Gullberg (1984: 35) beskriver på ett 
liknande sätt planering som länken mellan ”subjekt och objekt, mellan tanke och 
handling och mellan är och bör”. I antagandet om planeringens förmåga att forma 
framtiden går det därmed att identifiera en utilitaristisk grundtanke om planeringens 
potentiella användning som ett välgörande medel i samhällsutvecklingen och dess 
förmåga att styra samhället mot en ljusare framtid (Wildavsky 1973: 129, Strömgren 
2007: 245) Till denna mer proaktiva och optimistiska tolkning av planeringen går även 
idéen om rationalitet att koppla, då planeringens vilja att skapa länkar mellan nutid 
och framtid avslöjar en underliggande idé om planeringen som en rationell 
verksamhet där orsak och verkan kan manipuleras i strävan efter att uppnå önskade 
utfall (Madanipour 2010: 352-353).  

4.2 Planeringens förhållande till osäkerhet  

Planeringens agerande i en komplex verklighet och dess ambition att styra över 
framtid gör att den måste förhålla sig till förekomsten av osäkerheter. Osäkerhet är 
ett brett begrepp vars användande sträcker sig från beteendevetenskap till 
organisationsteori. En gemensam nämnare är att begreppet i regel beskriver en 
relation mellan tillgång på kunskap och förmågan att agera (Liphstiz & Strauss 1997: 
150). I bred bemärkelse kan begreppet sägas beskriva en brist på kunskap som leder 
till ett försvårande eller förhindrande av ett önskat handlande (Marris 1987: 8-9) 
Osäkerhet kan i någon utsträckning sägas prägla alla beslut som inte omfattas av 
total kunskap, och eftersom  planering alltid arbetar mot en potentiell men ständigt 
okänd framtid präglas dess verksamhet alltid av ett mått av osäkerhet (Abbott 2005: 
237).  Planering brukar därtill även beskrivas som en komplex verksamhet vars 
omfång innefattar en stor bredd av olika fält, intressen och discipliner (Friedmann 
1987: 160-161). Planeringens komplexitet innebär att dess möjlighet att överblicka 
och få tillgång till kunskap är begränsad, vilket gör att förekomsten av osäkerheter är 
ett särskild utmaning för planeringen att bemöta, och att hanterandet  av osäkerhet 
ofta beskrivs som en av planeringens huvudsakliga uppgifter (Abbott 2005: 238-239, 
Marris 1987: 159, Christensen 1985: 63, Lidskog et al 2011: 112). 

Planering kan följaktligen beskrivas ha ett problematiskt förhållande till förekomsten 
av osäkerhet. Christensen (1985: 63) menar att planering med en rationell 
utgångspunkt traditionellt byggt på ett antagande om att både medel och mål är 
givna på förhand (Christensen 1985: 63). Planeringens försök att skapa säkerhet och 
entydighet medför ett förenklande av en verklighet som är både komplex, dynamisk 
och turbulent där planeringen avgränsar, förtydligare och förenklar för att skapa en 
hanterbar verklighet (Christensen 1998: 5, Lidskog et al 2011: 115). Detta leder till att 
planeringen ofta antar säkerhet kring faktorer där det egentligen råder osäkerhet, 
vilket kan leda till lösningar som slutligen är ineffektiva eller orsakar oönskade utfall 
(Christensen 1985: 63). En annan följd av planeringens antagande av säkerhet är att 
planeringen ofta misslyckas med att tillmötesgå de målsättningar den formulerar 
och antar säkerhet kring. I förlängningen kan detta leda till ett ifrågasättande av 
planeringens legitimitet, då olika intressen i samhället börjar ifrågasätta varför 
samhället ska underkasta sig en planering som till synes inte håller vad den lovar 
(Madanipour 2010: 359). Wildavsky (1973: 139) poängterar att planeringens tendens 
att anta och utmåla säkerhet medför att planeringen konstant präglas av 
tillkortakommanden där den inte når upp till sina målsättningar och därmed förblir 
upptaget med att rationalisera sina misslyckanden snarare än att belysa sina 
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framgångar. Ett exempel på en sådan rationalisering är hänvisandet till planeringen 
som en process snarare än ett målinriktad verksamhet som kan mätas i termer av 
uppfyllda eller ouppfyllda mål (Wildavsky 1973: 139). Sambandet mellan intryck av 
säkerhet och legitimitet behandlas även av Madanipour (2010: 363) som förklarar 
planeringens tendens att anta säkerhet, kunskap och kontroll som ett 
argumenterande för planeringens existens. Planeringen är beroende av att kunna 
hänvisa till en förmåga att förstå och behärska relationen mellan orsak och verkan 
för att kunna legitimera sin verksamhet, ett behov som blivit allt större i en verklighet 
där planeringens genomförande ofta är beroende av externa aktörer vars stöd kan stå 
och falla med förtroendet till planeringens förmåga att styra över framtida utveckling 
och behärska osäkerheter (Madanipour 2010: 363). 

Marris (1996: 13) betonar att uppfattningen av osäkerhet alltid är en produkt av den 
kontext den uppstår i och söker belysa osäkerhet som en konstruerad företeelse som 
endast kan synliggöras mot en bakgrund av säkerhet. Eftersom planering verkar i en 
komplex verklighet där brist på kunskap är en ständig förutsättning och total kunskap 
i princip är en omöjlighet blir hanterandet av osäkerhet i planering lika mycket en 
fråga om intryck som innehåll (Madanipour 2010: 351-352, Marris 1996: 97). En av 
planeringens huvudsakliga funktioner är därmed att ge ett intryck av förberedelse 
och skapa förtroende om att problem som kan uppkomma också kan lösas genom att 
framhäva aspekter den kan styra över och rationalisera bort sådant som inte kan 
kontrolleras (Marris 1996: 97-98). Abbott (2005: 238) verkar instämma i denna 
tolkning genom att poängtera att planeringen ofta har en tendens att sudda ut 
gränserna mellan upplevd och ”epistemologisk” säkerhet. 

Planeringens strävan efter att skapa en uppfattning om säkerhet innebär att den 
ibland agerar som om säkerhet råder i syfte att upprätthålla ett intryck av kontroll 
(Power 2007: 5). I offentliga och politiska organisationer manifesterar sig ett sådant 
svar på osäkerhet inte sällan genom framtagandet av visionära dokument och 
målsättningar, som i sin tur får konkreta uttryck i form av riktlinjer och normer 
(Power 2007: 5). I ett planeringsammanhang är det lätt att utifrån en sådan hypotes 
misstänkliggöra visionsdokument såsom översiktsplaner och den roll de spelar i 
framställandet av säkerhet och kunskap. Man kan exempelvis betrakta planeringens 
användande av målsättningar, riktlinjer och rekommendationer som ett sätt att 
förenkla och göra förekomsten av osäkerhet och komplexitet mer hanterbar (Uggla 
2010: 53). Detta innebär att osäkerhet också kan hanteras och reduceras diskursivt, 
exempelvis genom att göra jämförelser eller styra diskussionen till att behandla 
andra – till synes allvarligare – osäkerheter i syfte att sätta fokus på andra aspekter 
(Uggla 2010: 53). Genom att rama in ett problem påverkar man även vilken kunskap 
som ska betraktas som relevant och vilka brister på kunskap som ska betraktas 
förhindrande och därmed betraktas som osäkerheter (Lidskog et al 2011: 112). I en 
studie av Stockholms översiktsplanering visar Uggla (2010: 54) exempelvis på hur 
Stockholms översiktsplan etablerar ett framtida tillväxtscenario som en fast sanning 
vilket bidrar till att ge översiktsplanens utvecklingsinriktade strategier ett större 
intryck av  ändamålsenlighet. Studien visar även att resonemang om osäkerhet, risk 
och alternativa utfall överlag behandlas sparsamt i översiktsplanen, sällan 
konkretiseras i dess riktlinjer och i regel är knytna till miljöaspekter i de fall de 
nämns, ofta inom ramen för det som regleras i lagstiftning (Uggla 2010: 56). 

4.3 Planeringens hanterande av osäkerhet 

Eftersom osäkerhet är en given del i planering finns det mycket skrivet kring hur 
förekomsten av osäkerheter påverkar planeringen och hur planeringen i sin tur 
arbetar för att hantera förekomsten av osäkerhet. I mer generell organisationsteori 
finns även ett större forskningsfält kopplat till hur beslutsfattande i organisationer 
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påverkas av förekomsten av osäkerhet. Av avgränsningsskäl kommer uppsatsen i sin 
forskningsöversikt huvudsakligen att behandla teorier som är specifikt kopplade till 
fysisk planering som organisatorisk verksamhet. I förklarningsmodeller som söker 
förklara planeringens reaktioner på och hanterande av förekomsten av osäkerhet 
görs ofta en ansats att skilja på olika former av osäkerhet baserat på ursprung och 
orsak (Lipshitz & Strauss 1997: 149-151). Ett exempel är på en sådan indelning som 
ofta sker inom organisationsteori är en indelning i intern och extern osäkerhet, där 
extern osäkerhet syftar på aspekter som uppfattas ligga utanför organisationens 
påverkan och kontroll och intern osäkerhet hänvisar till osäkerhet som orsakas av 
och uppstår inom organisationen (Abbott 2005: 239). Indelningen bör dock betraktas 
som schematisk och förenklande då interna och externa osäkerheter i verkligheten 
både påverkar och orsakar varandra och är svåra att skilja åt (Abbott 2005: 239). Inom 
teorier som behandlar organisationers förhållande till osäkerhet är det i slutändan 
oftast organisationen, dess beslutsfattande och hur organisationen reagerar på 
förekomsten av osäkerhet som är undersökningsföremål, vilket gör att även en 
”extern” osäkerhet måste betraktas som en produkt av ett organisatoriskt tankesätt. 
För att något som uppfattas som en osäkerhet måste begreppets innebörd först 
definieras och konstrueras inom ramen för den organisation som det förekommer i. 

John Abbotts studie av osäkerhet i 
planering är ett exempel på en 
undersökning som söker analysera 
förekomsten av osäkerhet i 
planering genom att dela in 
osäkerhet i kategorier av extern och 
intern säkerhet. Abbott använder 
termerna ” omgivande” och 
”processurell” osäkerheter (min 
översättning) för att skilja på dessa 
två kategorier, där omgivande 
osäkerhet beskriver en form av 
osäkerhet som enbart påverkar 
planeringen medan processurell 
osäkerhet både påverkar och 
skapas av planeringen själv 
(Abbott 2005: 241). Abbott delar 
vidare upp dessa två övergripande 
kategorier i olika underkategorier 
baserat på orsak, exempelvis kring huruvida osäkerheter uppstår som ett resultat av 
mänskliga eller organisatoriska faktorer eller som en följd av chansartade händelser 
(Abbott 2005: 242) (se fig 3). 

Utifrån denna indelning problematiserar Abbott vidare kring vilken påverkan olika 
uppfattningar om externa och interna osäkerheter kan tänkas få på den praktiska 
planeringsverksamheten. Abbott resonerar kring att planeringens uppfattning av det 
sammanhang som osäkerheten förekommer i kan påverka hur planeringen väljer att 
agera, exempelvis om man uppfattar att osäkerheten förekommer i ett ”kontextuellt” 
sammanhang där planeringen enbart berörs av osäkerheten eller om den 
förekommer i ett ”transaktionellt” sammanhang där planeringen berörs men även är 
en aktör med förmåga att påverka (Abbott 2005: 242). Detta får i sin tur följder för hur 
benägen planeringen är att agera och vilka åtgärder den vidtar. För de interna 
osäkerheterna pekar Abbott även ut ett antal tänkbara interna reaktioner. Abbott 
pekar exempelvis på att osäkerhet om kunskap kring omgivande faktorer ofta leder 
till ett kall på mer information och analys, att osäkerheter kring andra människor och 
organisationers intentioner kan orsaka krav på bättre koordination och att osäkerhet 
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Fig 3. Abbots indelning av processurella (process) 
och omgivande  (environmental) osäkerheter 
(Abbott 2005: 244)



om lämpliga värderingar ofta leder till yrkanden om tydligare riktlinjer och policy från 
politiska instanser  (Abbott 2005: 244). 

Abbott gör alltså ett försök att skilja den externa förändringen från den interna – 
organisatoriska – reaktionen. I det fall som Abbot undersöker från Australien skiljer 
han exempelvis på den externa osäkerheten kring volymerna av migrerande 
människor och den interna osäkerheten inom organisationen kring vilka effekter 
detta får och vilka åtgärder som ska användas (Abbott 2005: 244, 247). Utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv blir en sådan indelning givetvis problematisk, med 
utgångspunkt i att en aspekt som upplevs orsaka osäkerhet aldrig kan betraktas som 
en yttre stimuli utan att även konstrueras av den berörda parten och dess uppfattning 
av vad som anses utgöra en osäkerhet. Även om Abbott själv medger svårigheterna i 
att separera de två blir hans försök till en uppdelningen diskutabel, men kan vara 
intressant i en diskussion om vilken typ av situation som uppfattas ligga bakom en 
viss osäkerhet och hur kan påverka planeringens svar.  

Karen Christensen (1985: 63) gör en 
annan indelning av osäkerhet 
relaterad till planering som 
organisatorisk verksamhet och söker 
beskriva vilka olika 
planeringssituationer som olika 
former av osäkerhet kan ge upphov 
till. Christensen delar upp 
förekomsten av osäkerhet inom 
planeringsorganisationer i två 
beståndsdelar, mål (goal) och medel 
(technology) (min översättning) 
(Christensen 1985: 63-64). Beroende 
på tillgången till kunskap och den 
resulterande osäkerheten om dessa 
två aspekter inom organisationen 
uppstår olika situationer för  
planeringens beslutsfattande och 
agerande. Indelningen beskriver 
exempelvis att det i situationer där 
det råder klarhet kring både mål och 
medel sker en form av 
programmering av åtgärder som är 
förutsägbara och lätta att 
återupprepa. Christensen 
exemplifierar en sådan situation 
med tillgodoseende av 
grundläggande infrastruktur 
såsom vägar, tillgång till vatten, 
avlopp och elektricitet, där det i regel råder en konsensus kring målet om att alla ska 
förses med denna infrastruktur samt klara och välutforskade medel att tillgå i 
utförandet (Christensen 1985: 64, 66-67). I situationer där målsättningar är 
formulerade men medel saknas blir resultatet istället en form av experimenterande 
där olika lösningar stegvis prövas mot målen i sökandet efter ändamålsenliga medel 
(Christensen 1985: 65). Christensen menar att denna typ av process präglar stora 
delar av offentlig politik och administration där visioner och målsättningar ofta 
formuleras utan hänsyn till hur de ska införlivas i praktiken (Christensen 1985: 65). I 
en omvänd situation där målsättningen är oklar men säkra medel finns att tillgå blir 
situationen en typ av förhandlingsplanering, där olika målsättningar tilldelas olika 
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Fig 4. Christensens indelning av osäkerhet om 
mål (goal) och medel (technology). Christensen 
1985: 66)



tillgång på medel med syfte att tillfredsställa en rad olika önskemål (Christensen 
1985: 65, 68-69). Förhandlandet omöjliggör den typ av programmerade, 
återupprepningsbara lösningar som är möjliga när klarhet råder kring både mål och 
medel, istället måste lösningarna skräddarsys i varje enskilt fall efter de specifika 
önskemål som framförs (Christensen 1985: 65). Att förhandlingsplanering tar plats 
när tydliga målsättningar saknas är en omständighet som även Wildavsky pekar på, 
där bristen på en tydlig riktning på gott och ont resulterar i att planeringens ändamål 
blir öppna för diskussion (Wildavsky 1973: 140). I vissa fall förekommer det både 
osäkerhet kring mål och medel. Dessa fall beskrivs som situationer av stor 
instabilitet och förvirring. Uppgiften i sådana situationer blir först och främst att 
formulera ett problem eller en målsättning att jobba mot i ett försök att skapa 
ordning. Under dessa omständigheter får planeringen därmed också en större roll i 
att styra verksamhetens riktning och sätta agendan (Christensen 1985: 68-69). 
Christensen pekar på att planeringen dock ofta har en tendens att förhålla sig 
förhastat till både mål och medel och felaktigt bedöma dem som säkra. Exempelvis 
genom att behandla medel som välkända, beprövade och programmerbara när de 
egentligen är obeprövade och borde vara föremål för en form av experimentation och 
att anta konsensus kring mål där det egentligen råder stora meningsskiljaktigheter 
(Christensen 1985: 69-70). Studien verkar således utgöra ytterligare ett vittnesmål för 
planeringens tendens att anta säkerhet.  

Christensens förklarningsmodell för osäkerhet bör ses som ett försök att på en 
generell nivå förklara hur osäkerhet konstrueras inom en planeringsorganisation. 
Modellen bygger i sig på Thompsons (1967: 134-135) mer allmäna 
organitionsteoretiska indelning i instrumentell och värdebaserad osäkerhet. Många 
av modellens grundläggande antaganden är följaktligen baserade på en mer generell 
organisationsteoretisk hypotes och inte nödvändigtvis anpassade till planering som 
verksamhet. I sin slutsats tillåter sig Christensen att vara normativ genom att 
föreskriva en planering som bemöter osäkerheter snarare än att ignorera dem 
genom att förenkla och förkasta. För att hantera osäkerhet krävs att planeringen 
öppnar upp mot fler alternativ och genomgår en mer genomarbetat prövning 
(Christensen 1985: 70). Christensen berör här samma ”moment 22” som även Abbott 
beskriver där ett effektivt hanterandet av osäkerhet på kort sikt även skapar vidare 
osäkerheter. 

En mångfald av forskning finns även kring hur organisationer i bredare bemärkelse 
hanterar och reagerar på förekomsten av osäkerhet i sitt beslutsfattande. Ett verk 
som sammanfattar mycket av fältet är Lipshitz & Strauss studie av hanterandet av 
osäkerhet i beslutsfattande som fokuserar på vilka reaktioner som förekomsten av 
osäkerheter kan framkalla. Utifrån tidigare forskning drar Lipshitz och Strauss 
slutsatsen att organisationer använder sig av tre huvudsakliga strategier i 
bemötandet  av osäkerheter. Hanterandet kan ske genom insamlandet av mer 
kunskap eller fördröjandet av beslut tills mer kunskap finns i ett försök att reducera 
osäkerheter (Lipshitz & Strauss 1997: 153). I de fall där en reducering bedöms 
omöjlig eller för kostsam kan det ske ett erkännande av förekomsten av osäkerhet 
genom att exempelvis inkludera den i resonemanget kring beslutsfattande eller 
genom att vidta förebyggande åtgärder (Lipshitz & Strauss 1997: 153). Slutligen sker 
ibland även ett förnekande eller en rationaliserande av osäkerhet genom att oönskad 
information ignoreras eller genom att användandet av ”symbolism” i form av 
symboliska åtgärder som syftar till att ge ett intryck av reducerad osäkerhet (Lipshitz 
& Strauss 1997: 154).  Detta kan liknas vid de teoretiska beskrivningar som tidigare 
behandlats kring planeringens tendens att anta säkerhet. En annan form av 
”förnekande” kan vara att utmåla den inslagna vägen som fördelaktig och 
argumentera för dess värde oavsett hur framtiden utvecklar sig (Uggla 2010: 53).  
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Lipshitz & Strauss kopplar sedermera resultatet av sin studie till annan forskning 
kring hanterandet av osäkerhet i beslutsfattande. Det framhålls dock att en brist i 
modellen är att den fortfarande är relativt oprövad i analyserandet av verkliga 
situationer. Utifrån en teoretiska sammanställning  framförs en tes om en heuristisk 
indelning av hanterandet av osäkerhet vid beslutsfattande i: Reduktion, 
Antagandebaserat resonerande, Vägande av fördelar och nackdelar, Förtryckning och 
Undvikande (Lipshitz & Strauss 1997: 158-161). Valet av åtgärder kan ses som en 
kedja av påföljande åtgärder, där den första reaktionen vanligtvis är försök att 
reducera osäkerhet genom insamlande av information, och andra åtgärder följer först 
när detta misslyckas eller inte uppnår önskade resultat (Lipshitz & Strauss 1997: 
159-160). Studien pekar även på att olika typer av osäkerheter bemöttes med olika 
metoder för att hantera osäkerhet. Bristande förståelse bemöttes exempelvis med 
”reduktion”, ofullständig information genom ”antagandebaserat resonerande” och 
osäkerhet relaterad till konflikterande alternativ genom ”vägande av fördelar och 
nackdelar” (Lipshitz & Strauss 1997: 158). Försök att förekomma osäkerhet användes 
ofta som en alternativ åtgärd till andra åtgärder, medans förtryckning av osäkerhet 
var det minst använda medlet i studiens resultat (Lipshitz & Strauss 1997: 158). 

En annan metod för bemötandet av osäkerhet i planeringen är användandet av 
scenarion. Formulerandet av scenarion är ett sätt att förbereda för ett större antal 
möjliga utfall i förebyggande syfte (Chakraborty & McMillan 2015: 18). Scenarion kan 
dels användas som en förberedande åtgärd  genom att tillkännage och planera för ett 
flertal möjliga utfall men även vara ett sätt att i ett tidigt skede överblicka flera olika 
möjliga utfall för att sedan mer medvetet kunna besluta kring vilka scenarion som är 
önskvärda att arbeta mot (Chakraborty & McMillan 2015: 18-19, Börjeson et al 2006: 
723). Scenarion kan således både ha ett proaktivt och ett reaktivt syfte. Börjeson et al 
(2006: 726-727) framför en typologisk indelning av användandet av scenarion i 
förutseende, utforskande och normativa scenarion. Förutseende scenarion bygger på 
att göra antaganden om vad som kan hända utifrån rådande omständigheter, 
exempelvis genom användandet av prognoser (Börjeson et al 2006: 726) Utforskande 
scenarion spekulerar istället i att omständigheterna kan förändras och försöker 
förutse vilka förändringar som skulle kunna ske och vilken påverkan detta skulle få 
(Börjeson et al 2006: 727). Normativa scenarion bygger på en vilja att förändra, denna 
typ av scenarion handlar mer om att formulera en utveckling som man önskar infalla, 
antingen utifrån rådande förutsättningar eller i en förändrad framtida verklighet 
(Börjeson et al 2006: 727-728). Normativa scenarion primära funktion kan därmed 
sägas vara att agera som målsättning för den framtida utvecklingen, även om de 
också bidrar till att förbereda för möjliga framtida utfall.  

Planeringens förhållande till och hanterande av osäkerhet är även föremål för 
diskussion i ett flertal övergripande idémodeller och tankegångar kring planering. 
Många av de alternativa planeringsmodeller som uppstått ur kritiken mot det 
rationella idealet betonar vikten av ett bättre bemötande av osäkerheter. Inom det 
som ibland sammanfattas som den postmoderna kritiken förespråkas exempelvis en 
planering som är mer öppen, fragmenterad och icke-linjär mot bakgrund av en kritik 
om den traditionella – rationellt betingade - planeringens oförmåga att bemöta 
verklighetens komplexitet och skiftande förutsättningar (Allmendinger 2009: 181) 
Likaså brukar ett mer effektivt bemötande av osäkra framtida förhållanden beskrivas 
som en av fördelarna i en s.k. inkrementell planeringen, där mindre stegvisa för 
ändringar med för att större felsteg kan undvikas och gör planeringen bättre på att 
bemöta oförutsedda utfall och förändringar (Abbott 2005: 242). I situationer som 
präglas av stora osäkerheter blir en sådan arbetsmetod ett sätt att hantera 
förekomsten av osäkerhet. En sådan arbetsmetod och dess påstådda fördelar bär 
många likheter med det tillstånd som Christensen kallar för experimentation, eller 
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det agerande som Lipshitz & Strauss benämner som ett ”undvikande av irreversibla 
gärningar”. 

4.4 Osäkerhet och risk 

Osäkerhet som begrepp är närbesläktat med användandet av begreppet ”risk” som 
också är återkommande i planeringssammanhang.  Med anledning av detta fordras 
även en kortare genomgång av riskbegreppet och dess användande i planering.  
Planering och riskhantering i bred bemärkelse – utanför fysisk planering – är ett 
omfattande fält som kan sägas vara en del i många av samhällets funktioner och är 
således ett fält för stort att sammanfatta inom spannet för denna uppsats. En 
sammanfattande benämning för ett planerande med syfte att hantera och minimera 
risker genom förberedande åtgärder är ”contingency planning”(Lentzos & Rose 2009: 
238-239), i svenska termer används bland annat termer som risk- och 
sårberhetsanalys och beredskapsplanering (SFS 2006). Beskrivningen av begreppet 
”risk” ligger ofta nära definitionen av osäkerhet, kopplingen till ett kontrollerande 
över orsak och verkan känns bland annat igen i Giddens (1999: 3) definition av risk 
som en produkt av ambitionen att behärska framtiden och kontrollera konsekvenser. 
Till skillnad från osäkerhet brukar dock risk beskriver som en mätbar faktor. Risk 
återfinns i situationerdär det förekommer olika utfall men där utfallen är kända och 
sannolikhet för deras inträffande går att bedöma. Risk kan därned beskrivas som en 
kvantifierbar eller mätbar faktor (Mousavi et al 2014: 1672). Osäkerhet kan istället 
förstås som ett bredare begrepp som beskriver en situation där alla utfall inte är 
kända, och där sannolikheten för utfallen inte går att beräkna eller värdera (Mousavi 
et al 2014: 1672).  

En likhet mellan de båda begreppen är att deras definierande ställer frågor om vad 
som ska anses utgöra en risk eller en osäkerhet. Var går gränsen mellan en 
acceptabel risk och en oacceptabel risk, och var går gränsen mellan en säker och en 
osäker situation? Giddens menar att riskbegreppets användande har populariserats i 
det moderna samhället och pratar om uppkomsten av ett s.k. risksamhälle som blir 
allt mer inriktad på att hantera och minimera risker (Giddens 1999: 3). Giddens är 
dock noga med att påpeka att risk inte är likställt med fara, han menar att begreppets 
popularitet snarare signalerar att samhället blivit mer inriktad på att försöka 
kontrollera och styra vilket även medför en ökad risk för oönskade utfall (Giddens 
1999: 3). Douglas & Wildavsky (1983: 16-17) ger uttryck för liknande tankar när de 
kopplar användandet av risk till vetenskapens utveckling och en idé om att 
händelseförlopp går att kontrollera genom tillgång och användande av kunskap. 
Samtidigt beskrivs ofta strävan efter kontroll över risk som en ouppnåelig ambition, 
där endast total kunskap skulle kunna ge oss en fullständig överblick av de risker vi 
står inför, ”.. ett galet svar till en omöjlig fråga.” (Douglas & Wildavsky 1983: 17, min 
översättning). Denna diskurs om risk som en social konstruktion har klara paralleller 
till resonemanget om osäkerhet som ett konstruerad begrepp. Diskussionen belyser 
en tolkningsskillnad mellan användandet av begreppet risk som en vetenskaplig, 
mätbar och kontrollerbar faktor och risk som en socialt konstruerat koncept (Gunder 
2008: 187). Gunder (2008: 187) menar att den föregående definitionen tenderar att 
dominera inom politiska och byråkratiska instanser, vilket resulterar i en bild av att 
risk är något som kan kontrolleras och reduceras  och att oförmågan att göra detta är 
ett handlingsmässigt tillkortakommande. Gunder utforskar idéen om risk som en 
socialt konstruerad överenskommelse där vad som ska betraktas som risk, vilka 
risker som ska prioriteras och vad som utgör en acceptabel nivå av risk betraktas 
som relativt (Gunder 2008: 187-189). Detta är en hållning som även Douglas & 
Wildavsky ger uttryck för (Douglas & Wildavsky 1983: 27, 30), och som på en mer 
generell nivå kan liknas vid den diskussion som tidigare behandlats kring 
definierandet av osäkerhet som en kontrollerbar och reducerbar faktor. Kopplat till en 
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sådan diskussion ser Grote (2009: 87) ett samband mellan planeringens syn på risk 
och osäkerhet som kontrollerbara faktorer och dess benägenhet att agera.  En 
planering som upplever att den kan kontrollera och reducera förekomsten av 
osäkerhet och risk är mer sannolik att vidta ett aktivt agerande, medans en motsatt 
bild av en osäkerhet bortom organisationens kontroll och påverkan ofta går att koppla 
till ett avvaktande beteende (Grote 2009: 87). 
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5. ANALYS 

Följande analys lyfter fram de delar av den insamlade empirin som är av relevans och 
intresse med hänsyn till uppsatsens undersökningsfrågor och teoretiska perspektiv. 
Analysens resultat har formulerats under ett antal tematiska rubriker som 
sammanfattar den empiri som framkommit ur uppsatsens undersökning. I 
nästkommande avsnitt relateras det innehåll som redovisas i analysen till en mer 
generell diskussion utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv och forskningsöversikt 
under rubriken ”diskussion”. 

5.1 Utmaning, möjlighet eller förutsättning 
I sin granskning av den kommunala planeringens uppfattning av förekomsten av 
osäkerheter i samband med den ökande migrationen har uppsatsen sökt belysa hur 
de olika kommunernas planeringsverksamhet ser på utvecklingen för att kunna 
relatera och diskutera detta mot planeringens förhållningsätt och agerande. 
Intervjuerna visar att finns stora likheter i kommunernas uppfattning av situationen 
och de osäkerheter som man kopplar till den. Överlag beskriver informanterna 
situationen som både en möjlighet och en utmaning för den kommunala 
organisationen och dess planeringsverksamhet men med vissa skillnader i vad som 
betonas och vilka aspekter som lyfts fram. De möjligheter som man kopplar till 
situationen berör främst en mer övergripande utveckling i kommunerna snarare än 
planering specifikt, där den ökande migrationen ofta beskrivs utgöra en del i ett 
större skifte av kommunernas övergripande förutsättningar mot det bättre. När 
kommunerna diskuterar utmaningar relateras deras beskrivningar mer konkret till 
planering. Dessa innefattar bland annat utmaningen i att planera för en målgrupp 
med stor rörlighet, med andra behov i planeringen och en övergripande svårighet att 
förutsäga och planera för situationens framtida utveckling på längre sikt. Att skapa 
möjligheter för integration och långsiktigt uppehälle i kommunerna sett till deras 
läge och begränsade förutsättningar lyfts även fram som en särskild utmaning som 
planeringen kämpar för att bemöta. 

Intervjuerna visar dock även på intressanta skillnader i inställning mellan de 
undersökta kommunerna. Allra störst medgörlighet till situationen vittnar kanske 
Norbergs kommun om. En informant vid Norbergs kommun beskriver situationen 
som ”oerhört positiv”, att kommunen sen tidigare står inför en ”enorm demografisk 
utmaning” och att kommunens framtida utveckling är beroende av en fortsatt 
immigration. Samtidigt framhålls även utmaningarna med att tillgodose de krav som 
situationen medfört, särskilt med hänsyn till kommunens storlek och begränsade 
resurser. Asylsökandes rörlighet framhålls som en särskild utmaning i det 
långsiktiga planerandet, exempelvis vid tillgodoseendet av skolplatser där det anges 
vara svårt att veta vilka långsiktiga behov man planerar för. I Östra Göinge ligger en 
större betoning på kommunens generella utveckling de senaste åren snarare än den 
ökande migrationen som drivande orsak specifikt. Den historia som delges är att en 
tidigare negativ utveckling har ”vänts”, och där man betonar vikten av att dra fördel av 
situationen för att ge kommunen en fortsatt positiv utveckling som ett sätt att 
fortsätta ”vända trenden”. Målet med situationen beskrivs vara att få människor att 
stanna och integreras i samhället, samtidigt betonar man svårigheterna i att skapa 
möjligheter för detta sett till kommunens förutsättningar och beroende av en större 
regional kontext. Lessebo ger överlag uttryck för en mer återhållsam inställning än 
de andra två kommunerna. En intervjuperson beskriver kommunens målsättning för 
situationen som ”ad-hoc”. En annan beskriver att det handlar om att ”hålla näsan 
över vattenytan”. Till skillnad från de andra kommunerna benämns även vikten av 
tillväxt utanför migrationens ramar av båda informanterna.  I en intervju betonas att 
den tillväxt som skett inte enbart är ett resultat av den ökade immigrationen, i en 
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annan framhålls tillväxt ”utan integrationen” även som en målsättning. En eventuell 
framtid med en fortsatt hög immigration beskrivs av en av intervjupersonerna i 
Lessebo kommun som en ”jätteutmaning” för kommunen att hantera. Detta utgör en 
intressant kontrast mot de andra kommunerna vars framtida utveckling verkar luta 
sig mot en idé om en fortsatt immigration, även om den inte alltid explicit kopplas till 
den ökande migrationen. Skillnaderna i inställning mellan kommunerna ställer även 
frågor kring förekomsten av olika synsätt på vilken roll planeringen bör ha i 
förhållande till kommunens övergripande utveckling och öppnar för en diskussion om 
planeringen funktion som en visionsförverkligande eller konsekvenshanterande 
verksamhet. 

Överlag verkar det som att de möjligheter som framhålls är relativt generella medan 
de utmaningar som beskrivs mer relaterar till praktiska problem i 
planeringsverksamheten. Kommunernas inställning skiljer sig även, från att 
framhäva situationens utmaningar och svårigheterna i att planera under rådande 
omständigheter till ett betraktande av situationen som en nödvändighet för dess 
fortsatta utveckling. Hur dessa skillnader i kommunernas inställning förhåller sig till 
deras övergripande planeringensarbete  och förhållningssätt till förekomsten av 
osäkerheter i situationen kommer att diskuteras vidare under kommande avsnitt och 
rubriker. 

5.2 Vad betraktas som säkert och osäkert? 
En annan intressant punkt som framkommer är hur kommunerna väljer att definiera 
vad som betraktas som säkert och osäkert. I detta har analysen utgått ifrån 
definitionen av osäkerhet som en brist på kunskap som försvårar, fördröjer eller 
förhindrar ett önskat agerande. I kommunernas syn på osäkerhet kring den framtida 
utvecklingen visar intervjuerna ofta på motsägande resonemang. I samtliga fall pekar 
man på osäkerheter kring framtida utveckling, exempelvis kring det framtida behovet 
av bostäder. Från Norberg framhålls det exempelvis vid ett flertal tillfällen att den 
framtida situationen betraktas som oviss och att ”inget vet hur det ser ut om fem år”. 
Samtidigt framhålls vid ett annat tillfälle att man ser på en framtida tillväxt med 
säkerhet, och att osäkerheten snarare består i vilken takt och utsträckning denna 
tillväxt kommer ske: 

”Så vi försöker väl vara … jag ska inte säga lite djärva för det vet jag inte om vi är 
men .. lite lagom djärva .. alltså vi tror på att vi kommer fortsätta växa men vi.. vi 
vet inte riktigt hur snabbt och därför försöker vi ta en bit i taget.” – Norberg 1 

Även Östra Göinge verkar bygga sina visioner och målsättningar på en framtid med 
fortsatt tillväxt. En av informanterna pekar på att kommunens fördjupade 
översiktsplaner som tagits fram efter den kommunala översiktsplanens antagande 
utgår ifrån de senaste årens befolkningstillväxt och bygger på ett scenario med 
fortsatt tillväxt i framtiden. Det verkar således som att planeringen bygger sin 
verksamhet på ett antagande om säkerhet kring en fortsatt tillväxt. Från samtliga 
kommuner framhålls planeringens brist på resurser och medel att omsätta sina 
intentioner till verklighet som en övergripande osäkerhet. Mer specifikt beskrivs att 
planeringen är beroende av externa aktörers investeringar för att finansiera mycket 
av sin vilja. En informant i Lessebo beskriver denna problematik i följande ordalag: 

”… att bara ha planberedskap, det säger ju egentligen ingenting om vad vi har för 
möjligheter i övrigt, för vi har ett 20-tal olika fastigheter som redan idag är redo 
att byggas på och fler som inte är lantmäteriförrättigade men som är redo att 
bygga bostäder. Men vi har inte det från byggföretag… vi har inte det intresset för 
tillfället.” – Lessebo 1 

�28



Norberg instämmer i detta och betonar även den interna bristen på resurser och 
kompetens som en begränsande faktor. Man beskriver att planeringen tvingas 
hushålla med små resurser och ofta får vänta tills tid och pengar finns tillgängliga för 
att planlägga de åtgärder som den önskar genomföra. Ett annat närbesläktat 
resonemang som framkommer är kommunernas beroende av utvecklingen i en 
större regional och nationell kontext. Ofta beskrivs det att kommunerna på grund av 
sin storlek är beroende av hur större kommuner och orter agerar och utvecklas. 
Lessebo nämner exempelvis en osäkerhet kring att skapa långsiktig försörjning för 
de människor som kommer med hänsyn till kommunens närheten till Växjö och 
Kalmar som större regionala centrum, Östra Göinge beskriver likadant en 
problematik kring kommunens placering i Skåne med närhet till större orter.  

Resonemang om osäkerhet kring omvärldsutveckling förekommer även i 
översiktsplanerna. I Norbergs översiktsplan omnämns exempelvis vid ett flertal 
tillfällen ett beroende av externa faktorer och en osäkerhet kring deras utveckling, 
exempelvis med hänsyn till kommunens stora utpendlingskvot och beroende av den 
utomstående arbetsmarknadsregionen (Norberg kommun 2011: 13). Under rubriken 
”tidshorisont och osäkerhet” i avsnittet ”Konsekvenser” innefattas en 
problematisering kring möjligheterna att planera långsiktigt med hänsyn till ett 
föränderligt samhälle och påverkan från externa faktorer bortom kommunens 
inflytande (Norberg kommun 2011: 105). Befolkningsmönster och demografiska 
förflyttningar omnämns specifikt som en typ av osäkerhet som kommunen påverkas 
av: 

 ”… en tillväxt som är beroende på fria människors val är exempel på komplexa 
förhållanden som väl speglar den osäkerhet vi hanterar” – (Norberg kommun 
2011: 105) 

Liknande resonemang finns även i Östra Göinges översiktsplan som problematiserar 
kring hur kommunens utveckling påverkas av globala trender och utveckling i 
omgivning på nära och långt avstånd (Östra Göinge kommun 2012: 11-12), och i 
Lessebos översiktsplan kring urbanisering och en trend av befolkningskoncentration i 
större orter och samhällen (Lessebo kommun 2010: 23).  Av översiktsplanerna 
framgår det däremot i regel inte vilken påverkan sådana resonemang har haft på 
utformandet av deras innehåll. Norbergs översiktsplan nämner behovet av en aktiv 
uppföljning av översiktsplanens strategier som en metod för anpassa 
översiktsplanens riktlinjer för framtida förändringar (Norberg kommun 2011: 126, 
128). I intervjuer framgår det att en uppföljning av översiktsplanen sker genom 
användandet av s.k. genomförandeplaner och handlingsplaner som redovisar hur 
översiktsplanens intentioner ska översättas i praktisk verksamhet. Det framkommer 
att man bland annat har använd detta som ett verktyg för att bemöta den snabba 
förändringen av bostadsbehovet som skett som en följd av den ökande migrationen. 

I övrigt förekommer resonemang i översiktsplanerna kring risk, osäkerhet och 
alternativa utfall främst i avsnitt som berör miljöaspekter. Resonemang kring dessa 
aspekter återfinns i regel i översiktsplanernas miljökonsekvensbeskrivningar, vilket 
delvis kan förklaras genom att detta innehåll regleras i lag genom miljöbalken (SFS 
1998). Ofta innefattar dock dessa beskrivningar även generella resonemang om 
osäkerheter i översiktsplanernas övriga innehåll. Norbergs översiktsplan beskriver 
exempelvis ett resonemang om osäkerhet i översiktsplanens övergripande riktlinjer 
och beskriver till och med att den framtida utvecklingen i första hand är föremål för  
”omvärldshändelser och människors fria val” snarare än att styras av 
översiktsplanens innehåll (Norberg kommun 2011: 125) Östra Göinges översiktsplan 
redovisar för olika möjliga utfall under rubriken ”Konsekvenser” (Östra Göinge 
kommun 2012: 135-136). Utfallen relaterar dock huvudsakligen till vad som skulle 
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ske ifall översiktsplanens föreslagna utveckling inte verkställs. Översiktsplanens 
beskrivning av möjliga utfall kan därmed sägas utgå ifrån status quo eller utveckling 
enligt översiktsplanens riktlinjer. 

Från Lessebo framförs även att det är en utmaning att möta asylsökandes och 
nyanländas behov i planeringen eftersom dessa grupper kan ha andra behov i 
planeringen, exempelvis när det gäller planerandet av bostäder och vilka behov dessa 
ska anpassas efter.  Lessebo och Östra Göinge beskriver även migrationsverkets 
agerande vid upphandling av asylboenden som en osäkerhet. Informanterna upplever 
att den kommunala planeringen dels inte blir informerad om migrationsverkets 
beslut och dels inte får någon möjlighet att påverka beslutsfattandet. En informant 
vid Lessebo kommun beskriver exempelvis att kommunen ”blir tagna på sängen rätt 
så ofta” angående öppnandet av nya asylboenden och beskriver de  svårigheterna 
detta medför i beredskapen för kommunens planering: 

”.. så kommer någon och köper den här då och så ansöker dem hos 
migrationsverket och så beviljar dem utan att de har någon dialog med 
kommunen och… och så plötsligt så flyttar det kanske in 70-80 personer där då 
och 20-30 par som ska ta plats i skolan inom en eller två månader. Den 
beredskapen är ju jättesvår att ha ju.” – Lessebo 1 

Sammanfattat verkar det som att de osäkerheter kommunerna beskriver ofta berör 
kommunens övergripande förutsättningar och begränsade medel, vilket i sin tur 
beskrivs som ett generellt problem för planeringen och inte enbart en produkt av den 
ökande migrationen och dess konsekvenser. De osäkerheter som man uppfattar i den 
givna situationen verkar alltså delvis vara desamma som planeringen uppfattas stå 
inför i generell bemärkelse. Informanterna beskriver en osäkerhet kring 
utomstående aktörers agerande och framtida omvärldsutveckling. Relaterat till 
förändringarna i migrationen handlar denna dels om svårigheterna i att förutsäga en 
framtida utveckling som formas av en större global kontext, men även hur andra 
aktörer agerar på en regional och nationell nivå.  

5.3 En balansgång mellan risk och belöning  
Att informanterna verkar se säkerhet och osäkerhet på samma gång kring 
kommunernas framtida tillväxt är en motsättning som visar sig i många resonemang 
under intervjuerna. Samtliga kommuner problematiserar kring den framtida 
utvecklingen, möjligheten att planera långsiktigt och risken för att investera resurser 
i ett agerande som sedan kan visa sig felaktigt. En formulering som återkommer är 
beskrivandet av situationen som en ”balansgång” mellan risk och belöning. En 
interjvuperson i Östra Göinge beskriver exempelvis risken för felaktigt investera 
resurser som: 

”…man vet inte hur mycket man ska bygga och sen när det väl byggs står det då 
tomt, ja vem betalar då. Ja det blir ju skattebetalarna lokalt. Det är ingen lätt 
business detta. Det är lite krona klave.” – Östra Göinge 1 

I ett senare utlägg kring kommunens planer att bygga 120 nya lägenhetsenheter 
genom det kommunala bostadsbolaget beskriver samma informant nybyggnationen 
som ”.. en jäkla risk” med hänsyn till osäkerheter kring det framtida bostadsbehovet. 
Samtidigt betonas både möjligheten och vikten av att utnyttja situationen för att skapa 
tillväxt i kommunen. Ett annat resonemang som framkommer är beskrivningen av en 
potentiell utveckling där den kommunana visionen om ”15 000 stolta göingar” inte 
förverkligas som ett ”hot”. Trots att visionen framhålls som övergripande och 
vägvisande snarare än en konkret målsättning beskrivs den alltså i termer av en 
målsättning med risk för ett misslyckande. Vikten av att utnyttja situationen och hålla 
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fast i den ”positiva spiralen” som kommunen beskrivs befinna sig i framhävs av båda 
informanterna. Detta visar sig även i förhållandet till de osäkerheter och risker som 
förekommer i samband med situationen, där en av informanterna tillkännager 
riskerna men samtidigt pekar på utebliven tillväxt som en ännu större risk: 

”Så att vi ser ju att risken den är ju fortsatt hög, men gör vi ingenting så är det en 
större risk att vi inte kan växa i kommunen eller att utvecklas.” – Östra Göinge 1 

Liknande tendenser står även att finna hos en av Norbergs informanter. 
Beskrivningen av situationen som en avvägning mellan risk och fördel kännns igen, 
likaså viljan att planera långsiktigt trots de osäkerheter som förekommer och att man 
betonar vikten av att ”våga” planera: 

”Ja, vi tror ju på vår kommun så att. Vi måste ju riska en del vi måste väga och vi 
måste våga planera. Men vi får ju inte vara dumdristiga, var den där 
balansgången riktigt går det vet vi ju inte utan vi får ju liksom pröva oss fram.” – 
Norberg 1 

Samtidigt tillkännages vid ett flertal tillfällen att det råder stora osäkerheter kring 
den framtida utvecklingen, som vittnar om att det finns stora kunskapsbrister kring 
vilka förutsättningar om planerar för i framtiden.  En informant beskriver exempelvis 
att man på kort tid har gått från ett bostadsöverskott till en akut bostadsbrist, och 
därmed inte kan säga med någon vidare säkerhet hur de framtida behoven kommer 
se ut även på kortare sikt. Sammantaget verkar det förekomma motstridiga 
resonemang där planeringen å ena sidan erkänner och betonar förekomsten av 
osäkerheter och riskerna med en långsiktig planering under rådande 
omständigheter, men samtidigt förordar en planering som lutar sig mot ett antagande 
om fortsatt tillväxt. De underliggande motiveringarna framstår som en avvägande av 
de potentiella fördelarna gentemot riskerna och ett resonemang om att risken för 
utebliven utveckling är större än risken för eventuella felsatsningar. Mot bakgrund till 
detta anges att planeringen måste satsa för att gå situationen till mötes och dra nytta 
av dess positiva effekter. Man verkar därmed göra en ansats till ett slags rationellt 
avvägande där tillväxt och utveckling tar en tung plats på vågskålen jämte andra 
frågor i beslut om inriktningen för den framtida utveckling. Detta skulle i sin tur 
kunna förstås som ett uttryck för planeringens utvecklingsinriktade grundtanke, där 
planeringens legitimitet kopplas till dess förmåga att möjliggöra för utveckling och 
därmed blir en viktig aspekt att beakta vid avväganden.  

5.4 Betydelsen av mål och visioner 
En punkt som är återkommande i intervjuerna är vikten av mål och visioner i 
hanteringen av situationen och dess framtida utveckling. Översiktsplanen roll i 
hanterandet av osäkerheter framförs vid flera tillfällen. Resultatet av 
innehållsanalysen visar att samtiga kommuners planeringsdokument innefattar 
visioner som bygger på en generell idé om tillväxt och där en befolkningstillväxt oftast 
är en central utgångspunkt. Östra Göinge och Norberg bygger exempelvis sina 
visioner på en kvantitativ målsättning om befolkningstillväxt. I Lessebos översiktsplan 
är visionen om tillväxt mindre konkret formulerad och lägger större betoning på 
vikten av att skapa attraktivitet för att möjligöra för en potentiell framtida tillväxt (Jfr 
Lessebo kommun 2010: 16, Norberg kommun 2011: 14, 16, Östra Göinge kommun 
2012: 9). Eftersom översiktsplaners innehåll till vis del regleras i lag är planerna på 
många sätt relativt likvärdigt, alla tre översiktsplanerna innefattar exempelvis 
visioner – som är formulerade kring ett mål om tillväxt – och anger framtida 
markanvändning vid behov av utbyggnad av bostäder, industrier, och 
verksamhetsområden. De tre kommunernas översiktsplanerna är även framtagna 
under ungefär samma tidsperiod.  
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Dessa likheter är intressanta eftersom det i intervjuer med Lessebo kommun ges 
uttryck för en avvsaknad av målsättningar och visioner i planeringen, där den 
nuvarande kommunala översiktsplanen lyfts fram som en särskild brist. En informant 
beskriver översiktsplanen som ”inaktuell”, och menar att den inte stämmer överens 
med kommunens samtida förutsättningar. En annan att den ”… tyvärr inte är en 
vision, det är fortfarande bara en dålägesbeskrivning”. Den brist som överlag lyfts 
fram är avsaknaden av ett strategiskt framtidstänk i planeringen som ett stöd i 
hanterandet av situationen:  

”… vi måste ha ett vägledande dokument som är så pass strategiskt att det ser 
framåt. Annars kan vi aldrig förstå utvecklingen om vi bara står och stampar i 
dagen.” – Lessebo 1 

Vidare antyder man att bristen på målsättningar och visioner kan bidra till 
svårigheterna att hitta medel och finansiering att genomföra sin planering då bristen 
på visioner kan medföra hinder för intressenter att ”veta vad Lessebo vill inom kort 
och inom lång framtid”, och verkar således vittna om en underliggande förväntan på 
planeringen att både besitta en kunskap och en vilja om hur den framtida utveckling 
ska ske. Från Norberg och Östra Göinge framställs överlag en mer positiv bild av 
kommunens visioner och målsättningar för planeringen, vilket ställer frågor kring 
varför just Lessebo verkar uppleva brist på visioner och målsättningar. Norbergs och 
Östra Göinges översiktsplanerna beskrivs ofta ha utgjort ett stöd i hanterandet av den 
ökande migrationen och de utmaningar dess förändringar har ställt på planeringen. 
Från Norberg kommun framhålls exempelvis vikten av en långsiktig planering som 
ett stöd vid agerande i händelse av snabba förändringar: 

”Det är skönt tycker jag att ha något sorts struktur och en plan att luta sig emot, 
för när det händer saker väldigt snabbt så är det lätt att man blir lite vilsen och 
kanske tar till akuta åtgärder. Då är det skönt att ha en mer långsiktig och 
strategisk plan att luta sig mot.” – Norberg 1 

Likt Norberg framhäver Östra Göinge sitt arbete med översiktsplaneringen i 
kombination med god planberedskap och tillgången på kommunalägd mark som en 
tillgång i bemötandet av situationen. Man upplever att kommunen arbetat aktivt med 
översiktsplanering över lång tid och att översiktsplaneringen är välförankrad hos 
planeringens tjänstemän och politiker. En informant uttrycker att ”det lönar sig 
verkligen att man har en tydlig vilja”, med hänsyn till kommunens arbete med 
översiktsplaneringen. Den politiska organisationen i Östra Göinge där planeringen 
istället för att arbeta mot en nämnd är direkt underordnad kommunstyrelsen 
framhålls även som en tillgång i bemötandet av situationen. Båda informanterna 
beskriver att den kommunala organisationen har underlättat för planeringen att 
påskynda beslutsfattandet och bemöta de snabba förändringar som situationen har 
medfört. Organisationen beskrivs också ha inneburit att planeringen har en större 
förankring i den kommunala politiken, en informant utpekar exempelvis 
översiktsplanen som kommunens ”viktigaste politiska dokument”. 

En annan aspekt som framkommer i intervjuerna med Norbergs kommun kring 
översiktsplanens vision är att båda informanterna antyder att kommunens 
målsättning om tillväxt kan ha varit felaktigt formulerad vid tiden för översiktsplanens 
framtagande då kommunens bland annat fortfarande stod inför en negativ 
demografisk utveckling. I förhållande till den ökande migrationen framhålls det 
samtidigt att översiktsplanens utvecklingsfokus har varit ett stöd i dess hanterande 
och gett kommunen en form av handlingsberedskap att hantera situationen.  
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”.. såsom situationen såg ut när vi jobbade fram vår nuvarande översiktsplan 
som jag har för mig att vi klubbade 2011 … det var ju egentligen, det var ju helt 
fel för att i översiktsplanen har vi ju fokus på att Norberg ska växa och bli större, 
och vi …. det fanns ingenting som tydde på det, då. Så egentligen så hade vi fel 
fokus i översiktsplanen. Men idag, när vi har den situation vi har så är jag ju 
jätteglad över att vi hade utvecklingsfokus, över att vi har planer för LIS-områden 
så att vi nu kan stycka av mark i strandnäraläge och försöka få igång lite 
bostadsbyggande, att vi har pekat ut var det är rimligt att förtäta och ha 
flerfamiljshus, hur vi skulle kunna få våra byar att få ytterligare en årsring och så 
vidare så att vi har lite grann i alla fall av en handlingsberedskap när 
befolkningen ökar så snabbt som den gör.” – Norberg 1 

”Man kunde ju kanske, det fanns ju kanske dem som tyckte att.. vi var naiva som 
hade .. som var så optimistiska i översiktsplanen. Men samtidigt så fanns det en 
kommunalt, politiskt antagen vision då, som vi utgick ifrån. Och .. dessutom så 
hade vi ju då det här med gruvdriften då, som en fråga. Så när vi jobbade med 
översiktsplanen så var det en het fråga och det hade kunnat blivit så att Norberg 
ökat mycket på grund av det. Och nu blev det flyktingsituationen istället. ” – 
Norberg 2 

Liknande förhållningsätt till den vision som formuleras i översiktsplanen går även att 
ana hos Östra Göinge. Trots att den kommunala översiktsplanen har en målsättning 
om ”15 000 stolta Göingar” och behandlar en begynnande befolkningstillväxt som en 
förutsättning medger en av informanterna att kommunen ”.. aldrig hade räknat med 
så stor inflyttning som nu”. Från båda informanter i Östra Göinge framhålls även att 
man upplever att översiktsplanens vision och målsättning överstämmer med den 
utveckling man ser idag och fortfarande är aktuell med hänsyn till situationen. 
Däremot problematiserar man kring att koncentrationen av asylsökande i ett fåtal 
orter och särskilt i den administrativa orten Broby utmanar kommunens svision om 
en flerkärnig ortsstruktur med en jämn utveckling av kommunens samtliga tätorter. 
Migrationsverkets val att placera ett stort antal asylsökande i Broby pekas därför ut 
som både ett hot mot kommunens vision och kommunens strategi för integration. 
Inom ramen för planering som en rationell verksamhet kan kommunernas till synes 
instinktiva vilja att anta säkerhet kring tillväxt i sina visioner möjligtvis förstås som ett 
uttryck för planeringens idemässiga grundtankar om utveckling och framsteg. En 
planering som förväntas stå för utveckling förväntas även kunna inge säkerhet kring 
hur detta ska uppnås och vad det kommer att innebära (Mukhtar-Landgren 2012: 
40-41). Eftersom visionsdokument spelar en viktig roll i att skapa ett intryck av 
säkerhet kring framtida utveckling är det i så fall förklarligt att sådana ambitioner 
även tar plats i kommunernas visioner och målsättningar (Uggla 2010: 53). 

5.5 Vilka åtgärder vidtar planeringen? 
Kommunernas agerande i planeringen med hänsyn till de förändringar som den 
ökande migrationen medfört och den framtida utveckling som beskrivs visar på vissa 
intressanta skillnader. Här är det dock särskilt viktigt att betona kommunernas olika 
förutsättningar och utgångspunkter, exempelvis att Östra Göinge är en betydligt 
större kommun sett till den totala befolkningsmängden och till skillnad från de övriga 
kommunerna dessutom är en del av en större arbetsmarknadsregion. Detta får 
givetvis påverkan på hur den kommunala planeringen kan och väljer att bemöta 
situationen. 

Beskrivning av åtgärder berör ofta hur planeringen förhåller sig till åtgärdernas 
varaktighet i sin strävan efter ändamålsenliga beslut och belyser ett vägande mellan 
bestående åtgärder och tillfälliga, prövande lösningar. I Norbergs kommun framhåller 
man arbetet med att skapa flexibilitet i sina detaljplaner genom användandet av 
öppna ändamål (som möjliggör för ett flertal olika användningar i detaljplanen). Detta 
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understryks som en arbetsmetod som planeringen i Norberg arbetat med över längre 
tid för att skapa större flexibilitet och bemöta osäkerheter kring framtida utveckling. 
Man framhåller dock att någon ny planläggning med hänsyn till situationen inte har 
skett, utan att det snarare handlat om att ”sparka igång” befintliga planuppdrag och 
anpassa dem efter samtida behov, med undantag för en påbörjat utbyggnad av 
kommunens skolverksamhet. För att tillgodose det omedelbara behovet av vård och 
skola används även tillfälliga bygglov. 

Lessebo framför att detaljplanering inte anses vara ett lämpligt verktyg att bemöta 
snabba förändringar av det slag som sker i samband med den ökande migrationen. 
Detaljplanering beskrivs som en oönskad ”låsning” av användningen, samtidigt talar 
man om att de tids- och resursmässiga kostnaderna för detaljplanering medför att 
sådan planering inte sker ”lättvindigt”. Från tjänstemannahåll framhålls istället 
tillfälliga bygglov som den främsta åtgärden för att bemöta osäkerheten kring 
framtida utveckling. Tillfälliga bygglov beskrivs både som ett sätt att uppfylla 
kortsiktiga behov, men även som ett sätt att pröva en användning inför en möjlig 
planläggning. En informant delger att kommunen har inlett ett arbete med att 
inventera lämpliga platser för nya bostäder, men att detta endast är påbörjat. Till 
skillnad från de andra två kommunerna har Östra Göinge påbörjat en nyproduktion av 
både permanenta skolverksamheter och lägenheter med hänsyn till den senaste 
årens befolkningsökningen. Östra Göinge framhåller även användandet av 
befolkningsprognoser som ett sätt att hantera osäkerheten och riskerna i 
planeringen: 

”Ja men det är ju alltså så här att, risktagande är ju att man skulle förbygga sig 
eller så att säga att man skulle bygga för mycket. För det framtida behovet. Och 
den utmaningen.. det är ju en utmaning, det är därför vi håller på att jobba så 
mycket med våra befolkningsprognoser för att se om .. var kan vi realistiskt 
landa.” – Östra Göinge 2 

Samtidigt antyder man att det finns meningskildaktigheter kring dessa hur 
prognoserna formuleras, exempelvis kring vilka prognos Region Skåne har ställt och 
vad kommunen själv anser vara en realistisk bild av den framtida tillväxten – en mer 
blygsam siffra. En annan relaterad åtgärd som beskrivs är kommunens deltagande i 
ett forskningsprojekt med syfte att utreda hur samhällsplanering kan bidra till 
integration, ett projekt som man deltar med tillsammans med en rad övriga 
kommuner i Skåne. En av informanterna antyder även att den ökande migrationen 
kan komma att få innehållsmässig påverkan vid en kommande aktualisering av 
översiktsplanen genom ett större betonande av sociala frågor. Östra Göinge verkar 
överlag ge uttryck för en stor tilltro till planeringen och dess förmåga att hantera och 
bemöta situationen. I ett utlägg om hanterandet av riskerna med nybyggnation 
framför exempelvis en informant ett resonemang om planeringens möjlighet att styra 
över framtida befolkningsutveckling i termer av att: ”Sveriges befolkning ökar ju 
kraftigt, och någonstans ska ju människor bo.”. En annan informant beskriver på ett 
liknande sätt att: ”… den mängden som byggs här sätter ju också 
befolkningsmängden, det är så jag tänker. Bygger vi i rätt omfattning, ja då blir det 
ungefär den folkmängden för att det får ju inte plats några fler.” Båda uttalanden 
vittnar även som tidigare konstaterat om ett antagande kring en fortsatt 
befolkningsökning. I översiktsplanerna kan ett liknande förhållningsätt även ses i 
Norbergs beskrivande av översiktsplanernas nollaternativ, där det framhålls att ett 
alternativ där planeringen inte aktivt förbereder strategier för befolkningstillväxt 
sannolikt skulle resultera i att befolkningen fortsätter krympa (Norbergs kommun 
2011: 105).  
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Sammantaget visar undersökningen på att kommunernas agerande i situationen i 
första hand är att avstå från bestående planering och istället att bemöta behoven med 
tillfälliga lösningar. En del av detta kan förklaras med att stora delar av behoven 
tidigare – och möjligtvis fortfarande - kunnat tillgodoses med redan befintliga 
strukturer. Tillgången på lediga lokaler att omvandla till tillfälliga boenden kan ses 
som en av de huvudsakliga förklarningarna till att många mindre kommuner på 
landsbygden fått ta emot relativt stora mängder asylsökande. I Östra Göinge 
beskriver en av informanterna denna situation som ”luft i systemet”: 

”För nu växer vi och det har ju liksom vart, eftersom vi tappar i befolkning så 
mycket så har vi en luft i systemet. Så nu när vi har växt så har vi inte behövt 
bygga ut, och det har gjort att intäkterna har ökat.” … ” Och då blir det en sån 
tröskeleffekt, när vi hade plats i skolor, vi hade plats i hela systemet, 
infrastruktur och lägenheter, vi behövde inte liksom bygga ut. Så det har varit 
liksom en sån här, mata på.. och varför inte, hela tiden.” – Östra Göinge 1 

Denna förutsättning har medfört att planeringen i mångt och mycket inte behövt vidta 
ny planläggning för att tillgodose de behov som uppstått under situationen. En av den 
långa avfolkningstrendens konsekvenser verkar alltså ha blivit en potentiell 
utvecklingsmöjlighet under kommunernas nya förutsättningar. Från Östra Göinges 
sida anger man dock att man sedan en tid tillbaka tvingats inleda nya planläggningar 
för att bemöta situationen, bland annat genom planläggandet av bostäder och 
skolverksamhet. Kommunernas avsaknad av resurser att genomföra sin planering 
kan också vara en förklarning till varför aktiva åtgärder inom planeringen i 
bemötandet av situationen generellt sett verkar utebli. Att den praktiska planeringen 
är avvaktande är intressant när man jämför de utvecklingsinriktade beskrivningar 
som annars framförts vid upprepande tillfällen under intervjuerna. Detta kan vittna 
om en motsättning i planeringen där dess övergripande visioner och inställning till  
förekomsten av osäkerheter inte verkar översättas till praktisk verksamhet. 

En fråga som uppstår är vad denna till synes splittrade inställning kan säga om 
planeringsverktyget och dess bemötande av osäkerheter i mer generell bemärkelse. 
Resonemang om planeringsverktygets övergripande funktion i relation till 
hanterandet av den ökande migrationen visar på att de flesta informanterna upplever 
att det finns medel i planeringen att bemöta situationen. Ofta berör resonemanget 
planeringens tidsaspekt, där man dels konstaterar att planeringens långsamma 
beslutsprocesser gör att den till viss del inte kan reagera på de snabba och oväntande 
förändringa som situationen medfört man samtidigt ser värdet i att planering tar tid. 
Processen med framtagande av planer kopplas exempelvis till möjligheten att 
planera utifrån goda beslutsgrunder och ta hänsyn till demokratiaspekter. En 
tjänstman vid Lessebo kommun beskriver exempelvis:  

”Alltså, det kan ses som att en detaljplan är trög och samtidigt.. du gör inte en 
detaljplan lättvindigt. Alltså en detaljplan måste ha råd att vara avvägd mellan 
behovet och efterfrågan, det är inte något vi ändrar varje gång en ny person 
kommer med en idé … (ohörbart). Det tar ett tag, det måste finnas en bra grund 
för den och det är bra att den inte är för snabb så att man verkligen får tänka 
igenom det.” – Lessebo 1 

Samma informant utmålar även ett slags motsatsförhållande mellan planeringens 
tids, resurs- och kvalitetsmässiga resurser. En längre tidsmässig process beskrivs 
här vara ett sätt att säkerställa en önskad balans mellan de tre faktorerna, medans 
en ”jäktad” process kan leda till åtgärder som på längre sikt visar sig felaktigt 
utformade eller dimensionerade. I dessa resonemang om vikten av avvägningar och 
ändamålsenliga beslut är det svårt att inte urskilja nynanser av rationalitet och se ett  
implicit sammankopplande av ett rationellt- och legitimt beslutsfattande. Den kritik 

�35



som framförs mot planeringsverktygets förmåga att hantera situationen kommer 
framförallt från de informanter som även besitter politiskt ansvar. Kritiken omfattar 
huvudsakligen planeringens brist på effektivitet och pragmatism. En informant 
efterlyser en snabbare och mer tidseffektiv planering och beskriver förekomsten  av 
regleringar och lagar som ”en risk snarare än ett verktyg”. En annan informant 
efterlyser en mer ”pragmatisk” planering med hänsyn till de rådande 
förutsättningarna och behoven som finns i situationen. Informanten pekar på att man 
under rådande omständigheter ibland tvingas bryta mot lagar och regler för att 
uppfylla de behov som uppkommit under situationen gällande bostäder, vård och 
skola. Mer konkret framförs att man exempelvis bör omvärdera hur överklaganden 
behandlas i planprocessen och ge möjlighet att frångå ändamålen i gamla planer. 
Dessa uttalanden verkar vittna om ett kall på en mer resultatinriktad planering, där 
de kortsiktiga och omedelbara behoven verkar innebära att planeringens substans 
framhålls som viktigare än dess process.  Sammantaget anger dock de flesta 
intervjupersonerna att de upplever att planeringen generellt har medel att hantera 
och planera för situationen, där kritiken som riktas mer verkar formuleras som ett 
belysande av potentiella förbättringar än systematiska brister.  
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras det innehåll som behandlats i analysen vidare utifrån 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikt. Avsnittet är uppdelat 
efter ett antal rubriker som belyser teman där analysen berör de ställningstaganden 
som behandlas i uppsatsens teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikt. 

6.1 Osäkerhetens olika ansikten 

Undersökningen visar att kommunernas planeringen verkar uppleva brister i sin 
förmåga att förstå, förutse och omfamna många av de aspekter som uppkommit i 
samband med den ökande migrationen, och att detta i sin tur leder till ett försvårande 
av dess praktiska agerande. På en grundläggande nivå kan man konstatera att 
definitionen av förekomsten av osäkerheter därmed verkar vara uppfylld. Diskuterar 
man detta v idare mot ol ika förklarningsmodeller som redovisas i 
forskningsöversikten framkommer både ett antal punkter som stärker och motsäger 
de teser som dess modeller framför. Undersökningen kan överlag sägas visa på att 
osäkerhet är ett komplext begrepp som är svårt att behandla även på teoretisk nivå. 

De osäkerheter som kommunerna huvudsakligen beskriver kan utifrån de rön som 
redovisas i forskningsöversikten kategoriseras som en form av omgivande osäkerhet, 
då de omfattar utomstående faktorer som planeringen uppfattar sig ha en begränsad 
makt att påverka och som i huvudsak inte betraktas som en följd av planeringens 
agerande. Detta innefattar exempelvis de osäkerheter som framhålls kring andra 
aktörers agerande, framtida migrat ionsnivåer och annan framtida 
omvärldsutveckling. Likadant verkar det i översiktsplanerna huvudsakligen 
problematiseras kring externa förändringar, faktorer och vilken eventuell påverkan de 
kan få på den föreslagna utveckling. Resonemang om osäkerheter i den egna 
organisationen, exempelvis kring organisationens värdemässiga grunder och förmåga 
till genomförande är sällsynta, däremot är beskrivningar av planeringens bristande 
resurser och oförmåga att genomföra sina ambitioner återkommande i intervjuerna.  

Att de osäkerheter som beskrivs huvudsakligen återfinns på en kontextuell nivå där 
planeringen är berörd men själv har begränsad förmåga att påverka skulle utifrån 
Abbotts förklarningsmodell kunna vara en del av förklarningen till att samtliga tre 
kommuner verkar inta ett passivt förhållningssätt i sitt praktiska agerande. Östra 
Göinge verkar dock betrakta de osäkerheter man beskriver i ett mer ”transaktionellt” 
sammanhang, då man överlag ger uttryck för en större tilltro till planeringens 
förmåga att påverka och styra utvecklingen. Detta kan vara en bidragande orsak till 
att Östra Göinge överlag är den kommun som verkar ha det mest aktiva bemötande 
av situationen och vidtar konkreta planeringsåtgärder. 

En annan del av Abbotts förklarningsmodell som verkar erbjuda vissa svar är hans 
beskrivning av hur planeringen reagerar på förekomsten av olika former av 
osäkerheter. Abbott menar exempelvis att förekomsten av osäkerhet kring externa 
faktorer såsom befolkningsmönster och migrationsnivåer i regel leder till ett kall från 
planeringen på mer information och analys i syfte att reducera kunskapsluckorna 
(Abbott 2005: 242-244). I undersökningen kan detta kanske tydligast ses hos Östra 
Göinges resonemang kring användandet av prognoser som ett medel för att bemöta 
situationen. Likadant kan en önskan om förbättrad koordination mellan andra 
organisationer och aktörer ses i kritiken som kommunerna riktar mot staten och 
migrationsverket, en typ av reaktion som Abbott även förutspår (Abbott 2005: 244). 
Lessebos utpekande av bristen på strategiskt tänkande och kall på en tydligare vision 
kan härledes till Abbotts förklarningsmodell såvida man tolkar visioner som en form 
av värdegrund som ger en indikation om vad som ska uppfattas som ett rättfärdigt 
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eller felaktigt agerande. Detta skulle i såfall leda till att planeringen efterfrågar 
tydligare riktlinjer och policyangivelser från politiska instanser för att ta stöd av i sitt 
arbete (Abbott  2005: 244). Även om ett sådant kall visserligen kan sägas förekomma i 
Lessebos informanters kall på visioner och strategiskt tänkade kan det inte fastslås 
att det explicit är riktat mot kommunens politiska verksamhet. 

Som tidigare nämns finns det även delar av de teoretiska förklarningarna för 
osäkerhet som inte verkar gå att förankra i de exempel som undersökningen belyser. 
I k lass ificerandet av o l ika osäkerheter förekommer o f ta fa l l där 
förklarningmodellernas kategorier verkar vara överlappande eller tvetydliga. 
Eftersom immigrationsfrågor även är frågor av en internationell karaktär kan man 
exempelvis fråga huruvida osäkerhet om en annan stats agerande ska förstås som en 
extern osäkerhet relaterat till en omvärldsutveckling eller som en osäkerhet kring en 
annan organisations agerande. Andra frågor som uppkommer är hur man skiljer 
osäkerhet om” övergripande sammanhang” från andra former av osäkerher och hur 
man definierar vad som ska betraktas som en ”chansartad händelse”. I försök att 
koppla teoretiska förklarningsmodeller till verkliga fall uppkommer som så ofta 
några svar men desto fler frågor. 

Om man istället väljer att betrakta de osäkerheter som anges i kategorier om mål 
och medel är det tydligaste exemplet som framträder kanske Lessebo och deras 
beskrivningar av brist på mål och visioner i planeringen. Detta visar sig dels i den 
givna situationen där man lyfter fram planeringens ändamålsinriktade agerande 
snarare än arbete mot en gemensam målsättning, men även utifrån att avsaknaden 
på visioner och målsättningar lyfts fram som en generell brist för 
planeringsverksamheten. Enligt Christensens förklarningsmodell skulle resultaten 
av sådana omständigheter vara en form av förhandlingsplanering (Christensen 1985: 
65, 68-69). Huruvida detta är en passande beskrivning av planeringssituationen i 
Lessebo framgår inte tydligt av undersökningen. Att planeringen beskriver att man 
har en ”ad-hoc” inställning till situationen skulle kunna vara ett tecken på att en 
sådan inställning råder, utan tydliga riktlinjer att planera utifrån är det sannolikt att 
lösningar anpassas efter varje enskilt fall utan en riktigt enhetlig inriktning.  

Minst lika tvetydligt blir resultatet när det kommer till förklarandet av osäkerhet 
kring planeringens medel. Kommunerna beskriver visserligen en osäkerhet kring  
möjligheten att säkerställa försörjning för de människor som kommer på längre  sikt 
– vilket givetvis är en fråga som övergår planeringens ansvarsområde, att 
planeringen ofta saknar resursmässiga medel för att genomföra sin vilja och att den 
tvingas agera mot regler och lagar för att tillgodose situationens ändamål. Samtidigt 
verkar det råda konsensus – särskilt bland tjänstemännen – om att 
planeringsverktyget i stort har medel att bemöta situationens kortsiktiga utmaningar 
och hantera de snabba förändringar och osäkerheter som förekommer. 

Om det råder brist på medel och huruvida planeringen isåfall intar en slags 
experimenterande inställning där olika lösningar prövas mot målsättning är därför 
svårt att säga, särskilt eftersom planeringens agerande överlag är avvaktande. Det 
skulle kunnas sägas förekomma en form av experimenterand kring användandet av 
tillfälliga och tidigare oprövade lösningar för att tillgodose behov av skola och vård. 
Att tillfälliga bygglov beskrivs som en tentativ åtgård kan göra att detta också kan 
betraktas som ett uttryck för en av prövande inställning som söker utvärdera olika 
lösningar. Samtidigt framstår det som att man nyttjar dessa lösningar på ett högst 
återupprepningsbart och programmerat sätt. Användandet av tillfälliga bygglov 
beskrivs exempelvis mer som en form av beprövad åtgärd som planeringen tillämpar 
som praxis i bemötandet av en osäkert planeringsunderlag, samma sak kan sägas 
vara sant för Norbergs flexibla detaljplaner och för Östra Göinges övergripande 
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beskrivning av sin tidseffektiva handlingsberedskap. Trots att det är svårt att dra 
några säkra slutsatser verkar det alltså överlag som att en förklarningsmodell 
utifrån mål och medel visar på fler indikationer om att säkra förhållanden i 
planeringen råder än tvärtom.  

6.2 En konflikt mellan planeringens visionära och rationella värden? 

I många fall verkar risken för utebliven tillväxt framhållas som ett större hot och 
osäkerhet än risken för eventuella felsatsningar. Ett sätt att förklara detta kan vara 
att betrakta det som en ansats att reducera osäkerheten diskursivt genom att 
fokusera den kring andra aspekter (Uggla 2010: 53). Att diskutera utebliven tilväxt 
som en risk förflyttar diskussionen till att omfatta andra frågor, och gör att åtgärder 
som möjliggör för en utveckling såsom görs i översiktsplanerna blir en slags 
förberedande åtgärd som syftar till att inge en större säkerhet genom att ingjuta ett 
intryck av beredskap. Man skulle därmed kunna tala om diskussionen kring risken för 
utebliven tillväxt som en diskursivt reducering av osäkerheten som syftar till att ta 
uppmärksamhet från andra aspekter som det råder osäkerhet om, exempelvis 
kommunens framtida befolkningsutveckling.  
  
Som Lidskog et al (2011:112) påpekar innebär inramningen av ett problem även en 
inramning av vilken kunskap som betraktas som relevant, vilket i sin tur definierar 
vilken kunskap som anses saknas och vad som följaktligen ska bedömas som 
osäkert.  Genom att identifiera utebliven tillväxt som en angelägenhet definierar man 
även betraktandet av osäkerheter och vilka åtgärder som följaktligen ska anses som 
rationella att vidta. I förlängningen kan detta sägas bidra till att befästa 
kommunernas tillväxtagenda som ett rationellt och ändamålsenligt agerande, en 
reflektion som gör det svårt att inte dra dra paraleller till Flyvbjergs utlägg om 
användandet av rationalitet som ett legitimerande maktverktyg. Om man betraktar 
planering som en verksamhet uppbyggd på en idé om framsteg och utveckling kan 
planeringens beskrivningar om utebliven tillväxt som en risk förstås som en reaktion 
sprungen ur dess idémässiga grund. Som tidigare beskrivit ser teoretiska 
förklarningar ofta planering som en verksamhet vars funktion och legitimitet bygger 
på en idé om utveckling och en tilltro till dess förmåga att kunna formulera och 
införliva visioner om framtiden (Mukhtar-Landgren 2012: 41, 48-49). För en planering 
som bygger sin legitimitet på ett sådant antagande blir dess tillsynes instinktiva vilja 
att planera för utveckling och hotet från utebliven utveckling en mer förklarlig 
reaktion med syfte att undvärja ett potentiellt hot mot planeringens legitimitet.  

Detta kan även erbjuda en förklarning till varför planeringen verkar vilja planera 
utifrån fortsatt tillväxt även när den erkänner förekomsten av stora osäkerheter kring 
den framtida utvecklingen. Norbergs översiktsplan och dess formulerade av ett 
tillväxtmål under motsatta förutsättningar är ett typexempel. Ställt mot idéen om 
planeringen som en rationell verksamhet framstår kommunernas vilja att anta 
säkerhet kring tillväxt närmast som ett oförklarligt riskbeteende, oförenligt med 
idéen om planering som en rationell verksamhet. För en planering som betraktar 
risken för utebliven tillväxt och utveckling som ett större hot och ett utmanande av 
dess legitimitet går dock agerandet att förklara som ett uttryck för planeringens 
grundläggande idé om utveckling och framsteg. Ett annat tecken på detta kan vara 
Lessebos utpekande av bristen på visioner och målsättningar som en potentiell 
förklarning till uteblivna investeringar, där en planering som inte antar säkerhet om 
en framtida utveckling genom tydliga visioner och målsättningar i sin tur ger upphov 
till osäkerhet hos andra aktörer som förväntar sig att planeringen ska veta och vilja 
om framtida utveckling. 
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Att den praktiska planeringsverksamheten i slutet ändå verkar förbli avvaktande visar 
på att dess visionära – och politiska – delar inte alltid kan översättas i praktisk 
verksamhet. Även om planeringen är styrd av visioner arbetar den i en praktisk 
verklighet, där dess vilja ibland inte går att översätta till handling. Detta visar sig även 
i att situationens möjligheter generellt beskrivs i mer allmänna och diffusa ordalag 
medan dess utmaningar istället beskrivs i termer av konkreta planeringsproblem. 
Det verkar som om planeringen i sitt hanterande av situationen och dess omgivande 
osäkerheter är sliten mellan dess visionärt framåtblickande och rationellt 
genomförande funktioner. Planeringen strävar dels  efter att formulera visioner om 
en framtid med tillväxt och utveckling, samtidigt som dess praktiska genomförande 
försöker beakta de osäkerheter som förekommer i situationen och inta ett mer 
avvaktande betenden i sin strävan att minimera risker och säkerställa 
ändamålsenliga åtgärder. Man skulle således kunna tala om en konflikt mellan 
planeringens politiska och rationella dimensioner eller om en kamp mellan dess 
visions- och kunskapskriterium, för att använda Mukhtar-Landgrens begrepp 
(Mukhtar-Landgren 2012: 37) Om så är fallet skulle det kunna ses som ett styrkande 
av den kritik som ofta framförs mot en rationell planeringen och dess bristande 
hänsyn för planeringens politiska dimensioner. Som flera informanter beskriver 
kämpar planeringen med att göra rimliga antaganden om framtida förhållanden – 
och här kommer osäkerhet som begrepp till sin rätt. Det är tänkbart att den mer 
visionsbaserade viljan att växa går emot planeringens handlingsmässiga ambitioner 
att fatta ändamålsenliga beslut och agera utifrån ett rationellt beslutsunderlag. De 
förändringar som tidigare skett över relativt kort tid ett avskräckande exempel om 
förutsättningarnas föränderlighet och risken för att pendeln kan svänga tillbaka lika 
snabbt.  
  
6.3 Fasta visioner i föränderliga tider 
Som tidigare konstaterats verkar kommunerna i regel framhäva vikten av sina 
övergripande visioner i bemötandet av situationen och dess framtida osäkerheter. Att 
kommunerna i två av fallen stöder sig på sina visioner kan relateras till de 
beskrivningar som betonar användandet av visionära målsättningar i bemötandet av 
osäkerheter och den roll de spelar i att skapa intryck av säkerhet (Power 2007: 5, 
Uggla 2010: 53). En punkt som verkar vara återkommande är att visionerna inte 
förändrats och att både Norberg och Östra Göinge upplever att visonerna förblir 
aktuella trots att kommunernas förutsättningar på många sätt kan beskrivas vara 
förändrade. Att visionerna förblir fasta även när förutsättningarna förändras tyder på 
att visionernas roll i bemötandet av en osäker framtida utveckling kan handla mer om 
att planeringen har en en fast punkt att hålla fast vid när spelbrädet förändras än att 
visionernas innehåll förblir aktuellt. Att kommunerna har en fastslagen vision 
säkerställer således att man kan balansera en anpassning efter externa förändringar 
mot ett bevarande av planeringsorganisationens interna stabilitet, vilket generellt 
brukar beskrivas som en utmaning för organisationer som ställs inför föränderliga 
omständigheter (Abbott 2005: 242). Visionerna utgör en fast punkt att hålla fast vid 
under turbulenta förhållanden.  

Eftersom både Norberg och Östra Göinges visioner beskriver en framtid där tillväxt 
inträffar kan deras bild av visionernas aktualitet givetvis även bero på att den 
utveckling som beskrivs till viss del även har infallit. Översiktsplanerna och deras 
visioner kan utifrån detta möjligtvis fylla en roll som en typ av scenario, som till följd 
av den ökande migrationen även blivit verklighet. Översiktsplanernas singulära bild 
av den framtida utveckling, deras visioner, riktlinjer och utmålande av en potentiell 
och önskad framtid kan betraktas som ett slags normativt scenario, i vilket 
kommunen förbereder ändamålsenliga åtgärder som syftar till att möjliggöra för och 
bemöta denna utveckling. Normativa scenarion bygger på viljan att förändra och 
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formulera en önskad utveckling (Börjeson et al 2006: 727-728), men i egenskap av 
scenarion har de även ett förberedande syfte. Även om scenarion är normativt 
formulerad så borde de bidra till att förbereda för en eventuell framtid där det 
potentiella scenariot infaller. Översiktsplanernas visioner kan i så fall sägas vara en 
förberedande åtgärd som kommunerna vidtar i händelse av framtida tillväxt. Att 
Norberg och Östra Göinge lyfter fram sina översiktsplaners visioner och 
målsättningar som stöd i situationen och pekar på att de bidragit till en större 
handlingsberedskap skulle kunna ses som ett styrkande av en sådan tes. Det visar 
dock inte hur kommunernas planering hade upplevt översiktsplanernas innehåll ifall 
ett tillväxtscenarion inte hade blivit verklighet.  

Då Lessebo i mångt och mycket delgett en motsatt syn på vikten av sin 
översiktsplanering i situationen blir en följdfråga om det i så fall kan tala om en 
avsaknad av ett normativt scenario i Lessebos översiktsplan. Sett till 
översiktsplanens innehåll blir en sådan slutsats dock svår att belägga. Även om 
visionerna kan betraktas som något mer vaga och mindre framstående visar 
översiktsplanen på en vision om tillväxt, relaterat till en konkret befolkningssiffra och 
har i sin helhet ett innehåll som inte skiljer sig särskilt mycket de andra 
kommunernas översiktsplaner. För att förklara varför översiktsplanen inte upplevs 
utgöra ett stöd i situationen behöver man därmed troligtvis leta efter förklarningar 
utanför dess textmässiga innehåll. En möjlig – men rent spekulativ – förklarning 
skulle kunna vara att Lessebos översiktsplanering saknar den förankring i den 
politiska och tjänstemannamässiga planeringsorganisationen som Norberg och Östra 
Göinge vittnat om. Sett utifrån idén om planering som en rationell verksamhet kan 
formulerandet av normativa scenarion ses som en naturligt agerande för en 
planering som är uppbyggd kring en tanke om utveckling och framsteg i dess 
bemötande av osäkerhet. Att den kommunala planeringen i de undersökta fallen 
verkar använda sig av dessa verktyg i hanteringen av situationen bör därmed kanske 
inte som särskilt överraskande. 

Diskussionen om kommunernas olika inställningar till situationen belyser även den 
mer övergripande diskussionen om vilket roll planeringen ska ta i samhällets 
utveckling, och huruvida den primärt ska betraktas som en visionsbyggande eller 
konsekvenshanterande verksamhet. I förlängningen handlar detta om hur man ser på 
planering som verktyg. Hårddraget skulle skillnaderna mellan exempelvis Östra 
Göinges till synes stora tilltro till planeringsverktyget och Lessebos ad hoc-hantering 
kunna påstås belysa två olika ställningstaganden till planeringens roll i stort, vilket i 
sin tur kan vara en förklarning till skillnader i hur man betraktar och hanterar 
förekomsten av osäkerheter. Som Grote (2009: 87) nämner går en tilltro till 
planeringens förmåga att påverka och forma ofta att koppla till ett mer aktivt 
agerande i bemötandet av osäkra förhållanden.  En diskussion om den övergripande 
synen på planering ställer även frågor kring vilka aspekter som ska anses ge upphov 
till vad. Är kommunernas förhållande till visioner och målsättningar exempelvis en 
produkt av kommunens inställning till planering överlag eller vice versa och vilken 
roll spelar skillnaderna i kommunernas övergripande förutsättningar för deras syn på 
planeringens roll i samhällsutvecklingen? Frågor där svaren på den här nivån får 
förbli rent spekulativa. 
  
6.4 Hur kan planeringens åtgärder förstås? 
Att planeringen generellt verkar ställa sig avvaktande till situationen kan ha många 
förklarningar. Det är givetvis tacksamt att dra en koppling till definitionen av 
osäkerhet som en brist på kunskap som förhindrar ett agerande, där en planering 
som upplever kunskapsbrister om situationens framtida utvecklande följaktligen 
väljer att avstå från att agera. Som tidigare nämns står säkerligen en stor del av 
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förklarningen också att finna i att behovet att planera helt enkelt inte funnits under 
situationens utveckling då tidigare strukturer och planering kunnat tillgodose de 
behov som uppstått.  

Östra Göinges hänvisande till prognoser är intressant sett till de teoretiska 
förklarningsmodeller som redovisats för i forskningsöversikten. Lipshitz & Strauss 
sammanställning av planeringsåtgärder kategoriserar prognoser som ett försök att 
reducera osäkerhet, medan Abbott som tidigare nämnt ser ett kall på mer 
information och analys som en naturlig reaktion på förekomsten av osäkerhet om 
externa förhållanden (Abbott 2005: 242-244). Med hänsyn till detta är det snarare 
förvånande att försök att prognostisera och analysera inte omnämns i de andra fallen. 
Även Östra Göinges deltagande i ett forskningsprojektkan betraktas som ett sätt att 
skapa bredare kunskap kring planeringens medel och förmåga att möjliggöra för 
integration och på så vis syfte till att reducera osäkerheterna kring detta. Att Östra 
Göinge både visar tendenser på att betrakta osäkerheter som reducerbara och 
samtidigt är den kommun vars planering sammantaget verkar vidta mest åtgärder 
med hänsyn till situationen är ett intressant sammanträffande. En praktisk 
förklarning kan vara att kommunen sett till dess storlek och läge har ett större 
handlingsutrymme och fler resurser, medan en teoretisk återkoppling exempelvis 
skulle kunna förklara sammanträffandet genom att hänvisa till rön som visar på en 
samband mellan aktörers betraktande av osäkerhet som reducerbar och deras 
benägenhet att vidta aktiva åtgärder (Grote 2009: 87). 

Norbergs användande av flexibla detaljplaner kan ses som en typ av förberedande 
åtgärd som syftar till att bemöta förutsedda händelser i framtiden. Att användandet 
av flexibla detaljplaner är något som kommunen jobbar med generellt och inte är en 
åtgärd framtagen i bemötandet av den specifik situationen visar på ett åtgärden 
snarare syftar till att öka kommunens övergripande beredskap på oväntade händelser 
än att bemöta en specifikt situation genom att söka undvika oönskade utfall.  
Användandet av tillfälliga bygglov för att tillmötesgå de behov som uppstår i samband 
med situationen och för att pröva användningar kan betraktas som ett sätt att undvika 
irreversibla handlingar och även vara tecken på ett inkrementellt agerande, där ett 
stegvist handlande intas i syfte att undvika större felsteg. 

Det är intressant att man sett till Lipshitz & Strauss sammanställning av olika 
bemötandet av osäkerhet kan se att planeringen i sin retorik verkar antyda på en 
förtryckande inställning till osäkerhet, där den ofta verkar förespråka ett agerande 
som antar säkerhet och betonar viljan att våga ta risker. Samtidigt verkar detta inte få 
ett uttryck i planeringens praktiska agerande, som istället verkar syftar till att 
reducera osäkerheten genom att avvakta tills mer kunskap finns tillgänglig. 
Planeringen kan därmed sägas prata om situationen i termer av ”Förtryck” men 
agera i termer av ”Reduktion”. Att planeringens agerande dels kan beskrivas som 
avvaktande och betonar vikten av  låta planering ta tid och fatta ändamålsnenliga  kan 
betraktas som ett uttryck för det rationella idealets bäring på kommunerns planering 
och dess bemötande av osäkerheter. För en rationellt lagd planering som instinktivt 
strävar efter att ta upplysta och ändamålsenliga beslut blir den naturliga reaktionen 
under oklara förhållanden att avvakta och söka reducera osäkerheter. De åtgärder 
som man faktiskt vidtar blir småskaliga och tillfälliga till sin karaktär, i syfte att 
säkerställa att resurser inte fördelas på åtgärder som inte är ändamålsenliga. 
Informanternas resonemang om vikten av att avväga, att samla in tillräckligt med 
information och sträva efter att balansera planeringens olika aspekter och intressen 
verkar stundtals tagen ur en textbok om den rationella planeringsskolans 
karaktärsdrag. Det är även noterbart att det framförallt är tjänstemän som verkar 
värna om planeringens nuvarande utformning och gå i försvar för dess rationella 
värden.
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7. SLUTSATS 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur den kommunala planeringen 
förhåller sig till förekomsten av osäkerheter. I uppsatsens undersökning 
framkommer det att planeringens förhållningssätt till förekomsten av osäkerheter 
verkar präglas av en motstridigt och motsägelsefullt förhållande där planeringen 
både erkänner förekomsten av osäkerheter och risken för oväntade utfall i den 
framtida utvecklingen men samtidigt ger uttryck för en vilja att anta säkerhet kring 
en framtida tillväxt. Planeringens praktiska åtaganden inför förekomsten av 
osäkerheter verkar till största del präglas av passivitet, som i sin tur kan förklaras 
som ett försök att reducera osäkerheter och ett uttryck för planeringensverktygets 
rationella strävan efter upplysta och ändamålsenliga beslut. Likt tidigare forskning 
visar uppsatsen även på att behandlandet av osäkerheter i de kommunala 
översiktsplanerna sällan översätts i konkreta strategier och ofta kopplas till 
miljöaspekter inom ramen för det som regleras i lagstiftning. Detta kan i sin tur tyda 
på att resonemang om osäkerhet är något som planeringen i första hand diskuterar 
av nöd snarare än egen vilja. 

Diskrepanser mellan planeringens yttranden och agerande typer på att det kan 
förekomma en sl i tning mellan planeringens funktion som polit iskt 
visionsformulerande och rationellt genomförande verksamhet i dess bemötande av 
osäkerheter, där planeringens proaktiva och tillväxtinriktade yttranden verkar få ett 
sparsamt översättande i praktiska åtgärder, och där de bakomliggande motiven till 
dess avvaktande hantering ofta går att knyta till en rationell diskurs. Detta kan i sin 
tur betraktas som ett styrkande av den kritik som riktats mot det rationella idealets 
avsaknad av hänsyn för planeringens politiska dimensioner. 

Betonandet av visioner och målsättningars roll i hanterandet av situationen verkar 
vittna om betydelsen av planeringens visionära och värdebildande dimensioner i 
bemötandet av osäkerheter. Att informanterna uppger att visionerna utöver deras 
vägledande funktion även upplevs utgöra ett förberedande stöd gör att de kan påstås 
fylla ett syfte som en typ av normativa scenarion. Samtidigt kan hänvisandet till 
visioner och målsättningar också förstås som ett sätt att upprätthålla intern stabilitet 
snarare än en ansats att förbereda ändamålsenliga åtgärder.  Uppsatsen visar 
sammantanget på att planeringens förhållningssätt till osäkerheter har  tydliga spår 
av en rationell diskurs, men att den studerade situationen samtidigt utgör en 
konfliktyta där idéen om ett rationellt beslutsfattande verkar prövas mot en komplex 
och föränderlig verklighet och där vissa motsägelser och spänningar följaktligen 
uppstår. 
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BILAGA 1: INTERVJUMALL 

Intervjumall  

Tema 1.  Den kommunala planeringens förhållningssätt och syn på den ökande 

migrationen och de förändringar den medfört. 

(Syftar till att belysa hur kommunen förhåller sig till brist på kunskap och osäkerhet, 
exempelvis om man erkänner förekomsten av osäkerhet eller antar säkerhet, och 
vilka kunskapsbrister man lyfter fram) 

• Kan du beskriva i generella ordalag hur du ser på situationen? 

• Hur ser du på situationens framtida utveckling och de osäkerheter som finns kring 
den? Hur förhåller ni er till den när ni planerar? 

Tema 2. Den ökande migrationens påverkan på den kommunala planeringens 

verksamhet. 

(Syftar till att belysa hur kommunens planeringsverksamhet har påverkats av den 
ökande migrationen, exempelvis hur bilden av mål och medel påverkats av 
förekomsten av osäkerhet) 

• Hur har arbetet med den kommunala planeringen påverkats av situationen? 
Skiljer det sig från hur situationen var innan? Hur? 

• Hur förhåller sig de ställningstaganden, överenskommelse och organisering som 
tidigare gjorts kring kommunens planering till den nya situationen? 

• Har  förhåller sig er planeringsorganisation till situationen? Har den påverkats av 
situationen?  

Tema 3. Den kommunala planeringens hanterande av situationen 

(Syftar till att belysa vilka åtgärder kommunen vidtar för att hantera förekomsten av 
osäkerhet och hur dessa motiveras.) 

• Vad har den kommunala planeringen vidtagit för åtgärder för att bemöta 
situationen? 

• Vad har den kommunala planeringen för målsättning för situationen? Finns det 
något uttryckt mål? 

• Hur ser kommunens övergripande vision för framtiden ut idag? Hur ser 
framtidens X ut? 

• Upplever du att det finns medel i den kommunala planeringen att hantera en 
sådan här situation? Hur ser du på planeringens förmåga att hantera och påverka 
situationen? 
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