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Sammanfattning 

Evidensbaserad planering är ett relativt okänt begrepp inom svensk samhällsplanering. 
Begreppet innebär att fakta, data, forskning och kunskap används för att motivera och 
rättfärdiga planeringsåtgärder och planeringspolitik. Sedan slutet av 1990-talet har den 
evidensbaserade planeringen utvecklats främst i England och på en övergripande nivå i 
Europa.  

Syftet med detta examensarbete är att introducera begreppet evidensbaserad planering i ett 
svenskt sammanhang och utforska vad just evidensbaserad planering kan bidra med till 
samhällsplaneringen. Intressanta fall från evidensbaserad planering i England och Danmark 
presenteras och det svenska fallet om Slussen i Stockholm analyseras för att se vilka evidens 
som ligger bakom den omdiskuterade detaljplanen för platsen. 

Att länka samman forskning och praktik samt att öka rationaliteten inom planering är två syften 
inom evidensbaserad planering. Evidensbaserad planering är en metodik som kan användas 
som beslutsunderlag eller för att genom lobbyingverksamhet höja prioriteringen för vissa frågor. 
Det finns både konceptuella och praktiska problem som försvårar implementering av 
evidensbaserad planering, så som mostridiga forskningsresultat, hur evidens integreras i 
praktiken samt tillgänglighet och tillämpabarhet. 

De grundläggande planeringsverktygen som används inom evidensbaserad planering är 
forskning, utvärderingar, indikatorer och bästa praxis. Dessa verktyg kombinerar kvalitativa och 
kvantitativa tillvägagångssätt och kompletterar varandra. Verktygen används av aktörer som är 
aktiva inom evidensbaserad planering och ett urval av dessa aktörer presenteras, däribland 
ESPON, Space Syntax Ltd, Spacescape och Boverket. 

I Slussen-projektet har främst forskning och utvärderingar utgjort underlaget till frågor som rör 
de av staden prioriterade aspekterna trafik, vatten och stadsliv. Detta underlag presenteras inte i 
själva detaljplanen utan i fördjupnings-PM och rapporter från externa konsluter och aktörer. 

Det är möjligt att utveckla evidensbaserad planering i Sverige och vissa initiativ har redan tagits. 
För att lyckas måste dock aktörer se arbetssättet som eftersträvansvärt, vilket i stor utsträckning 
beror på om aktörer och planerare värdesätter rationalitet. 
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Abstract 

Evidence-based planning is a relative unknown concept in Swedish urban planning. The 
concept implies the use of information, data, research and knowledge to motivate and justify 
planning measures and policies. Evidence-based planning has developed since the end of the 
1990’s mainly in the United Kingdom and at an overarching level in Europe. 

The purpose of this thesis is to introduce the concept of evidence-based planning in a Swedish 
context and explore what evidence-based planning can contribute to the urban and regional 
planning. Interesting cases from United Kingdom and Denmark along with the Swedish case of 
Slussen, Stockholm, will be presented and analyzed from an evidence-based planning 
perspective. The detailed plan for Slussen is widely discussed and the analysis will show what 
evidence the plan is based on. 

Evidence-based planning aims to increase the connection between research and practice as 
well as raise the level of rationality within urban planning. Evidence-based planning is a 
methodology which can be used as a basis for decisions or in lobbying activities to prioritize 
certain aspects. Conceptual and practical issues hinder the implementation of evidence-based 
planning and examples of these are conflicting research results, integration of evidence in the 
planning practice, accessibility, and applicability. 

The primary planning tools used in evidence-based planning are research, evaluations, 
indicators, and best practice. These tools combine qualitative and quantitative methods and 
complement each other. The tools are used by actors involved in evidence-based planning and 
a selection of these actors are presented, which include ESPON, Space Syntax Ltd, Spacescape 
and Swedish National Board of Housing, Building and Planning (Boverket).  

Research and evaluations are the main tools used in the planning process of Slussen 
concerning the prioritized aspects traffic, water and urban life. This background material is not 
visual in the detailed plan but in in-depth PM and reports from external actors. 

It is possible to develop evidence-based planning in Sweden and some initiatives have already 
been taken. However, the planning actors must perceive evidence-based planning as desirable 
for a successful development. Largely this depends on whether actors and planners value 
rationality or not.  
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1 Inledning 

Vid sidan av mitt examensarbete har jag den här terminen jobbat som visningsvärd på 
utställningen för Nya Slussen. Utställningen visar bland annat upp en modell över hur den nya 
anläggningen kommer se ut och en modell för den nya bussterminalen för bussar mot Nacka 
och Värmdö. Den vanligaste frågan som besökarna ställer är ”vad är det alla klagar på 
egentligen?” tätt följt av ”vad ska den eller den åtgärden vara bra för?”. Som visningsvärd är jag 
insatt i projektet och kan för det mesta svara på besökarnas frågor. De svar jag ger innehåller de 
bakomliggande argumenten och fakta som åtgärderna bygger på. Dessa finns i vissa fall 
redovisade på projektets hemsida men i många fall är det kunskap jag har snappat upp från 
projektgruppen. Medlemmar i gruppen Bevara Slussen är stambesökare på utställningen och 
vecka efter vecka hittar de någon ny detalj i planerna att kritisera. Det sätter mina kunskaper på 
prov men framför allt utsätts detaljplanen för en noggrann granskning. En sådan granskning 
som bara en välunderbyggd och utredd plan kan klara. 

Slussen är en viktig knutpunkt och många har en åsikt om platsens utformning och funktion. Att 
ta fram en detaljplan för Slussen har varit en lång process som påbörjades 1991, men det var 
först i december 2011 som en detaljplan antogs av kommunfullmäktige. Under tiden har ett 
antal arkitekttävlingar hållits och utredningar gjorts för att kartlägga Slussens trafikflöden och 
betydelse för stadsliv. Under processens gång har även frågan om reglering av Mälaren fått en 
högre prioritet i projektet vilket har lett till utredningar om Slussens avtappningskapacitet. 
Utredningarna har delvis utgjort beslutsunderlaget i projektet. 

Att basera planer på utredningar, forskning och fakta kallas för evidensbaserad planering. 
Generellt kan evidensbaserad planering sammanfattas som en metodik som kastar en 
tillbakablick på vad som gjorts tidigare för att sedan kunna planera för framtiden. 
Evidensbaserad planering är ett nydanande begrepp som enligt mig är en av de mest 
intressanta utvecklingarna inom samhällsplanering hittills under 2000-talet. Syftet med 
evidensbaserad planering är att planeringsbeslut ska fattas baserat på fakta i större 
utsträckning än känsla och övertygelse. En annan förhoppning är att koppla teori och praktik 
närmare varandra genom att införliva forskningsresultat i ”den vardagliga” samhällsplaneringen. 
Dock finns både konceptuella och praktiska problem inom evidensbaserad planering och 
metodiken kritiseras för att bygga på en ideal bild om hur beslut inom samhällsplanering sker 
som inte stämmer överrens med verkligheten. Trots kritiken har det politiska intresset för 
evidensbaserad politik och planering ökat i England och inom EU-kommissionen. Detta har lett 
till att användingen och spridning av forskning inom ett flertal områden, däribland 
samhällsplanering, prioriteras högre och forskningsanslag har ökat. Begreppet evidensbaserad 
planeringen dock ännu relativt okänt inom svensk samhällsplanering. 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att introducera begreppet evidensbaserad planering och 
studera metodiken i ett svenskt sammanhang eftersom begreppet i nuläget är relativt okänt 
inom svensk samhällsplanering. I och med detta arbete vill jag lyfta fram och utforska vad 
evidensbaserad planering kan bidra med till samhällsplaneringen. För att kunna göra det krävs 
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en grundläggande förståelse för begreppets innehåll, ursprung och förhållande till andra 
planeringsteoretiska paradigm. För att nå syftet studeras vilka verktyg som används inom 
evidensbaserad planering, vilka aktörer som är aktiva på området och andra fall där 
evidensbaserade metoder har använts. Därefter analyseras ett svenskt fall, Slussen i Stockholm. 
Jag vill studera hur evidens har använts i detta fall och jämföra projektet med andra 
evidensbaserade fall. Jag har valt att studera Slussen för att det är ett av de större 
stadsutvecklingsprojekten i Stockholm som jag genom mitt arbete som visningsvärd har blivit 
väl insatt i.  

1.1.1 Frågeställningar 

Resultatet av mitt examensarbete ska svara på frågeställningarna: 

1. Vad är evidensbaserad planering? 
2. Är evidensbaserad planering eftersträvansvärd, och i så fall varför? 
3. Vilken evidens ligger bakom planen för Nya Slussen? 
4. Hur kan samhällsplaneringen i Sverige utvecklas till en mer evidensbaserad praktik? 

Min förhoppning är att genom detta arbete skapa ett intresse för evidensbaserade planerings-
metodik och dess påverkan eller möjlighet till påverkan på den svenska samhällsplaneringen.  

1.2 Tillvägagångssätt 

För att närma sig ett ämne i ett examensarbete på ett vetenskapligt sätt väljs metoder och 
tekniker som är lämpliga i sammanhanget (Ejvegård, 2009). Metoderna jag har använt är 
beskrivningar och fallstudier av evidensbaserad planering. Tillsammans med teknikerna 
litteraturstudier och dokumentanalys har metoderna använts för att nå arbetes syfte. Urval av 
litteratur och beskrivna fall har gjorts utifrån mitt mål att ge en övergripande beskrivning av den 
evidensbaserade planeringen. 

Nödvändig kunskap och information för att kunna besvara ovanstående frågor har jag insamlat 
från ett flertal källor. De huvudsakliga teknikerna är litteraturstudier och dokumentanalys. 
Litteraturen har sökts i form av böcker, vetenskapliga artiklar, internet och planeringsdokument. 
Böckerna och artiklarna har främst berört de teoretiska perspektiven på evidensbaserad 
planering men eftersom evidensbaserad planering är ett relativt nytt begrepp finns det en 
begränsad mängd litteratur på området. Artiklar om de olika verktyg som används och studier 
av empiriska fall och tillämpad forskning har studerats för att fördjupa kunskapen om olika delar 
av evidensbaserad planering.  Exempelvis har handböcker från Boverket, som beskrivit 
genomförda projekt, studerats. Information om aktörer på området har främst inhämtats från 
aktörernas egna hemsidor och de aktörer som presenteras är främst sådan som nämnts i 
ovanstående böcker och artiklar.  

För att kunna analysera vilka bevis som ligger bakom planen för Nya Slussen har dess 
plandokument i form av planbeskrivning och plankarta studerats och analyserats. Ett dokument 
från en engelsk planeringsprocess har studerats för att ge förståelse för hur evidens används 
inom en uttalat evidensbaserad praktik. En vetenskaplig artikel presenteras även i 
sammahanget för att ge en inblick i planeringsprojekt i Danmark. Informationen som berör 
Slussen är till stor del hämtad från Stockholm stads hemsida och via utställningen av modellen. 
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Jag har valt att fokusera min studie av Slussen-projektet kring dokument och information som 
finns tillgängliga för allmänheten. Detta på grund av att en av tankarna bakom evidensbaserad 
planering är att planer ska vara väl underbyggda och transparanta och tillgänglig för vem som 
helst. Genom att studera offentliga dokument tydliggörs hur användning av evidens förmedlas 
till gemen man eller kvinna. 

Att använda fler än en teknik för att samla information inom vetenskapliga arbeten är önskvärt 
eftersom tillförlitligheten ökar (Ejvegård, 2009). För att fördjupa och befästa den information och 
kunskap som insamlats genom litteraturstudien och dokumentanalys har en intervju gjorts med 
Martin Schröder, planansvarig på Slussen-projektet. 

Arbetet har varit en dynamisk process som ändrat 
riktning allteftersom min kunskap om evidensbaserad 
planering har växt. Genom detta tillvägagångssätt har 
jag fått en bredare inblick i ämnet än det som 
presenteras i denna sammanställning. Den röda tråden 
jag följer i mitt arbete är att beskriva planerings-
processer där aktörer använder varierande verktyg för 
att skapa en produkt eller plan, se Figur 1. Detta är även 
den övergripande strukturen för denna rapport. Som 
bakgrund, för att sätta in läsaren i sammanhanget, ges 
en kortfattad sammanfattning av hur planerings-
processer har förändrats inom planeringsteoretisk 
historia. Till bakgrunden hör även avsnittet Evidensbaserad planering som beskriver 
evidensbaserad planering och berör begreppets ursprung och innebörd. De planeringsverktyg 
som används inom evidensbaserad planering är främst forskning, utvärderingar, indikatorer och 
bästa praxis, vilka beskrivs i nästföljande kapitel. Sedan följer en beskrivning av ett urval av 
aktörer som är verksamma på området, både i Sverige och utomlands. Innan det svenska fallet 
beskrivs redovisas hur det engelska planeringssystemet förhåller sig till evidens och empiriska 
exempel från England men även Danmark lyfts fram. Avsnittet Analys avser att länka samman 
presenterad teori och empiri samt besvara examensarbetets frågeställningar. Den avslutande 
reflektionen sätter detta examensarbete och innehåll i ett större sammanhang där även dess 
begränsningar och möjligheter lyfts fram. Varje avsnitt summeras kortfattat i ett inramat 
kursiverat stycke.  

I mitt arbete använder jag begreppen samhällsplanering och stadsplanering synonymt men 
skiljer på begreppen evidensbaserad planering, praktik och politik. 

  

Figur 1 Med hjälp av olika verktyg bygger 
aktörerna ihop en plan 
(creditunionsavvy.bloggspot.se, 2012) 
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2 Planeringsteori 

För att förstå vad som är nytt med evidensbaserad planering och hur planeringsprocesser och 
metoder har förändras inom stadsplanering kan en överblick av planeringsteori vara behjälplig. 
Detta avsnitt ger en historisk sammanfattning och belyser rationella planeringsteorier för att ge 
en bakgrund till evidensbaserad planering. 

2.1 Historisk utveckling 

Genom årtiondena har synen på syftet med och innehållet i samhällsplanering skiftat och på så 
sätt har även synen på användningen av fakta varierat. Inom planeringsteorin fokuseras 
teorierna å ena sidan på innehållet och själva designen och å andra sidan är det själva 
processen och metoden som står i fokus (Freestone, 2000). I sin begynnelse handlade 
planeringsteori mer om design och estetik och senare utvecklades olika planeringsprocesser. 
Det förstnämnda kan sägas vara teorier inom planering och de senare kan klassas som teorier 
om planering (Faludi, 1973). Teorier inom stadsplanering har influerat vilka frågor som ska 
behandlas t.ex. sociala och rättvisefrågor men även vilken typ av stadsutformning som är mest 
lämplig. Under 50- och 60-talet skedde ett skifte från konst till vetenskap inom planeringsteori 
(Taylor, 1998). Vetenskapen och det akademiska perspektivet utvecklades i takt med att 
planering i sig skiftade till mer processinriktat arbete, teorier om hur planeringen ska ske 
utvecklades. Under senare halvan av 60-talet utvecklades systemsyn och rationell planering 
som bidrog till skiftet. Stadsplaneringen fokuserade på hur staden fungerar och en ny typ av 
planerare efterfrågades, en analytiker snarare än en konstnär. Systemteoretikerna fokuserade 
på arbetssättet ”survey-analysis-plan”. En reaktion på det rationella tillvägagångsättet blev 
utvecklingen av kommunikativ planering. Kommunikativ planering fokuserar på konversation 
och deltagande. Skiftet i tillvägagångssätt är dock inte som natt och dag utan både teorier inom 
och om hur planering ska ske har utvecklats parallellt de senaste decennierna. Eftersom 
evidensbaserad planering förknippas med rationell planering kommer den och inte 
kommunikativ eller andra typer av planering presenteras närmare. 

2.2 Rationell planering 

”Rational planning means planning that has and can give reasons justifying a course of action” 
(Alexander, 2000, s. 243). Under 60- och 70-talen lades stor vikt vid ”värderingsfri” vetenskaplig 
fakta som underlag för planering och beslut. Rationell planering förknippas ofta med en 
planeringsmodell med fem tydliga steg där vetenskapliga fakta och tillvägagångssätt 
betonades.  

Den klassiska rationella planeringsprocessen är en vidareutveckling som förtydligar arbetssättet 
”survey-analysis-plan” (Taylor, 1998). Första steget innebär att definiera vilket problem som ska 
lösas. Om inget problem finns är det enligt det rationella synsättet inte heller nödvändigt att 
förändra situationen. När problemet är definierat är andra steget att identifiera vilka möjliga 
lösningar eller åtgärder som finns. Om problemet t.ex. är trängsel på vägarna så finns det flera 
tänkbara lösningar, bygga ut vägarna, förstärka kollektivtrafiken eller genomföra kampanjer för 
att öka cykling med mera. När de olika alternativen är utpekade, vägs dessa mot varandra och 
utvärderas. Det finns ett flertal verktyg för dessa utvärderingar men kostnads-nyttoanalys är en 
vanlig metod. I det fjärde steget genomförs det valda alternativet och i processens sista steg 
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följs implementeringen upp för att se om det definierade problemet löstes. Om vägen hade 
breddats för att minska trängseln i exemplet ovan finns risken att trafiken ökar ytterligare och att 
trängsen inte minskar, det vill säga att det ursprungliga problemet inte blev löst. Illustrationen av 
den rationella modellen, Figur 2, är en förenklad steg för steg modell men för att nå handling 
krävs att dessa steg bearbetas simultant. Modellen har dock kritiserats för att vara innehållslös 
eftersom den fokuserar mer på processen istället för vilka problem i samhället som behöver 
identifieras och lösas.  

 
 

 

Den rationella modellen har ansetts främst vara en metod för beslutsfattande eftersom 
planeringen huvudsakligen fokuserade på de tre första stegen i modellen medan 
implementering och uppföljning sköts åt sidan då det var svårare att genomföra (Taylor, 1998). I 
den rationella modellen har feedback en viktig roll som återför information om projektets 
utveckling till aktuella och kommande projekt. Om brister i implementeringen upptäcks vid 
uppföljningen gör feedback-loopen det möjligt att åtgärda problemet på olika sätt, t.ex. genom 
att backa tillbaka till det andra steget och identifiera nya alternativ eller till steg ett för att 
omdefiniera problemet. Feedback är något som även lyfts fram av Robinsson (1973). Han 
menar att en genomgång av feedback kan guida framtida handlingar. Dock saknas det 
systematiska sätt att analysera effekterna som ger upphov till feedbacken. 

Lindblom (1973) lyfter fram problematiken med bra eller dåliga beslut. Han menar att det är 
svårt att avgöra detta om mål och värden/värderingar inte är uppsatta i förväg. Mål och syfte har 
en stor betydelse när det gäller utvärdering, eftersom åtgärder utvärderas och belyses utifrån 
vilka mål och syften som satts upp. Dock är mål och syften sällan tydligt formulerade inom 
samhällsplanering vilket gör det svårt att utvärdera, mäta måluppfyllelse eller bedöma om ett 
bra eller dåligt beslut har fattats.  

 

Figur 2 Illustration av den rationella 
planeringsmodellen (Taylor, 1998, s. 68) 
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Sammanfattning: Planeringsteorier har skiftat och gett upphov till varierande priorteringar 
gällande innehåll och processer för samhällsplanering. Rationell planering syftar till att 
underbygga planer och åtgärder med fakta och vetenskap, en likhet delad med evidensbaserad 
planering som beskrivs i nästa avsnitt.  
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3 Evidensbaserad planering 

Följande avsnitt redogör för ursprunget av evidensbaserad verksamhet och vad som menas 
med evidens och evidensbaserad planering. Evidensbaserad planering är inte en oproblematisk 
metodik, så konceptuella och praktiska problem inom området redovisas. 

3.1 Ursprung 

Det egentliga ursprunget för evidensbaserad planering är inte direkt en vidare utveckling av 
någon tidigare planeringsteori utan är inspirerad från ett annat ämnesområde. Evidensbaserad 
verksamhet startade huvudsakligen inom medicin, på tidigt 1990-tal, och är ett tillvägagångssätt 
som integrerar individuell expertis med den bästa tillgängliga evidensen från systematisk 
forskning (Krizek et al., 2009). Evidensbaserad praktik har senare spridit sig till andra områden. 
Evidensbaserad praktik efterfrågas bland annat på grund av förlegad kunskap hos tjänstemän, 
användning av traditionella metoder som inte bevisats eller att praktiken influeras av försäljare 
av en viss produkt. 

Evidensbaserad politik har framför allt ett starkt fäste i England där utvecklingen hos de politiska 
partierna bland annat har påverkat stadsplaneringen. I slutet av 1990-talet när New Labour vann 
valet behövdes ett nytt sätt att producera policys och evidensbaserade policys passade partiets 
rationella ideologi (Faludi & Waterhout, 2006). Ökad forskningsbudget, större efterfrågan på 
analytiker och större spridning av forskningsresultat är några exempel på effekter av satsningen 
på ett arbetssätt som fokuserar på evidensbaserade beslut (Davoudi, 2006). Liknande utveckling 
har skett i andra länder, t.ex. Australien och Nya Zealand, men även på EU-nivå. EU-
kommissionen framhåller den ökande betydelsen av forskning och experter för att förbereda 
och följa upp beslut. Detta har märkts genom inrättandet av European Spatial Planning 
Observation Network, ESPON, vars uppgift är att utveckla evidensbasen för europeisk 
regionplanering.  

3.2 Vad är evidens? 

En bred definition av ordet evidens innefattar fakta, forskningsresultat, data och information 
(Krizek et al., 2009). Dessa kan komma från experter, publicerad forskning, statistik, internet, 
konsultationer, utvärderingar, ekonomiska och statistiska modeller med mera. Evidens kan 
bestå av indikatorer och kvalitativ data. Indikatorer används vid kvantitativa tillvägagångssätt 
medan kvalitativ data oftare används för att beskriva trender. Evidens kan ha formellt eller 
informellt ursprung och det är viktigt att reflektera kring validitet innan evidensen används 
(Davoudi, 2006). Relevant information i sammanhanget är en aspekt som visar evidensens 
validitet.  

Davoudi framhåller att vad som är evidens avgörs av sammanhanget, ”facts or information are 
not themselves evidence, they become evidence when they are used in conjunction with other 
facts to prove or disprove a position” (2006, s. 20). Skillnaden mellan fakta och evidens är att 
evidens antyder att fakta används i sammanhang för att bevisa eller motivera åsikter och 
handlingar.  

Inom vetenskapsteori diskuteras begreppet evidens i samband med empiriska observationer. 
Empiriska observationerna görs för att verifiera eller falsifiera en hypotes eller teori, genom att 
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bevis presenteras som antingen stärker eller förkastar teorin (Hansson, 2007). Det kan dock vara 
problematiskt att förlita sig blint på de empiriska observationerna eftersom både observations- 
och tolkningsfel kan uppstå. Observationsfel kan uppstå när mätutrustningen är felkalibrerad, 
inte tillräckligt precis eller mäter fel variabler. Tolkningsfel kan dels beröra feltolkning av 
teorierna som ska testas och dels felbedömning av resultatet.   

3.3 Evidensbaserad planering 

Evidensbaserad planering kan definieras som att använda evidens (information, data, 
forskningsresultat med mera) tillsammans med kunskap för att motivera eller rättfärdiga 
innehåll och tillvägagångssätt inom samhällsplanering (Krizek et al., 2009). Planering kan sägas 
bestå av dels politiken som influerar samhällsplaneringen och dels planeringspraktiken som 
tjänstemännen utför, se schematisk illustration nedan, Figur 3. Inom evidensbaserad politik 
används evidens för att motivera eller rättfärdiga beslut och inom evidensbaserad 
planeringspraktik ses evidens mer som vägledande vad gäller förfaranden och innehåll i planer. 
Fortsättningsvis definieras evidensbaserad planering som användning av evidens (information, 
data, forskningsresultat m.m.) för att motivera eller rättfärdiga politik, handling eller 
tillvägagångssätt inom samhällsplanering. 

 

 

 

 

 

 

Evidens kan användas inom samhällsplanering på ett flertal sätt. I vissa fall utgör evidens 
bakgrundsinformation och grundläggande kunskap medan i andra fall används evidens som 
indata till planer. Evidens från uppföljningar och studier av genomförda planer och projekt kan 
göra att forskning och praktik bättre kopplas ihop. Krizek et al. (2009) hävdar dock att det inte 
räcker med information och data utan även att praktisk kunskap behövs inom evidensbaserad 
praktik. Böhme (2002) ser dock att kunskap byggs upp av evidens genom att ”…evidence 
comprises the results of ’systematic investigation’ towards increasing the sum of knowledge” 
(ibid., s.  99).  

Evidensbaserad praktik är en del av hela planeringspraktiken (Krizek et al., 2009). Skillnaden 
mellan dessa är vilken väg och vilka filter som data och information passerar innan de tillämpas 
i planeringen. Figur 4 illustrerar schematiskt vilka vägar data och information tar innan de 
kommer till uttryck i samhällsplaneringen. I den ”vanliga” planeringen passerar information och 
”rå” data ett filter som avgör vad som kan vara användbart i just detta fall där enbart lämplig 
indata passerar. Inom evidensbaserad planering passerar data genom fler filter, bland annat i 
forskningsprocesser där resultaten passerar granskningsfilter. ”Rå” data influerar inte den 
evidensbaserade planeringspraktiken direkt utan via dess användning i andra delar av 
planeringspraktiken, t.ex. genom inspirerande resultat från utvärderingar av andra 
stadsplaneringsprojekt eller bästa praxis. 

Figur 3 Schematisk illustration av samhällsplaneringens 
beståndsdelar politik och planering (egen illustration) 
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Figur 4 Data och information flödar genom olika kanaler in i planeringspraktiken (Krizek et al., 2009, s. 467) 

Det finns två synsätt på hur evidensbaserad planering och politik kan användas (Böhme, 2002). I 
det första ses evidens som en del av rationellt beslutsfattande, som grunden för förnuftiga 
resonemang där teknokratiska tillvägaggångssätt betonas. Den andra infallsvinkeln ser 
evidensbaserad politik som konsulterande eller lobbyingverksamhet. Detta andra synsätt ser 
möjligheten att använda tillämpad forskning, konsultrapporter, uppföljningar och utvärderingar 
för att avgöra vilka åtgärder som gett önskat resultat och på så sätt kunna göra policyarbetet 
mer effektivt. 

Dagens syn på evidensbaserad planering liknar synen på rationell planering under 60- och 70-
talen (Davoudi, 2006). Intentionen är att evidensbaserad planering ska verka på samma sätt 
som feedback-loopen i den rationella planeringsmodellen, genom att skapa databaser med 
fakta och forskning kunna förbättra innehållet i framtida planer och projekt (Faludi & Waterhout, 
2006).  

3.4 Hinder mellan teori och praktik 

De hinder som finns mellan teori och praktik inom evidensbaserad planering är både 
konceptuella och praktiska. Konceptuella hinder berör idealiska bilder av verkligheten, 
motstridiga forskningsresultat och sätt att nyttja evidens. Praktiska hinder handlar om 
tillgänglighet och tillämpbarhet som går hand i hand med kommunikation och 
sammanställning av evidens.  

3.4.1 Konceptuella problem  

Davoudi (2006) hävdar att inom evidensbaserad och rationell planering finns en ideal bild av hur 
beslut fattas som inte stämmer överrens med hur verkligheten fungerar. I den idealiska 
uppfattning är policyarbete en rationell process där politiker rådgör med objektiva och kunniga 
planerare för att bestämma vilken som är den bästa tänkbara planeringsinriktningen. Den 
kritiken riktades mot rationell planering för 50 år sedan och liknande kritik riktas mot objektiv 
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tolkning av evidens inom evidensbaserad planering. Inom evidensbaserad planering finns ett 
synsätt som ser evidens som ”hårda fakta”, d.v.s. att kartor och kvantifierbar data inte kan ge 
upphov till tvetydiga tolkningar (Faludi & Waterhout, 2006) och detta kritiseras på grund av att 
det är svårt att urskilja hur våra värderingar påverkar vår syn och tolkning av fakta. Policyarbete 
och politik influeras, utöver värderingar, av ideologi, intressen, institutionella normer och tidigare 
information (Davoudi, 2006). 

Ett vanligt antagande är att det är lättare att utarbeta policys med tillgång till all relevant fakta 
och information (Davoudi, 2006). Forskning inom utvärdering visar dock att ju fler utvärderingar 
som gjorts desto mindre verkar de användas vid framställning av politiska riktlinjer 
(Gudmundsson, 2003). Att ha all relevant information tillgänglig gör det mer komplicerat och 
besvärligt att komma till beslut och därför är det vanligt inom politik att bara evidens från studier 
som passar de bakomliggande intentionerna lyfts fram och de övriga studierna ignoreras 
(Davoudi, 2006, Krizek et al., 2009). Ett av problemen som berör tillförlitligheten av 
evidensanvändning är då det finns motstridiga forskningsresultat. Av motstridiga resultat kan de 
som bäst sammanfaller med bakomliggande intentioner komma att användas som evidens, 
trots att de riskerar att vara felaktiga. Ett vetenskapligt sätt att undvika denna eventuella 
snedvridning av fakta är att presentera evidens som både talar för och emot och sedan agera 
utifrån de bevis som väger tyngst (Hansson, 2007). 

För att empiriska observationer och forskning ska kunna påverka politik och policys krävs 
ramverk som gör detta möjligt, så kallade nyttogörningsramverk (”utilisation frameworks”) 
(Gudmundsson, 2003). Dessa ramverk berör yttre faktorer som försäkrar att information kommer 
till nytta och det finns tre olika typer: informations-, uppföljnings- och kontrollramverk. Det som 
skiljer dessa typer från varandra är de ansvarsutkrävande mekanismerna. Med 
asvarsutkrävande mekanismer menas mekanismer som påverkar i vilken utsträckning politiker 
är tvingade att rätta sitt arbete efter t.ex. indikatorer och resultat från uppföljningar. Exempel på 
dessa mekanismer kan vara straff, belöningar och korrigerande åtgärder.  Den första typen, 
informationsramverk, riktar sig till en bred publik och saknar tydliga ansvarsutkrävande 
mekanismer. Genom spridning av information är förhoppningen att beslutsfattare ska ta tillvara 
på och använda informationen. Det finns dock inga straff eller belöningar för den som gör det. 
Det andra ramverket är uppföljningsramverk som rapporterar regelbundet hur program och 
policys fortlöper och presterar. Detta ramverk används främst av beslutsfattare, administratörer 
och intressenter och kan ge upphov till vissa handlingar om rapporter visar att program håller 
på att misslyckas. Den tredje typen, kontrollramverk, har den tydligaste kopplingen till 
policyarbete eftersom de bestämmer vilka förändringar som krävs beroende på hur väl 
resultatet följer det tänkta utfallet. Prestationer jämförs mot standarder, riktmärken eller mål och 
ger på så sätt tydliga fingervisningar om hur situationen ska hanteras. Kontroll- och 
revisionsorgan använder denna typ av ramverk. Inom evidensbaserad planering verkar det dock 
inte finnas någon tydlig kartläggning av vilka nyttogörningsramverk som finns eller används.  

3.4.2 Praktiska problem 

För att lyckas med evidensbaserat praktik behövs systematisk sammanställning och 
bedömning av forskningsresultat (Krizek et al., 2009). Detta sker inom evidensbaserad medicin 
där regler och skalor har utarbetats för att förenkla bedömningen av de medicinvetenskalpliga 
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resultaten (ne.se, 2012).  Inom samhällsplanering finns dock inga system och bedömnings-
kriterier som bedömer relevant data och information. Sammanställd vetenskaplig och teknisk 
kunskapen ställs ofta emot lokal kunskap och frågan som då uppstår är vems kunskap som 
väger tyngst. Den lokala planerarens, som känner sitt område, eller den globala kunskapen som 
sprider generella teorier? 

Krizek et al. (2009) ser evidensbaserad praktik som ett tillvägagångsätt för att ge lärdomar från 
forskningen en mer central roll inom samhällsplanering.  I dagsläget använder planerare sig av 
erfarenheter, tumregler och informella utredningar när de söker lösningar på problem. Dessa 
metoder skulle kunna kompletteras med mer formell och granskad forskning för att skapa en 
evidensbaserad planering. För att forskningsresultat och evidens ska kunna användas krävs 
dock att den är tillgänglig och tillämpbar. Vissa ämnen eller frågor inom samhällsplanering 
prioriteras högre inom forskningen än andra och får därför större forskningsanslag. Det gör att 
fakta eller data som berör dessa ämnen är lättare tillgänglig (Krizek et al., 2009). Information om 
de frågor som inte prioriteras lika högt riskerar att bli svår att få tag på eller otillgänglig. Evidens 
kan även vara otillgänglig på grund av att relevant forskning inte är färdig då den behövs för att 
komma till användning (Faludi & Waterhout, 2006). Genom att bygga upp internationella nätverk 
för forskning inom fysisk planering, t.ex. ESPON, kan tillgängligheten öka (läs mer om ESPON 
och andra aktörer på sida 18). 

Forskningsprocesser söker svar på frågor som uppstår inom forskargrupper utan att begränsa 
sig till att finna lösningar på specifika fall eller verklighetsbaserade situationer (Krizek et al., 
2009). Detta gör forskningen mer tillförlitlig samtidigt som den riskerar bli otillämpbar inom 
praktiken. I praktiken jobbar planerare generellt med att finna konkreta lösningar på 
föreliggande problem och projekt. Den tillämpade forskningen, som visar hur generella teorier 
används i parktiken, skulle därför kunna vara intressant inom planeringspraktik. Tillämpad 
forskning har dock en tendens att inte komma till användning (Davoudi, 2006) eller ge upphov 
till så kallade ”so what”-resultat (Flyvbjerg, 2002). Dessa resultat är irrelevanta och bidrar inte till 
utveckling och kan undvikas genom att forska på sådant som anses som problem av samhället 
och inte bara i akademiska kretsar. 

Forskning kan bli mer tillgänglig och tillämpbar om kommunikationen och interaktionen mellan 
forskare och tjänstemän förbättras (Davoudi, 2006, Krizek et al., 2009). För att tjänstemän och 
politiker bättre ska kunna använda forskningsresultat krävs även utveckling av deras förmåga 
att kritiskt granska resultat och omvandla dessa till handlingsförslag. Ny evidens som 
presenteras bör stämma överrens med användarens generella uppfattning av hur samhället 
fungerar för att underlätta användning av evidens i planering. Forskningsresultat måste även 
sammanfalla med organisationens kultur och politiska mål för att enklare kunna involveras i 
planeringen (Krizek et al., 2009). Förutom färdighet och vilja behövs tid för att introducera 
evidensanvändning till planerare och politiker. Att införa nya arbetssätt, så som evidensbaserad 
planering, innebär att tid tas från andra planeringsaktiviteter och att hitta den tiden är ibland en 
utmaning. 
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Sammanfattning: Evidensbaserad planering använder fakta, data, forskning och kunskap för att 
motivera och rättfärdiga planeringsåtgärder och planeringspolitik. Evidensbaserad planering är 
en metodik som kan användas inom samhällsplanering som beslutsunderlag eller för att 
genom lobbyingverksamhet höja prioriteringen för vissa frågor. Det finns både konceptuella och 
praktiska problem som försvårar implementering av evidensbaserad planering, så som 
mostridiga forskningsresultat, hur evidens integreras i praktiken samt tillgänglighet och 
tillämpbarhet. 
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4 Fyra grundläggande planeringsverktyg 

De fakta som används som evidens tillhandahålls från ett flertal olika källor. Faludi och 
Waterhout summerar ”…evidence-based planning operates through evaluation studies, works 
with indicators, and tries to spread good practice” (2006, s. 9). Förutom utvärderingar, indikatorer 
och bästa praxis är forskning en av de fyra verktyg som används inom evidensbaserade 
metodik för att producera evidens.  

4.1 Forskning 

Inom evidensbaserad planering är en av förhoppningarna att forskning och dess resultat ska 
ges en mer central roll i planeringen (Krizek et al., 2009). För att kunna basera planering på 
forskning ställs vissa krav på forskningen. Forskning som berör samhällsplanering kommer dels 
från teknisk och naturvetenskaplig forskning och dels samhällsvetenskaplig forskning. Den 
samhällsvetenskapliga forskningen har gått från att försöka förstå samhället till att istället 
erbjuda vägledning för att förbättra det (Solesbury, 2002). Den utvecklingen har främst skett på 
grund av att forskningsfinansiärer ställer sådana krav på projekten de bekostar men även har 
forskarens inställning förändrats från observatör till engagerad i samhällsutvecklingen. 
Konkurrensen från kommersiell forskning och konsultföretag har tvingat den akademiska 
forskningen att bättre kommunisera resultaten till användarna genom att göra forskning ”not just 
useful but usable” (ibid., s. 91). Att sammanställa och återanvända tidigare forskning är en 
nyckel för att kunna bygga upp en evidensbaserad praktik. Inom de flest ämnen finns redan 
omfattande forskning som förbises, istället görs ny grundläggande forskning. Det kan visserligen 
bero på att den tidigare forskningen inte längre passar dagens sammanhang eller agenda. 

Ett område där forskningen är nära knuten till planeringspraktiken är inom space syntax. Space 
syntax-analyser introducerades på 70-talet av professorerna Bill Hillier och Julienne Hansson 
vid University College London. Space syntax är dels en teori och ett antal verktyg för rumsliga 
analyser (bartlett.ucl.ac.uk, 2012) och dels ett konsultföretag, som beskrivs på sidan 18. Det 
ursprungliga verktyget användes för att simulera tänkbara utfall av arkitekters formgivning. 
Sedan dess har space syntax genom fortsatt forskning utvecklats och applicerats inom 
områden som exempelvis kulturgeografi, arkeologi, stadsbyggnad och IT. Från början låg fokus 
på att analysera hur lätt-orienterade miljöer är, men analyser har sedan utvecklats till att 
modellera hur andra sociala effekter, t.ex. brott och detaljhandel, påverkas av den fysiska 
utformningen (sapcesyntax.net, 2012). Från forsknings-resultaten hämtas inspiration till 
planerings- och utformningsnormer som tillämpas i praktiken. Den praktiska användingen av 
space syntax-verktyg innefattar även utvärdering av olika planeringsförslag och för att ge 
upphov till nya idéer. Eftersom den praktiska tillämpningen och forskningen inom space syntax 
utbyter kunskap med varandra är dessa två fält nära kopplade.  

När New Labour införde evidensbaserad politik i slutet på 1990-talet var ett syfte att ta reda på 
vilka åtgärder som fungerade. Utvärderingsforskning har fått en central roll för att studera detta 
men även andra typer av forskning behövs (Solesbury, 2002). För att kunna förstå vilka åtgärder 
som fungerar behövs grundläggande förståelse bland annat för vilka utvecklingstrender som 
pågår, vad som egentligen är problem och vad som orsakar dessa. Beskrivande, analytisk och 
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diagnostisk är några andra typer av forskning som behövs för att kartlägga vilka åtgärder eller 
policys som fungerar. 

4.2 Utvärderingar 

EU-kommissionen framhäver vikten av att använda de bästa vetenskapliga resultaten som finns 
tillgängliga (Faludi & Waterhout, 2006) och utvärderingar prioriteras för att studera om 
kommissionens resurser används effektivt (Böhme, 2002).  

De svenska forskarna Sandberg och Faugert (2007) anser att utvärdering är ”en systematisk 
undersökning av en aktivitets värde och betydelse” (ibid., s. 13) och framhäver att begreppet 
involveras i utvecklings- och lärandeprocesser. Meningen kan dock variera beroende på 
sammanhang och begreppet utvärdering utvecklas kontinuerligt inom dess forskningsområde. 
Från att ha fokuserat på måluppfyllelse och kvantitativa metoder finns i dagsläget ett flertal olika 
skolor och perspektiv på utvärdering och hur dessa kan användas inom evidensbaserad praktik. 
Det som är en gemensam nämnare för alla utvärderingar är det organiserade och 
metodologiska arbetssättet. Beroende på utvärderingars syfte kan de delas upp som formativa 
eller summativa. Perspektivet inom formativa utvärderingar är främst lärande om och utveckling 
av objektet som utvärderas, exempelvis kursutvärderingar, medan summativa utvärderingar 
görs i syfte att fungera som beslutsunderlag, t.ex. gav den genomförda åtgärden önskad effekt? 
Inom rationell planering används huvudsakligen summativa utvärderingar. 

Utvärderingar kan användas instrumentellt (som underlag vid beslutsfattande), konceptuellt (för 
att lära utav) eller symboliskt (politiskt, för att rättfärdiga redan beslutade åtgärder) 
(Gudmundsson, 2003). Den symboliska användningen av utvärderingar kan dock användas för 
att legitimt skjutas upp projekt i väntan på resultatet från utvärderingen (Weiss, 1998). 

Förhoppningen inom utvärderingsforskning, som även finns inom evidensbaserad praktik, är att 
finna generella åtgärder som går att applicera på ett flertal fall. Detta kritiseras och 
problematiseras utifrån begreppet kausalitet som lyfter det komplexa sambandet mellan orsak 
och verkan (Sandberg & Faugert, 2007). Är det åtgärden som utvärderas som är orsaken till 
förändringen eller är det en annan faktor som påverkar utfallet? Då utvärderingar används som 
beslutsunderlag är det väsentligt att reda ut orsaks- och verkansambanden. 

Litteraturen om utvärdering inom planering har fokuserat på kvaliteten i planer och 
planeringsprocessen, istället för hur väl planer uppfyller sina mål och syften (Laurian et al., 
2004). “The planning profession lacks a robust methodology to evaluate the implementation of 
plans” (ibid., s. 471). Då utvärderingar i dagsläget är ovanliga bedöms istället hur väl planer 
lyckats nå sina mål mestadels genom godtyckliga bedömningar. Utvärderingar av planer skulle 
kunna användas i lärandesyfte och återföra kunskap och information till planeringsskedet i 
likande projekt. Genom att använda de bakomliggande intentionerna som ett 
bedömningsramverk gör utvärderingar det möjligt att följa upp implementeringen (Hoch, 2002). 
Metoder måste dock utvecklas för att utvärderingar ska kunna göras som en del i den dagliga 
verksamheten. 

Ett tillkortakommande för utvärderingsmetoder är att de fokuserar på vad som har varit istället 
för att vara ett innovativt tillvägagångssätt. Weiss förklarar ”Evaluation is good at pinpointing 
successes and shortfalls and identifying where changes must be made, but it is not always the 
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best source of fresh ideas for tomorrow” (2006, s. 28). Styrkan med utvärderingar är dock att 
dessa kan hjälpa till och illustrera tänkbara händelser under liknande förhållanden som i dem 
utvärdering genomfördes i.  

4.3 Indikatorer 

Enligt Krizek et al. används indikatorer inom evidensbaserad planering på följande sätt 
”Indicators /…/ are frequently used as evidence to justify policy decisions” (2009, s. 466). 
Indikatorer kan mäta och redovisa utveckling på en rad olika områden och är ett viktigt stöd och 
underlag för beslutsfattare (Gudmundsson, 2003). Uppföljning kan ske genom att mäta samma 
indikatorer vid givna tidsintervall och på så sätt syliggöra utveckling och förändring. Den 
utveckling och information som indikatorer redovisar kan användas som evidens av tjänstemän 
och politiker inom samhällsplanering. Det finns huvudsakligen två typer av indikatorer. Den 
första typen av indikatorer klassas som variabler och ger signaler om vilken riktning 
utvecklingen är på väg. Den andra typen, beskrivande, följer upp och visar prestation och 
resultat. Att använda indikatorer liknar arbetet med utvärderingar eftersom det är ett 
systematiskt insamlande av information. Utvärderingar är ofta kvalitativa metoder medan 
indikatorer oftare är kvantitativa. Den bredd som indikatorer kan ha innebär att de riskerar att bli 
för irrelevanta för att direkt länkas ihop med den politik de hoppas påverka. Indikatorer 
koncentrerar en större mängd information och de ”trimmade” indikatorerna förenklar 
verkligheten samtidigt blir de mer användbara genom denna förenkling.  

Boverket (2007) lyfter fram fält- och mätindikatorer, planindikatorer och målindikatorer som kan 
användas i olika steg i samhällsplaneringen. Fält- och mätindikatorer mäter utveckling och 
nuläge, i likhet med variabler som nämns ovan, och planindikatorer gör det möjligt att i förväg 
göra en konsekvensbedömning som indikerar vilken planeringsriktning som bör väljas. 
Planindikatorer kan sägas mäta ”indata” till planeringen medan fält- och mätindikatorer mäter 
”utdata” av planeringen. Målindikatorer används främst för att utvärdera genomförda planer eller 
åtgärder genom att studera hur väl målen uppfyllts. 

Framgångsfaktorer för att lyckas med indikatorarbete inom fysisk planering är bland annat att 
indikatorer bör efterfrågas av berörda politiska nämnder inom samhällsplanering, att indikatorer 
diskuteras i ett tidigt skede och att det finns tid och resurser att lägga på arbete med indikatorer 
(Boverket, 2007). Indikatorer är operativa verktyg inom planering och de ska vara mätbara, 
förmedla ett budskap, vara relevanta för uppsatta mål och styras av sammanhanget. Antingen 
kan få indikatorer, som integrerar flera aspekter, väljas eller ett större antal som mäter varje 
aspekt separat.  

I skriften Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering lyfts några olika instrument och 
tillvägagångssätt fram (Boverket, 2007). Ett generellt arbetssätt för arbete med indikatorer inom 
samhällsplaneringen presenteras och innehåller 6 steg, se Figur 5. 

1. Formulera mål – genom att formulera mål är det enklare att nå en eftersträvansvärd 
framtid. 
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2. Utveckla indikatorer – brainstorming är en metod 
som kan användas för att diskutera tänkbara 
indikatorer, ca 10-12 stycken är ett lämpligt antal. 

3. Analysera nuläget – tydliggör vad som krävs för 
att nå de uppsatta målen utifrån dagens 
situation och definierar vilken nivå av 
måluppfyllese som är godkänd. 

4. Konstruera framtidsbilder – olika alternativ 
skapas och visualiseras i en kreativ process. 

5. Konsekvensbedömning – en bedömning görs för 
att se hur väl de olika alternativen uppfyller 
målen. 

6. Utforma strategi – när konsekvenserna är 
kartlagda kan alternativ väljas och fördjupas t.ex. genom att planera hur planen kan 
implementeras på kort, medel-lång och lång sikt. 

4.4 Bästa praxis 

Tanken bakom bästa praxis (”best practice”) är att kunna överföra policys från och lära av 
projekt där bästa tänkbara metoder har använts (Bulkeley, 2006). Bästa praxis bygger på 
förhoppningen att spridning av goda exempel kan förändra politiska prioriteringar. Bästa praxis 
handlar om att sporra till innovativa projekt genom lärdomar från likande fall i andra delar av 
världen. I likhet med evidensbaserad praktik är ett mer eller mindre uttalat antagande inom 
bästa praxis att tillhandahållande av information och kunskap kommer leda till att andra 
personer och organsationer utför egna liknande projekt. Enligt den rationella synen ses därför 
bristen på information och kunskap som ett hinder för att utveckla bättre politik och policys 
utifrån bästa praxis. 

Hållbart stadsbyggande är exempel på ett område där bästa praxis anses vara ett effektivt sätt 
att sprida och utveckla hållbarhetsarbete på en internationell nivå (Bulkeley, 2006). Överföring av 
bästa praxis kan ske på fyra olika sätt, genom kopiering, imitering, kombinationer och som 
inspiration. Vilket sätt överföringen sker på beror på om det är idéer, koncept, fullständiga 
program eller implementeringssätt som ska överföras. De flesta metoderna är frivilliga och 
varierar mellan att dra lärdom av specifika åtgärder till olika ramverk. 

Utan det rationella synsättet är det svårt att förklara hur bästa praxis fungerar. Bulkeley hävdar 
att ”Impact and implications of disseminating best practice remain poorly understood” (2006, s. 
1041). Tjänstemän använder, enligt Bulkeley, bästa praxis som inspiration eller legitimering av 
specifika tolkningar. Som ett sätt att förstå underförstådd kunskap och omständigheter men inte 
för användning av generell eller teknisk expertis. Det krävs vidare forskning på området bästa 
praxis för att bättre förstå och kunna dra nytta av bästa praxis inom evidensbaserad praktik.  

  

Figur 5 Arbetsprocess för att arbeta med 
indikatorer (Boverket, 2007, s. 31) 
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Sammanfattning: De grundläggande verktyg som används inom evidensbaserad planering är 
forskning, utvärderingar, indikatorer och bästa praxis. Dessa verktyg kombinerar kvalitativa och 
kvantitativa tillvägagångssätt och kompletterar varandra. Vissa av verktygen har en gedigen 
forskningsbas, t.ex. utvärderingar, medan andra, exempelvis bästa praxis, ännu inte är så väl 
utforskande. Hur dessa verktyg används av evidensbaserade aktörer beskrivs i följande avsnitt. 
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5 Urval av aktörer 

För att kunna praktisera evidensbaserad planering krävs att det finns aktörer inom 
samhällsplanering som kan och vill utföra den typen av planering. Det finns en bredd av aktörer 
på området och nedan presenteras ett urval av internationella, nationella och lokala 
verksamhetsutövare och hur dessa bidrar eller skulle kunna bidra till evidensbaserad planering.  

5.1 Space Syntax Ltd och Spacescape 

Företaget Space Syntax Ltd erbjuder konsulttjänster som är strategiska och evidensbaserade 
och som främst berör ekonomi, planering, design, transport och fastighetsutveckling 
(spacesyntax.com, 2012a). Företaget gör analyser av platser och rörelsemönster för att kunna 
förse intressenter och beslutsfattare med underlag som visar om en investering kommer ge 
avkastning (spacesyntax.com, 2012b). Space Syntax Ltd är en avknoppning från University 
College London och är därför nära kopplat till forskningen på universitet (spacesyntax.net, 2012). 

Genom att kartlägga dagens situation och 
omsätta forskningsresultat från området, 
försöker Space Syntax Ltd förutsäga hur den 
föreslagna planeringsåtgärden kan komma 
att påverka människorna och platsen. 
Verktygen som används ger grafiska 
sammanställningar av stora mängder data, 
se Figur 6. Dessa visualiseringar kan 
användas som kommunikationsunderlag i 
den fortsatta planeringsprocessen.  

Ett av företagets syfte är att upplysa verksamma inom planeringspraktiken hur evidensbaserade 
och vetenskapliga arbetssätt kan bidra till ekonomisk aktivitet, social gemytlighet och sänkta 
koldioxidutsläpp (spacesyntax.com, 2012d). Space Syntax Ltd har kontor över hela världen 
varav fyra finns i Europa. Space Syntax Ltd finns inte i Sverige ännu men dock finns ett 
motsvarande svenskt företag, Spacescape, som sysslar med liknande strategiska urbana och 
arkitektoniska analyser.  

Spacescape AB startades 2000 och har en nära koppling till stadsbyggnadsforskningen vid KTH 
Arkitekturskolan, då två av delägarna forskar där (spacescape.se, 2012a). Spacescape utför inte 
bara analyser och studier i Sverige utan även i Norge och Danmark och har därför ökat 
forskningssamarbete med universiteten i dessa två länder (spacescape.se, 2012b). Spacescape 
använder förutom space syntax en variant av metoden som kallas place syntax. Place syntax 
kopplar ihop och analyserar gatu- och gångtrafiknätverk med omkringliggande attraktioner och 
markanvändning (spacescape.se, 2012c). De som beställer företagets konsluttjänster kommer 
från både privat och offentlig sektor (spacscape.se, 2012d). Spacescape har arbetat fram 
material för Slussen-projektet, vilket beskrivs på sidan 32. 

5.2 ESPON 

Samhällsutveckling i Sverige påverkas inte enbart av nationella krafter utan influeras även av 
utvecklingen i Europa och världen (Böhme, 2006). European Spatial Development Perspective, 

Figur 6 Analys av Jeddah, Saudiarabien, där mest 
tillgängliga områden är röda (spacesyntax.com, 
2012c)  
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ESDP, var ett omfattande dokument som syftade till att integrera idéer om den fysiska 
utvecklingen i Europa (Böhme, 2002). Vid sammanställning av dokumentet upptäcktes brister 
gällande kvaliteten på tillgänglig data och detta resulterade i att European Spatial Planning 
Observation Network, ESPON, initierades 1998. Dagens ESPON-program står för European 
Observation Network for Territorial Development and Cohesion. Forskningsprogrammet 
finansieras av EU-kommissionen och syftar till att kartlägga trender, tillhandahålla information 
och visa regioners potentiella konkurrenskraft (espon.eu, 2012). Genom kartläggning av trender 
och tillhandahållande av information skapar ESPON en kunskapsdatabas som bidrar med 
kvalitativ data och evidens till beslutsfattare inom regional utveckling. Sammanställningen av 
information, indikatorer och analyser är enhetlig så att utvecklingen och tillståndet för regioner i 
olika länder är möjliga att jämföra. 

”2002-2012 – A Decade of Territorial Evidence” är underrubriken på ESPON:s hemsida och ger 
en tydlig fingervisning om att de är en aktör inom evidensbaserad planering. De åtgärder som 
prioriteras högst inom programmet berör tillämpad forskning och riktade analyser (espon.eu, 
2012). Målet för den tillämpade forskningen är att ta fram ny evidens om europeiska 
utvecklingstrender och politikens effekter. Forskningen ger både temaöverskridande och 
tematiska analyser och studier över hur EU-politiken påverkar den regionala utvecklingen. 
Riktade analyser prioriteras för att omsätta forskningsresultaten till praktiken, något som 
efterfrågas av tjänstemän och politiker. Analyser riktas utifrån vad som efterfrågas och influerar 
vilka område den tillämpade forskningen borde fördjupa sig inom. I dagens globaliserade värld 
har lokala, regionala, så väl som nationella beslutsfattare och planerare möjlighet att använda 
europeisk evidens och information som kan inspirera till nya policys och projekt. 

5.3 Nordregio 

Nordregio, ett internationellt forskningsinstitut, utför strategisk forskning och tillhandahåller 
information om regional samhällsutveckling till beslutsfattare. Nordregio står under Nordiska 
Ministerrådet och fokuserar på att integrera och anpassa europeiska och internationella policys 
till ett nordiskt sammanhang (nordregio.se, 2012a). Genom nära samarbete med ESPON och 
internationella privata aktörer länkar Nordregio ihop EU och Norden samtidigt som de bygger 
upp kunskap. Nordregio använder en stor variation av forskningsmetoder, bland annat 
scenarier, fallstudier, utvärderingar, jämförelsestudier, följeforskning och benchmarking (med 
indikatorer) (nordregio.se, 2012b). Bredden av metoder och verktyg gör det möjligt att 
genomföra vitt skilda projekt och skapa en bred kunskapsbas som är gränsöverskridande. En 
nyckelfaktor för att lyckas med tillämpad forskning, dvs. att den används, är kommunikation. 
Nordregio har utvecklat en kommunikationsmodell ”Interactive communication strategy” för att 
underlätta kommunikationen med sina samarbetspartners (nordregio.se, 2012c). En av 
Nordregios uppgifter är även att identifiera och sprida nordiska exempel på bästa praxis till 
andra aktörer i Europa.  

5.4 EUKN 

Att bygga upp kunskap och möjliggöra kunskapsutbyte är syftet för European Urban Knowledge 
Network, EUKN. Nätverket har 13 medlemsländer i Europa som vill inspirera till utveckling av 
bättre platser att bo och leva på (eukn.org, 2012). EUKN fokuserar på sociala aspekter så som 
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inkludering, integration, boende, trygghet och hållbarhetsfrågor som berör infrastruktur och 
stadsmiljöer. Nätverket förenar forskning, politik och praktik genom sin databas och sitt e-
bibliotek. Databasens innehåll är validerat och siktar på att vara av hög kvalitet för att kunna 
tillhandahålla information och fallstudier som planerare och politiker efterfrågar. Exempel på 
bästa praxis, praktisk forskning och framgångsrika policys är delvis det som ryms i databasen. 
Nätverket är inte bara virituellt utan arrangerar också fysiska träffar där forskare, planerare och 
politiker kan utbyta idéer och kunskap. Sverige var medlem i EUKN 2008-2010 och under den 
tiden ansvarade Mångkulturellt centrum för dess verksamhet (eukn.se, 2009). Under 2010 
trappades det finansiella stödet för verksamheten ner och efter valet, hösten 2010, lämnade 
Sverige nätverket (mkc.botkyrka.se, 2010). 

5.5 Boverket 

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar hur samhällsplaneringen ska gå till i Sverige. Kommunerna 
har ”planmonopol”, dvs. ensamrätt på att besluta om användning av mark och vatten. Planerare 
förbereder planer och politikerna beslutar om dem. Den formella processen regleras i PBL men 
där regleras inte vilka metoder som kan eller bör användas. Boverket är förvaltningsmyndighet 
och ska tillhandahålla råd och metoder för planerare samt administrera statliga stöd och bidrag 
(boverket.se, 2011a). Förutom allmänna råd och föreskrifter ansvarar Boverket för uppföljning av 
tillämpningen av reglerna. Boverket rapporterar om samhällsutveckling till regeringen och 
riksdagen genom att inhämta och analysera information från kommuner och länsstyrelser 
(boverket.se, 2012). Redan 2003 uttrycker Boverket en strävan för ”att dataunderlag, 
datainsamling och indikatorer behöver utvecklas vidare för att förbättra uppföljningen av den 
fysiska planeringen som miljöinstrument” (Boverket, 2007, s. 11). 

Utan att uttrycka sig i termer som databas eller evidensbas har Boverket sammanställt 
lägesrapporter inom ett flertal områden, t.ex. demografiska trender, flyttningsmönster och 
hållbar energi (boverket.se, 2011b). Informationen som ges på hemsidan är översiktlig men de 
bakomliggande rapporterna som är mer omfattande går att beställa eller ladda ner. Det är 
Länsstyrelsens ansvar att tillhandahålla beslutsunderlag till kommunerna med stöd av Boverket.  

5.6 Kommunala initiativ 

Kommunerna i Sverige ansvarar för samhällsplaneringen och vissa har initierat projekt för att 
koppla forskning och praktik närmare, precis som eftersträvas inom evidensbaserad planering. I 
Göteborg och Malmö pågår projekt som verkar för att bättre länka samman kommunernas 
stadsutvecklingsarbete med kunskap och resurser som finns på högskolorna i dessa städer.  

Urban Laboratory Göteborg, ULG, är ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs stad 
(ulg.se, 2012). ULG är en opolitisk och icke-vinstdrivande plattform som fokuserar på 
stadsutveckling för politiker, planerare, akademi och allmänhet. Genom att driva 
tvärvetenskapliga projekt och skapa en kunskapsarena möjliggör ULG ömsesidigt lärande och 
kunskapsutbyte mellan deltagarna. Seminarier, workshops, samhällsdebatt, forsknings- och 
utvecklingsprojekt samt starta utbildning på masternivå är några av ULG:s aktiviteter och 
ambitioner. Den av ULG:s ambitioner som ligger närmast den evidensbaserade planeringen är 
”insamling, hantering och spridning av ackumulerad kunskap kring det specifika studieområdet 
och urbana frågor”.  
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Malmö stads och Malmö högskolas samverkansprojekt heter Institutet för hållbar 
stadsutveckling, ISU, och upprättades 2007 (isumalmo.se, 2012a). ISU arbetar för att skapa 
mötesplatser och kontaktytor för privata och offentliga aktörer som fokuserar på alla aspekter av 
hållbar samhällsutveckling, eklogisk, social, ekonomisk och kulturell (isumalmo.se, 2012b). 
Frukostmöten, konferenser och föredrag är några aktiviteter som ISU arrangerar där deltagarna 
har möjlighet att nätverka. 

 

Sammanfattning: På internationell nivå finns ett flertal aktörer bland annat ESPON, Space 
Syntax Ltd, EUKN och Nordregio. Nordregio skulle kunna sägas vara en länk som kopplar ihop 
de europeiska nätverken som fokuserar på evidensbaserad planering med den nordiska 
praktiken. I Sverige påverkar Boverket och de kommunala planerarna hur samhällsplaneringen 
ska ske och en av de främsta aktörerna som kan förespråka evidensbaserad planering är 
Spacescape. ULG och ISU är samverkansprojekt som uttrycker en strävan efter att koppla 
forskning närmare samhällsplanering men uttrycker sig inte i termer av evidensbaserad 
planering. 

  



22  

6 Evidensbaserade fall från Europa 

För att ge en tydligare bild av hur evidensbaserad planering kan ske ges här exempel från två 
länder i Europa som ligger steget före i Sverige gällande användning av evidens inom 
samhällsplanering. Fallen i Danmark lyfts fram från ett forskningsperspektiv medan 
beskrivningen av planeringsreformen i England är från en utvärdering. Även en engelsk 
evidensbas och en konsultationsrapport från ett planeringsprojekt i London presenteras. 

6.1 Danmark: Aktörers påverkan i Ålborg 

”Knowledge is power” är en vanlig syn inom akademiska kretsar där maktens inverkan på 
kunskap eller vad som räknas som kunskap sällan ifrågasätts (Flyvbjerg, 2002). Genom sin 
yrkesutövning har Flyvbjerg dock upplevt hur makt marginaliserar kunskap och framhäver den 
kunskap som bäst passar maktutövarens syfte. Ett exempel tar upp en evidensbaserad 
utredning inför politiskt beslut om centralisering eller decentralisering av skolor i Danmark. 
Flyvbjergs utredning innehöll bland annat en studie från England som visade på negativa 
samband mellan avstånd till skola och inlärning. Utredningen, som lyfte fram både för- och 
nackdelar för centralisering och decentralisering, returnerades till honom med kommentarer 
från social-, skol- och hälsomyndigheten. Bland annat hade texten om den engelska studien 
strukits av länsrådet. En genomgång av dennes korrigeringar visade att argument som visade 
fördelar med decentralisering skulle tas bort. Rapporten vinklades därför som att centralisering 
var eftersträvansvärt, troligen på grund av att myndigheten inofficiellt redan hade fattat beslut 
om centralisering. 

En ståndpunkt inom rationell planering som ofta kritiseras är synen på experter och forskare 
som anses vara opolitiska, objektiva och att dessa personer inte påverkas av sina värderingar 
(Davoudi, 2006). Forskare påverkar dock sitt arbete genom bedömningar och använder sitt 
omdöme vid tolkningar av resultat (Brown, 2001). Omdöme kan ses som en färdighet som 
forskare tränar upp och blir bra på vilket gör att forskning anses som pålitlig. Omdömet är det 
som gör det möjligt att olika personer kan dra skilda slutsatser utifrån samma data. Ett annat 
exempel från verkligheten, som visar hur samma data kan ge upphov till olika tolkningar, 
kommer från ett stadsutvecklingsprojekt i Ålborg (Flyvbjerg, 2002). När politikerna bestämde att 
det var dags att göra något såg den ursprungliga trafiksituationen i Ålborg ut som den i många 
andra europeiska städer, där historiska stadskärnor har invaderats av bilismen med bland annat 
trafikolyckor som följd. Flyvbjerg forskade om projektet för att försöka återföra resultaten till 
planeringen och på så sätt stimulera användningen av evidensbaserad planering. 

Stadsutvecklingsprojektet syftade till att bevara stadskärnan genom att förbättra kollektiv-
trafiken och cykelvägar, utöka gröna ytor och minska biltrafiken med en tredjedel (Flyvbjerg, 
2002). Minskningen av biltrafiken blev en av projektets stötestenar då olika intressenter hade 
motstridiga uppfattningar om vikten av detta. Intresseorganisationen Handels- och 
industrikammaren var emot begränsning av biltrafiken, eftersom det kunde minska handelns 
intäkter, medan planerare ansåg att det var eftersträvansvärt för att skapa en hållbar stads-
utveckling. En enkätundersökning användes för att samla in information om hur olika trafikslag 
bidrog till omsättningen i stadskärnans affärer. Undersökningen skulle användas som underlag 
för att avgöra vilka trafikslag som skulle prioriteras i utvecklingsprojektet. Resultatet visade att 
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motorister, gång och cykeltrafikanter och kollektivtrafikstrafikanter bidrog i samma utsträckning 
till stadskärnans bruttointäkt, dvs. en tredjedel vardera. Stadsplanerarna såg resultatet som 
hårda fakta och motiv till att prioritera gång, cykel- och kollektivtrafikstrafikanter och begränsa 
den dominerande biltrafiken för att förbättra miljön och trafiksäkerheten. Handels- och 
industrikammaren tolkade dock resultatet som en möjlighet att öka intäkterna för stadens 
affärer genom att förbättra förhållandena för gång, cykel- och kollektivtrafikstrafikanter utan att 
begränsa biltrafiken. Detta blev inriktningen för projektet och i Ålborg lyckades då intressen 
påverka politiken i större utsträckning än evidensen. Flyvbjerg förklarar ”[it] is not whether the 
one or the other interpretation is correct, rational, or true but which party can put the greatest 
power behind its interpretation.” (2002, s. 360). För att skapa större kraft i evidensen, sett från 
planerarnas perspektiv, publicerade Flyvbjerg sin forskning om Ålborg-projektet och dess 
process. Publiceringen av forskningen lyckades påverka folkopinionen och till slut förändrades 
den trafikpolitiska inriktningen. ”… my study led to transparency, transparency led to public 
attention, and public attention led to accountability” konstaterar Flyvbjerg (2002, s. 363). Den 
förändrade inriktningen visar att publicerad forskning kan ge den tyngd som behövs för att 
påverka och utkräva ansvar från politiker inom samhällsplanering. 

6.2 England: Reform i planeringssystemet 

2004 genomfördes en reform i det engelska planeringssystemet gällande lokala 
utvecklingsramverk, som bland annat innehåller en utvecklingsplan, årliga uppföljnings-
dokument och strategier för samhällsengagemang (Communities and Local Government, 
2008). Genom dessa förändringar skulle ett verksamt och effektivt tillvägagångssätt öka 
medborgdeltagandet i samhällsutvecklingen. De lokala utvecklingsramarna hade tidigare 
redovisat vilka förändringar som redan skett och efter reformen har dessa istället fått en roll som 
snarare beskriver vilka framtida förändringar som är eftersträvansvärda. Genom en öppen och 
uttryckligen evidensbaserad metodik var förhoppningen att komma bort ifrån de tidigare 
godtyckliga besluten som kommuner och politiker fattade. 2008 presenterades en rapport, 
Spatial Plans in Practice: Supporting the reform of local planning, som utvärderade hur 
reformens genomslag sett ut och vilka områden som kräver vidareutveckling (Communities and 
Local Government, 2008). Den främsta slutsatsen i rapporten är att det krävs en kulturell 
förändring inom planeringskåren. Dagens planerare har generellt inte jobbat med strategiska, 
rationella eller positiva (”positive”) frågor tidigare, erfarenheter som nu efterfrågas för att klara av 
det evidensbaserade tillvägagångssättet. På grund av detta finns det en brist på planerare med 
analytiska färdigheter och erfarenheter. De äldre planerarna som har erfarenhet från när 
rationella planeringsprocesser var i ropet tidigare går nu i pension vilket gör det svårare att 
överföra kunskapen till dagens planerare.  

Reformen syftade till att introducera en ny typ av planering och en viktig del av förändringen var 
fokuseringen på evidensbaserade metoder (Communities and Local Government, 2008). Både 
processer och verktyg föreslogs i och med reformen för att underlätta implementeringen av det 
nya tillvägagångssättet. Att skapa en plan inleds numera med att ett problem identifieras och 
sedan används evidens för att styrka identifieringen. När problemet väl är definierat kan 
ytterligare bevis som behövs pekas ut. Tanken är sedan att evidens ska användas kontinuerligt 
under hela planeringsprocessen på ett dynamiskt sätt. Vid olika faser i planeringen kan 
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varierande behov av evidens uppstå och det är därför viktigt att fortlöpande samla evidens till 
planeringen. En genomgång i rapporten från Communities and Local Government (2008) visar 
dock att evidens främst används i det inledande skedet.  

I reformen ses evidens som den röda tråden som motiverar hur de föreslagna åtgärderna 
relaterar till det identifierade problemet (Communities and Local Government, 2008). De lokala 
planeringsmyndigheterna i utvärderingen uppger att de använder evidensbaser för att skapa 
strategier, beskriva alternativa åtgärder och utveckla policys. En annan vanlig användning av 
evidens är för att bedöma olika alternativs effektivitet och på så sätt vägleda planeringsbeslut. 
Vissa planerare uttryckte dock en svårighet i att på ett evidensbaserat sätt uttrycka hur 
planeringsförslag eller alternativ har valts. Hur väl evidensen i planen överensstämmer med 
föreslagna åtgärder testas med ett så kallat ”Test of soundness”. En planeringsinspektör, från 
departementet Communities and Local Government, kontrollerar om planerna uppfyller de 
evidensbaserade kraven. Planer som grundas på otillräcklig evidens godkänns inte av 
inspektören och genom testet förhindras godtyckliga planer där evidens saknar en 
framträdande roll. 

För att kunna arbeta med evidensbaserade metoder krävs insamling av evidens för att bygga 
upp en evidensbas. Viss data och information finns redan tillgänglig i nationella statistik-
databaser, som t.ex. ger information om demografiska trender och fördelningen mellan 
bostäder och arbetsplatser i områden. Det som skiljer en evidensbas från en databas är främst 
att evidensbaser innehåller fall där evidens presenteras i sitt sammanhang med databaser 
presenterar information utan större hänsyn tagen till sammanhanget. Rapporten från 
Community and Local Government (2008) visade att mellan 2006 och 2007 ökade resurserna för 
att skapa nödvändig evidens med 76 %. Mycket av den evidens som tas fram arbetas fram 
internt men konsultföretag på området har ökat andelen uppdrag som utgörs i och med att 
planer förbereds. Genom att samarbeta med konsulter och andra kommunala förvaltningar 
byggs en bredare evidensbas upp, vilket kan gynna arsbetet med planer. Samarbete med 
sakägare kan också ge upphov till evidens men det är framför allt viktigt för att skapa bra 
förutsättningar för att kunna förverkliga färdiga planer. Det huvudsakliga problemet som berör 
insamling av evidens är att det saknas kostnadseffektiva metoder och att framtagandet av 
material kan ta lång tid. Årliga uppföljningsdokument kan vara en källa för evidens och genom 
att kontinuerligt uppdatera dokumentet kan resurser användas effektivare. En dynamisk 
evidensbas som utvecklas gemensamt med uppföljningsrutiner kan tillsammans med en väl 
genomarbetad beskrivning av ursprungsläget ge en effektiv och verksam evidensbaserad 
planeringspraktik. 

6.2.1 Nationell evidensbas 

Royal Town Planning Institute, RTPI, är Englands ledande planeringsorgan. Organisationens mål 
är att lyfta fram vetenskap och konst inom planering för allmänhetens gagn (rtpi.org.uk, 2012). 
RTPI förespråkar ett övergripande nationellt planeringsramverk som inte begränsas av regioners 
eller kommuners administrativa gränser. Som en del i dess strävan presenterades 2006 en 
nationell rapport Uniting Britain: The Evidence Base – spatail structure and key drivers (Wong & 
Rae, 2006). Rapporten är inte framtagen som underlag till någon direkt planeringsåtgärd utan 
hoppas utgöra evidensbasen för framtida policys för att skapa integrerad infrastruktur. Dock är 
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rapportens målgrupp oklar eftersom det saknas strategiska planeringsinstanser på nationell 
nivå.  

Syftet med rapporten är att öka förståelsen för hur de viktigaste drivkrafterna formar den fysiska 
strukturen för att utifrån det underlaget skapa effektiva fysiska strategier. Bakom rapporten står 
ett team lett av en professor vid universitetet i Manchester och två 
doktorander vid Liverpools universitet har bidragit i arbetet med 
statistik och kartanalyser. Evidensbasen består av indikatorer och 
kartor som bland annat illustrerar migrationsmönster, 
transportnätverk och pendlingsresor, se Figur 7. Dessa kartor 
bygger på data och information som finns tillgänglig och mycket 
arbete har lagts ner på att omvandla data från olika källor till ett 
konsekvent och sammanhängande format. GIS verktyg har 
använts för att integrera olika data set. Studien begränsades av 
tillgängligheten och tillförlitligheten i information och data. 
Rapporten pekar ut ett antal punkter där tillgången på information 
varit bristfällig vilket har lett till att vissa indikatorer utelämnats från 
analyserna. Generellt visar dock analyserna i rapporten de 
metodologiska verktyg som kan användas för att analysera 
drivkrafter och fysiska strukturer. 

6.2.2 Planering i Camden, London 

British Museum ligger i området Bloomsbury i Camden, London. I Bloomsbury dominerar tunga 
trafikflöden som ger upphov till avskiljande och avbrutna gatustråk (camden.gov.uk, 2011). Ett 
projekt kallat ”Streets for People” initierades 2008 och syftar till att förbättra Bloomsburys 
offentliga platser dels genom att skapa högkvalitativa gångmiljöer och dels för att återställa en 
sammanhängande stadsidentitet. Projektet innebär en förbättring för så väl boende, affärer, 
kunder som de många turister som besöker området. Genom uppgraderingen av de offentliga 
platserna vill projektet skapa sociala ytor att umgås på istället för att gatorna i området enbart 
ses som passager att förflytta sig längs. En inledande studie gjordes för att analysera den 
existerande miljön för gående och cyklister samt trafiksituationen. Projektgruppen bestod av 
konsulter och kommunala trafik- och stadsplanerare. Under sommaren 2008 var projektet ute 
på samråd och projektgruppen genomförde olika aktiviteter för att samla in synpunkter. Lokala 
grupper och organisationer bjöds in till en intressentgrupp, som hade två möten under 
utvecklingen av projektet. Totalt delades samrådsmaterial ut till 5500 personer och grupper men 
bara 372 fullständiga enkäter returnerades. Enkäterna skickades ut till de berörda i området och 
organisationerna i intressentgruppen. För att skapa intresse för projektet hölls ett 
samrådsevenemang på Russell Square där tjänstemän träffade allmänheten och svarade på 
frågor. Under samrådsperioden inrättades en hemsida som redovisade anteckningar från 
intressentgruppens möten och där personer kunde lämna sina åsikter. Dock var det bara 4 
personer som svarade på enkäten genom hemsidan.  

Projektet identifierade fyra gator som var aktuella för uppgradering, dessa fyra var Byng Place, 
Malet Street, Montague Place och Great Russell Street (camden.gov.uk, 2011). För enkelhetens 
skull delades enkäten upp i fyra sektioner där varje sektion berörde frågor om respektive gata. 

Figur 7 Exempel som visar 
befolkningsandel som pendlar 
längre än 60 km (Wong & Rae, 
2006, s. 25) 
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Frågorna löd exempelvis som ”Håller du med om den generella principen att uppgradera Byng 
Place?”, ”Instämmer du med förslaget att ta bort bilparkering och bredda gatan på båda 
sidorna?” och ”Instämmer du med förslaget att ta bort den nuvarande segregerade cykelbanan 
och istället göra gatan åtkomlig för cyklister från båda riktningarna?” (min översättning). 
Generellt instämde de svarande med de olika åtgärdena som föreslogs. Det förslag som lägst 
antal svarande, 63 %, höll med om gällde avlägsnande av segregerad cykelbana på Malet 
Street. Förutom enkäterna redovisades även observationer i konsultationsrapporten om hur 
parkeringsplatserna i området utnyttjades. Observationerna kartlade under vilka timmar 
parkeringsplatserna utnyttjades mest och hur intäkterna från dessa skulle påverkas om ett visst 
antal skulle tas bort eller ändras från boende till avgiftsbelagda parkeringsplatser. Evidensbasen 
i detta fall var enkäten och observationer av hur parkeringsplatserna utnyttjades. 

 

Sammanfattning: De danska exemplen visar att makt är en viktig faktor som påverkar 
användingen av evidens inom samhällsplaneringen. Genom välrenommerad forskning kan 
tyngden hos evidens förstärkas. Utvärderingen av den engelska planeringsreformen visar att 
arbetet med evidens ökar men att vissa områden behöver vidareutvecklas. Enkätundersökning 
och observationer utgjorde evidens i planeringen från Camden. I nästa avsnitt planeringen av 
Nya Slussen och vilket underlag som ligger bakom den detaljplanen. 
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7 Ett svenskt fall: Slussen 

Slussen är ett av de större stadsutvecklingsprojekten i Stockholm och ett projekt som många 
ifrågasätter och har en åsikt om. Detta avsnitt ger först en sammanfattning av Slussens historia 
och innehållet i detaljplanen innan underlaget som planen bygger på redovisas. 

7.1 Historia 

Slussen är en viktig knutpunkt där Gamla Stan och Södermalm möts och där Mälarens nivå 
regleras. Dagens Slussen, som färdigställdes 1935, är fjärde generationen av slussar på platsen 
och var då den enda passagen mellan norra och södra Stockholm (stockholm.se, 2012a). 1642 
byggdes den första slussen av Drottning Kristina som sedan följdes av Christopher Polhems 
sluss (år 1755) och Nils Ericssons sluss (år 1850). Dagens klöverbladsmodell planerades för att 
möta den ökade trafiken och var även en samlingsplats för de olika trafikslagen, bil, spårvagn, 
bussar, båtar, gående och cyklister. Att det inte längre var nödvändigt att stoppa trafiken för 
broöppning var den största skillnaden jämfört med den tidigare slussen. Höjden på broarna och 
att Hammarbyleden breddades så att större båtar kunde ta den vägen istället gjorde att 
öppningsbara broar inte längre behövdes vid Slussen. Nils Ericssons sluss anlade en ny 
slusskanal och använde Christopher Polhems slusskanal som avtappningskanal. 
Klöverbladsslussen gjorde en likande förflyttning av funktioner och fyllde igen den föregående 
avtappningskanalen och utnyttjade Nils Ericssons slusskanal till avtappning. Sedan 1930-talet 
har trafiksituationen förändrats. Spårvagnarna inne i centrala Stockholm har ersatts med 
busstrafik och tunnelbanan har byggts ut. I och med Essingeleden, Centralbron och Söderleden 
är Slussen inte längre den enda förbindelsen mellan norr och söder vilket har minskat biltrafiken 
i området jämfört med de maximala nivåerna på 60-talet. 

 

Grundläggningen som gjordes på 1930-talet var dock inte den bästa och på vissa ställen har 
Slussens konstruktion sjunkit upp till 25 cm. 1999 gjorde en teknisk undersökning för att bedöma 
Slussens skick (Gatu- och fastighetskontoret, 1999). Rapporten visade att 63 % av anläggningen 
behövde totalrenoveras på grund av sättningsskador och otjänlig beständighet i betongen. 

Figur 8 Kartläggning av anläggningens skick från år 1989 (t.v.), 1993 (mitten) och 1999 (t.h.). Röda områden 
behöver renoveras omgående, gula områden inom 30 år och gröna om 80-100 år (Gatu- och 
fastighetskontoret, 1999, s. 9-11) 
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Rapporten jämförde resultaten av de tidigare rapporterna som gjordes 1989 och 1993 med 
mätningarna från 1999, se Figur 8. De gröna ytorna behöver byggas om eller renoveras om 80-
100 år, de gula ytorna inom 30 år och de röda ytorna omedelbart. Den prickade ytan anger 
sättningsutsatta områden.  

Behovet av att renovera eller bygga om Slussen har varit känt länge och redan i början av 1990-
talet påbörjades framtagandet av en ny plan (stockholm.se, 2011). 1991 hölls en första idétävling 
som dock inte ledde vidare. 1998 togs frågan om Slussens framtid upp igen och Gatu- och 
fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ta fram underlag för 
inriktningsbeslut. År 2003 arrangeras en ny arkitekttävling där åtta lag valdes ut bland 36 
intresseanmälningar. Ett år senare utsågs det vinnande bidraget, Strömmar, skapat av Nyréns, 
Tyréns och ELU.  Stadsbyggnads- och Gatu- och fastighetsnämnden beslutade då även att ta 
fram ett referensförslag baserat på den nuvarande klöverbladsmodellen.  

Förslagen analyserades, simulerades och fördjupades och under 2007 genomfördes ett 
programsamråd som jämförde de båda alternativen (stockholm.se, 2011). Programsamrådet 
syftade till att besluta om rekonstruktion eller ombyggnation. Förslaget Strömmar hade 
vidareutvecklats och kallades nu för Nya Slussen istället. De flesta som yttrade sig under 
programsamrådet föredrog förslaget Nya Slussen och stadsbyggnadsnämnden fattade beslut 
om att det fortsatta arbetet skulle utgå ifrån just det förslaget. Under 2007 genomfördes också 
det första samrådet angående Mälarens reglering.  

År 2008 hölls den tredje tävlingen som efterlyste förslag på hur Nya Slussen kunde utvecklas 
vidare (stockholm.se, 2011). Foster + Partner och Berg Arkitektkontor valdes till vinnare av de 
berörda nämnderna. Det första plansamrådet hölls 2010 där allmänhet och sakägare hade 
möjlighet att yttra sig. Berörda nämnder och kommunfullmäktige fattade vid den tidpunkten ett 
genomförandebeslut som anger tidsramar och budget för genomförandet. Det andra samrådet 
för regleringen av Mälaren hölls och är nu en del av projektet, vilket det inte var när projektet 
initierades.  

Planförslaget utvecklades vidare utifrån de inkomna synpunkterna från samrådet och den 
slutliga planen hade samrådsperiod under sommaren 2011 (stockholm.se, 2011). I december 
2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna detaljplanen för Nya Slussen. Detta 
beslut överklagades av ca 200 personer och sakägare. 2 maj 2012 avslår Länsstyrelsen alla 
överklaganden och redovisade att enbart 45 av de 200 inkomna överklagandena hade rätt att 
överklaga. I skrivande stund är det ännu inte känt om Länsstyrelsens beslut kommer överklagas 
till Mark- och miljödomstolen.  

7.2 Planen 

Detaljplanen för Nya Slussen syftar till att möjliggöra en ombyggnation utifrån beslut som tagits 
tidigare under processen gällande bebyggelse, trafik, kollektivtrafik, slussning och reglering av 
Mälaren (Stadsbyggnadskontoret, 2011). Målet är att skapa en vistelseplats med liv dygnet runt 
som är framkomlig för alla olika trafikslag. Planen består dels av en plankarta med 
bestämmelser och dels en planbeskrivning. Planbeskrivningen innehåller information om hur 
processen har skett, sammanfattar miljökonsekvensbedömningen, tidsplan och beskriver i text 
vad plankartan illustrerar och hur olika aspekter påverkas av planen. 
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Figur 9 Modellen över Nya Slussen sett från Gamla Stan (stockholm.se, 2012b) 

”Från trafikplats till mötesplats” är en av tankarna bakom förslaget. Den framtida anläggningen 
kommer att innebära minskade ytor för biltrafik och utökade offentliga ytor med utrymme för 
gående, cyklister, service, serveringar och publika verksamheter, se Figur 9 
(Stadsbyggnadskontoret, 2011). Huvudbron kommer att innehålla 8 körfält och ersätter dagens 
två broar som innehåller 12 körfält. Två av körfälten ska reserveras för kollektivtrafik och två av 
körfälten kommer förbinda Skeppsbron/Munkbron med Stadsgårdsleden/Söder Mälarstrand 
genom en slits i bron. Bredvid körfälten på bron finns gång- och cykelbanor. Gång- och 
cykelbanor kommer även anläggas på kajplan för att skapa en närmare koppling till vattnet. En 
ny gång- och cykelbro kommer byggas parallellt med den befintliga tunnelbanebron och binda 
ihop Södermalmstorg och Munkbron. En anslutning till den nya gång- och cykelbron byggs 
även från Söder Mälarstrand/Stadsgårdskajen.  

Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand kommer bitvis däckas över vilket gör det möjligt att 
anlägga en park och bilfria stråk från Ryssgården och Södermalmstorg ner till vattnet. En del av 
överdäckningen kommer utgöras av nya byggnader. De nya byggnaderna framför KF-huset och 
Glashuset anvisas för kontor och centrumverksamheter och de transparanta byggnaderna på 
Södermalmstorg ska inrymma publika verksamheter så som serveringar, service och kulturella 
aktiviteter. En av byggnaderna på Södermalmstorg kommer förbinda torgplanet och kajplanet 
med hissar och rulltrappor. Utanför byggnaden skapas trappor och avsatser som kopplar ihop 
torgplan och kajplan. På det mellanliggande planet planeras en galleria med handel och 
service. Från alla tre plan är det möjligt att nå kollektivtrafikens tunnelbana och bussar. 
Katarinahissen finns kvar i detaljplanen och en ny hiss föreslås länka samman den befintliga 
hissen och de två underliggande planen.  

Bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna ingår i en separat detaljplan men planeras 
inuti Katarinaberget. Vattenverksamheten i och med slussning och avtappning av Mälaren 
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behandlas också separat från den aktuella detaljplanen. Den verksamheten måste godkännas 
av miljödomstolen men detaljplanen ger förutsättningar för anläggningarna i vattnet. 

7.3 Bakgrund till planen 

I detaljplanen pekas trafik, vatten och stadsliv ut som de tre viktigaste elementen på platsen. 
Dessa har konkritiserats av tjänstemannasidan utifrån tydliga politiska direktiv (Schröder, 2012) 
Trafik, vatten och stadsliv är de centrala funktionerna som samspelar vid Slussen och därför 
intressanta att studera mer i detalj. Den bakomliggande informationen till planeringsåtgärderna 
som berör trafik och stadsliv finns huvudsakligen redovisad i fördjupnings-PM sammanställda 
av konsultföretag. Länsstyrelserna runt Mälaren har utarbetat en rapport som underlag till 
vattenfrågorna i projektet. 

7.3.1 Trafik 

Målet för trafiksituationen vid Slussen är att främja gående, cykling och resor med kollektivtrafik 
(Tyréns, 2011). Idag domineras trafiken vid slussen av bytet mellan Nacka och Värmdö-
bussarna och tunnelbanan men under 60-talet var det istället biltrafiken som dominerade. Då 
passerad ca 90 000 fordon per dygn men på grund av tillkomsten av Essingebron, Centralbron 
och införandet av trängselavgifter för Stockholms innerstad har antalet fordon sjunkit till ca 
30 000 per dygn, se Figur 10. Den befintliga klöverbladsanläggningen har kapacitet som är 
betydligt större än dagens behov och det är det angränsande gatunätet som begränsar 
framkomligheten för biltrafiken.  

 
Samtidigt som biltrafiken beräknas stanna på dagens nivå beräknas gående, cyklister och 
kollektivtrafikanter öka markant fram till 2030 (Tyréns, 2011). Antal gående antas dubbleras och 
antalet cyklister öka med 5 procent årligen från 2010. Den nya handel- och serviceutbudet 
förväntas attrahera fler gående och ökningen av cyklister bygger på de senaste årens 
utveckling. Gångbanorna längs huvudbron dimensioneras därför till 4,5 meter på varje sida och 

Figur 10 Diagrammet visar tidigare och prognostiserade mängder fordon och cyklar som passerar Slussen 
(Tyréns, 2011, s. 3) 
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cykelbanorna blir i vissa stäckningar 3 meter breda för att minska trängseln och göra det möjligt 
för omkörning.  

För att främja antalet cyklister är cykelparkeringar en viktig aspekt. Genom observationer av 
antalet parkerade cyklar vid Slussen under morgonrusningen gör Tyréns (2011) en uppskattning 
att ca 2 procent av framtida tunnelbanetrafikanter tar cykeln dit. Inräknat de cyklister som byter 
till bussar och annan spårbunden kollektivtrafik estimeras behovet av cykelparkering till 1250 
platser. Denna uppskattning grundas bland annat på ”tidigare erfarenheter från Stockholm” 
(ibid., s. 26). 

Bredden på huvudbron och hur många körfält den ska innehålla har diskuterats flitigt. En 
utredning gjordes av SWECO, Tyréns och Movea under hösten 2011 för att analysera effekterna 
av tre alternativ med enbart 6 körfält på bron (stockholm.se, 2012c). Med simuleringar i 
programmen Vissim och Contram tydliggörs alternativens effekter dels på korsningar och dess 
signalregleringar och dels på köbildningar som kan uppstå vid rusningstrafik. Slutsatserna blev 
att biltrafiken måste minska för att nå samma framkomlighetsstandard som i detaljplanen och 
för att undvika köbildningar och ökade restider. 

Illustrationen, Figur 11, visar hur korsningen mellan 
huvudbron, Skeppsbron och Munkbron skulle se ut i 
alternativ 1 med totalt 6 körfält, varav två reserverade 
för kollektivtrafik (stockholm.se, 2012c). Möjligheten att 
tillåta flera rörelser samtidigt i denna korsning är 
begränsad på grund av de många korsande rörelserna 
som sker. Alternativ 1 skulle innebära bra 
framkomlighet för bussar på bron men på grund av 
ökad köbildning på andra platser skulle den totala 
restiden öka. De andra alternativen som utreddes var 6 
körfält som inte tillät vänstersväng mot Katarinavägen 
eller Munkbron samt 6 körfält på bron utan slits som 
ansluter Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand. 

7.3.2 Vatten 

Vattnet är en av de mest uppskattade kvaliteterna i Stockholms stadsbild och därför ett område 
som prioriteras högt inom Slussen-projektet (Structor & Tyréns, 2011). Översvämningsrisk, 
saltvatteninträngning och skydd av natur- och kulturvärden runt Mälaren är ytterligare faktorer 
som gör att vattnet är en viktig del vid ombyggnaden av Slussen (Länsstyrelserna, 2011). 
Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt gjort en förstudie om hur Mälaren påverkas av 
klimatförändringar. Förstudien fokuserar på konsekvenserna på dricksvattentäkten om 
havsnivån höjs. Cirka 2 miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren och den estimerade 
havsnivåhöjningen kan äventyra kvaliteten på vattnet.  

Förstudien utgår ifrån forskning om klimatförändring som gjorts av SMHI. Slussen 
dimensioneras för att stå i 100 år och fram till år 2100 uppskattar SMHI att havsnivån kan höjas 
med 1 meter. Idag är Mälarens medelnivå ca 70 cm högre än havsytan och nivån i Mälaren 
förväntas höjas 52 cm på grund av landhöjningen de kommande 100 åren. Detta skulle 

Figur 11 Trafiksimulering av korsningen 
mellan huvudbron och Munkbron/ 
Skeppsbron (stockholm.se, 2012c) 
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innebära att marginalen minskar till ca 20 cm år 2100, se Figur 12. Denna förutsättning finns 
med i dimensioneringen av sluss- och avtappningsanordningarna och påverkar främst 
utformningen av Slussen under vattnet. I förstudien lyfts även exempel från andra städer med 
liknande problem fram, exempelvis Sankt Petersburg, Rotterdam, London och Köpenhamn. 
Dessa städer har redan byggt åtgärder för att hantera översvämningsrisker och därför anser 
Länsstyrelserna att kunskapsutbyte med dessa städer kan vara givande. 

 
Figur 12 Uppskattad nivå skillnad mellan Mälaren och Saltsjön (Länsstyrelserna, 2011, s. 13) 

En modell av Slussen har byggts av Vattenfall i Älvkarleby i skala 1:40 där den nya 
anläggningens påverkan på vattenflöden kan studeras (byggvarlden.se, 2012). Modellen som är 
ca 280 kvadratmeter stor gör det möjligt att mäta vattenhastigheter och vattenhöjder vid olika 
utsläppningsscenarier och placera ut nya fundament. Geometrin kan studeras mer i detalj 
eftersom den fysiska modellen är mer noggrann än matematiska beräkningar. 

7.3.3 Stadsliv 

Spacescape engagerades i Slussen-projektet år 2006 och har bidragit i planarbetet med bland 
annat stadslivsanalyser. Företagets speciella verktyg har bidragit till projektet genom att 
analysera den komplexa plats Slussen är idag och för att öka förståelsen för hur stråks 
attraktivitet påverkas i den nya planen (Schröder, 2012). Hur olika åtgärder i framtidens Slussen 
påverkar rörelser och flöden av trafik och människor är en viktig aspekt som har testats i 
analyserna. En utgångspunkt för analyserna som gjorts har varit dagens situation vid Slussen. 
Spacescape har jämfört och utvärderat de fem olika förslagen från 2008 års tävling och gjort en 
fördjupad analys av Foster + Partner och Bergs Arkitektkontors förslag (Spacescape, 2011). 
Analyserna utgår ifrån ett fotgängarperspektiv och bygger på svensk och internationell 
stadsbyggnadsforskning. Observationer, intervjuer, gångsimuleringar i Vissim och space och 
place syntax-analyser har använts för att kartlägga dagens situation och kunna analysera 
framtida stadsliv. De aspekter som analyserats är gångflöden, tillgänglighet, trygghet, 
mötesplatser och rekreation och dessa aspekter har Spacescape själva valt utifrån 
övergripande mål i Stockholms översiktsplan, som antogs 2010.  

I fördjupnings-PM Stadsliv förklaras utförligt hur de olika undersökningarna har genomförts och 
hur de utgör evidensbasen för analyserna (Spacescape, 2011). Observationer gjordes 2006 och 
2010 och flödesräkningar, genusräkningar och vistelseobservationer gjordes under en vardag 
och en helgdag. Dessa observationer gav indata till aspekterna gångflöden, trygghet respektive 
mötesplaster. 100 intervjuer gjordes under två dagar 2010 för att kartlägga hur Slussen värderas 
och vilka som besöker platsen. Gångtrafiksräkningar, vägvalsobservationer, målpunkts-
prognoser och kollektivtrafiksprognoser är exempel på indata som användes vid 
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gångsimulering med Vissim. De space syntax-analyser som använts i den här utvärderingen 
mäter huvudsakligen två saker: användning av stadens ytor för rörelser eller för vistelse. Utifrån 
dessa funktioner har representationer av den rumsliga miljön utvecklats. Siktlinjer som det är 
möjligt att rörs sig längs med kallas axiallinjer och ju närmare avstånd till varje annan axiallinje 
desto mer är gångstråken sammankopplade. Isovister är rumsliga representationer av ytor för 
vistelse och isovistanalyser mäter hur väl man syns eller blir sedd på en plats. I fallet för Slussen 
gjordes en place syntax-analys av närhet till parker och grönytor från varje adresspunkt i 
centrala delarna av Stockholm. Figur 13 visar en annan av analyserna från Spacescape som 
illustrerar orienterbarhet och hur väl gångstråken är integrerade. De blå strecken representerar 
låg integrationsnivå medan röd är hög och eftersträvansvärd integrationsnivå. 

Stadslivsanalysen visade bland annat att orienterbarheten ökar i den nya anläggningen och att 
nya offentliga och gröna ytor frigörs. Detta ökar möjligheten att vistas vid Slussen för rekreation. 
Dock pekar rapporten ut ett antal punkter som kan påverka stadslivet negativt i den framtida 
anläggningen. De låga gångbroarna som måste öppnas vid slussning kommer påverka 
gångflöden och dess rytm och rymligheten på de mest trafikerade övergångsställena, t.ex. över 
Katarinavägen, bedöms inte tillräcklig. Dessa punkter med flera anser Spacescape borde 
utredas noggrannare inför detaljutformningen för att säkerställa hög kvalitet i Slussens rumsliga 
miljö. Enligt Schröder (2012) har arbetet med Spacescape utgjort ett stöd i planeringsarbetet 
och karaktiserats av samarbete och interaktion vid olika workshops. Eftersom stadslivs-
analyserna visar storleken på flödena längs varje stråk har dessa framför allt pekat ut behovet 
av och influerat utformning och bredd på gångbanor och –broar. 

  

Figur 13 Space syntax- analys av orienterbarhet, dagens Slussen t.v. och framtida t.h., ju rödare 
desto mer är gångstråken integrerade. (Spacescape, 2011, s. 16, 18) 
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Sammanfattning: Arbetet med detaljplanen har varit en lång process med flera akritekttävlingar. 
Underlaget till planen finns i analyser och utvärderingar i fördjupnings-PM och rapporter. 
Slussen kan sägas vara ett evidensbaserat planeringsfall eftersom den typen av information har 
använts under planeringen. Underlaget betår av trafikprognoser, forskning från SMHI och 
utvärdering av stadslivet utifrån ett forskningsperspektiv. I följande avsnitt analyseras bland 
annat Slussen med utgångspunkt från evidensbaserad planering.  
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8 Analys 

Analysen avser att koppla ihop den grundläggande teorin med aspekter som presenterats i de 
empiriska fallen från Danmark, England och Sverige. Analysen struktureras efter avsnitten 
Planeringsteori, Evidensbaserad planering, Fyra grundläggande planeringsverktyg och Urval av 
aktörer. Därefter besvaras examensarbetets fyra frågeställningar. 

8.1 Planeringsteori 

Evidensbaserad planering förknippas ofta med rationell planering eftersom de båda bygger på 
rationella antaganden om hur beslut tas och hur planering bör ske (Alexander, 2000, Davoudi, 
2006). Det som skiljer evidensbaserad planering från rationell planering är att evidensbaserad 
planering inte följer ett strikt tillvägagångssätt som den rationella planeringen ofta förknippas 
med. Det finns varierande sätt att forma en evidensbaserad planeringsprocess, något som är 
tydligt när exempel från England, Danmark och Sverige jämförs. Reformen i England införde ett 
tillvägagångssätt som inleder planeringen med att identifiera problem, precis som den rationella 
planeringsmodellen. Planeringen i Ålborg-projektet däremot hade ingen uttalad strävan att vara 
evidensbaserad, utan de evidensbaserade inslagen tillkom och influerade planeringen allt 
eftersom processen fortlöpte. Det svenska fallet Slussen har följt planeringsprocessen som 
regleras i Plan- och bygglagen, med utställningar och samråd för programmet och planen där 
inga specifika planeringsmetoder förespråkas. På så sätt är evidensbaserad planering mer 
flexibel än traditionell rationell planering och kan anpassas till en mångfald av planerings-
situationer.  

Jag ser evidensbaserad planering som en del av rationella planeringsteorier och inte som en 
fristående teori. Dock är själva begreppet nytt inom samhällsplanering vilket har märkts på den 
begränsade litteraturen på området. Det flexibla tillvägagångssättet inom evidensbaserad 
planering är en nyhet inom tidigare rationella planeringsteorier.  

8.2 Evidensbaserad planering 

Den evidensbaserade planeringens grundidé är att underbygga planeringspraktik och -politik 
med fakta, forskning, information och data för att motivera eller rättfärdiga beslut och handlingar 
(Krizek et al., 2009). Det som gör fakta, forskningsresultat, information och data till evidens är just 
att de används i ett motiverande eller rättfärdigande sammanhang (Davoudi, 2006). Evidensen i 
planeringsprojektet från Camden består huvudsakligen av resultat från en samrådsenkät. 
Enkäten frågade om den svarande höll med eller inte i de föreslagna åtgärderna. Frågornas 
formuleringar och de generellt positiva svaren på enkäten ger evidens som främst rättfärdigar 
redan bestämda åtgärder. Med hänsyn till hur många som besvarade enkäten, 7 procent (372 
av 5500), kan tyngden av detta rättfärdigande ifrågasättas. Av dessa 7 procent var det i vissa 
frågor bara 63 procent som instämde i en åtgärd, det vill säga 4 procent av samtliga som hade 
möjlighet att yttra sig under samrådet. För att rättfärdiga planeringsåtgärder med evidens är det 
viktigt att titta på bakgrunden och ursprunget för evidensen. Att enbart använda siffror, som 
redovisar hur många procent som instämmer med en planeringsåtgärd, som evidens får mig att 
tänka på Mark Twains citat om ”lögn, förbannad lögn och statistik”.  
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Evidens kan användas som beslutsunderlag för att stärka eller förkasta en viss planerings-
inriktning men det finns dock svårigheter med detta. Inom rationella metoder är objektivitet 
viktigt men svårt att genomföra i praktiken. Ett vetenskapligt sätt att försöka uppnå objektivitet i 
planeringssamanhang är att lyfta fram evidens som både visar för- och nackdelar för att sedan 
välja det som väger tyngst (Hansson, 2007). Flyvbjergs (2002) exempel från rapporten angående 
centralisering eller decentralisering av skolor visar dock hur makt kan komma att influera 
objektiviteten. Där lyftes framför allt nackdelar med decentralisering fram och utifrån en rapport 
vinklad på så sätt är det rationellt att fatta beslut om centralisering av skolor. Trots att underlaget 
inte är rationellt utformat. 

En annan problematisk aspekt av att använda evidens som beslutsunderlag är observations- 
och tolkningsfel (Hansson, 2007). Om observations- och tolkningsfel görs vid fallstudier eller 
tillämpad forskning kan felaktiga slutsatser dras vilket kan leda till icke valid evidens. Delar av 
stadslivsanalysen av Slussen, som Spacescape genomförde, bygger på observationer som 
sedan använts för gångsimuleringar. Att observationsfel kan ha påverkat simuleringarna går inte 
att utesluta eftersom det är svårt för människor att göra exakta observationer.  

Evidens kan även användas inom lobbyingverksamhet (Böhme, 2002). Lobbyingverksamhet 
kan snedvrida evidens så den passar verksamhetens syfte, vilket Handels- och industri-
kammaren i Ålborg gjorde (Flyvbjerg, 2002). Motstridiga forskningsresultat (eller tolkning av 
resultat) och brist på ansvarsutkrävande mekanismer är två anledningar som gör det möjligt att 
snedvrida evidens. I Ålborg influerades planeringen av skilda tolkningar av resultatet av en enkät 
och intressen; ideologi, institutionella normer eller tidigare information hos personer eller 
organisationer (Davoudi, 2006) kan förklara detta. Processen i Danmark saknade till en början 
ansvarsutkrävande mekanismer vilket gjorde det möjligt för lobbyverksamheten att påverka 
planeringen. Transparensen som senare uppstod i och med Flyvbjergs publicering ledde till 
offentlig uppmärksamhet, vilket blev den ansvarsutkrävande mekanismen i det här fallet. 

Inom evidensbaserad planering verkar det inte finnas någon kartläggning av vilka nytto-
görningsramverk, som beskrivs av Gudmundsson (2003), som används. Dock är min tolkning att 
det främst är informationsramverket som används för att sprida exempel och forskningsresultat 
och som saknar ansvarsutkrävande mekanismer. För att säkerställa att evidensbaserad 
planering kommer till sin fulla nytta kan andra nyttogörningsverk vara mer effektiva eftersom de 
har kraftfullare ansvarsutkrävande mekanismer. ”Test of soundness” som används i England är 
exempel på ett kontrollramverk och ett förslag på ett uppföljningsnätverk skulle kunna innebära 
att årliga studier görs för att analysera hur stor andel av planerna som bygger på evidens. 

En av ambitionerna med evidensbaserad planering är att koppla teori och praktik inom 
samhällsplanering närmare varandra.  Figur 4, sida 9, visar ett förenklat schema över hur 
forskning kan influera planeringen (Krizek et al., 2009). Det som dock inte visas i illustrationen är 
de praktiska och konceptuella problem som begränsar möjligheten att länka teorier inom 
samhällsplanering till den praktiska planeringen. Tillgänglighet och tillämpbarhet är två 
praktiska hinder att överkomma innan forskning och praktik kan sammankopplas. 
Evidensbaserna som byggs upp i England och EU är dock ett steg i utvecklingen för att göra 
evidens tillgänglig och tillämpbar. Evidensen i dessa baser är inte enbart forskningsrelaterade 
utan kan innehålla information från årliga uppföljningar. Eftersom evidens används för att 
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motivera eller rättfärdiga planeringsåtgärder innehåller evidensbaser en beskrivning av 
sammanhanget för planeringsprojektet. På så sätt bir det möjligt för evidensbasens användare 
kan sätta sig in i hur evidens har använts och dra lärdomar från det tidigare fallet. 
Evidensbaserna är främst lokala eller regionala vilket gör dem mer tillämpbara.  

8.3 Fyra grundläggande planeringsverktyg 

De fyra verktygen som främst används inom evidensbaserad planering är forskning, 
utvärderingar, indikatorer och bästa praxis (Faludi & Waterhout, 2006). I utvärderingen från 
England beskrevs att evidens huvudsakligen användes i de inledande skedena men 
förhoppningen är att användningen av evidens ska vara dynamisk med ursprung från ett flertal 
källor (Communities and Local Government, 2008). Utvärderingar, indikatorer och bästa praxis 
är generellt tillbakablickande och försöker generera lärdomar från tidigare fall som kan 
användas i framtiden (Sandberg & Faugert, 2007, Weiss, 1998). Av de beskrivna 
planeringsverktygen har forskning därför en viktig roll att föra in ny kunskap till evidensbaserad 
planering så att inte enbart ett fåtal välbeprövade och utvärderade åtgärder, som går att mäta 
med indikatorer, utgör hela planeringspraktiken. För att forskningen ska lyckas med detta krävs 
dock att den är sådan att den faktiskt kan användas och inte enbart vara användbar (Solesbury, 
2002). Att forskning kan användas i samhällsplanering visas genom de konsultföretag och 
kommunala initiativ som arbetar för den utvecklingen. Framför allt är de forskningsanknutna 
stadslivsanalyserna av Slussen ett exempel på detta. De analyserna är även en typ av 
utvärdering eftersom de mäter hur väl dagens och framtidens Slussen når uppsatta mål. 

Utvärderingar kan användas för att mäta hur väl mål uppfylls och detta är i många fall svårt 
inom samhällsplanering då målen är otydligt formulerade (Lindblom, 1973). En förutsättning för 
givande utvärderingar är att mål och syfte tydligt specificeras i program och planer (Sandberg & 
Faugert, 2007). Att mål måste specificeras för att kunna utvärderas syns i stadslivsanalysen för 
Slussen där mål från översiktsplanen har använts för att ta fram aspekterna (gångflöden, 
tillgänglighet, trygghet, mötesplatser och rekreation) som analyserades. Dessa aspekter är dock 
utkristalliserade från mål som är mer generellt uttryckta vilket visar att mål för samhällsplanering 
kan vara otydligt formulerade. En intressant fråga att reflektera kring är hur Spacescape har valt 
och formulerat aspekterna som utvärderats. Har mätningarna och analyserna utformats efter 
vilka aspekter som är viktigast i projektet eller efter vad som faktiskt går att mäta? Eftersom 
ingen djupare analys av detta har gjorts är det inte möjligt att besvara den frågan. 

Utvärderingar kan användas instrumentellt (som underlag vid beslutsfattande), konceptuellt (för 
att lära utav) eller symboliskt (politiskt, för att rättfärdiga redan beslutade åtgärder) 
(Gudmundsson, 2003). Utvärderingen som gjordes av reformen i England var huvudsakligen 
konceptuell eftersom den studerade vilket genomslag reformen hade fått och vilka områden 
som behövdes utvecklas vidare. I Slussen-projektet har flera utvärderingar gjorts och dessa har 
varit av olika slag. Utvärderingen av anläggningens konstruktion (Figur 8) har varit en del av 
beslutsunderlaget och användingen kan därför sägas vara instrumentell. Inga av dessa 
utvärderingar har använts symboliskt men däremot kan den danska utredningen av 
decentralisering eller centralisering av skolor sägas vara symbolisk eftersom den vinklades för 
att passa det förutbestämda politiska beslutet. Den symboliska användningen av utvärderingar 
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och evidens är problematisk eftersom det kan vara svårt att förstå när användingen är 
symbolisk eller genuin, dvs. när resultatet rättfärdigar eller motiverera handlingen. 

Ett sätt att mäta och observera utvecklingen i samhället är genom indikatorer (Gudmundsson, 
2003). Dessa mätningar och observationer kan utgöra evidens och ge indikation åt vilket håll 
utvecklingen går. Bland de typer av indikatorer som Boverket (2007) beskriver kan mät- och 
fältindikatorer utgöra bakgrundsinformation i planeringen och målindikatorer kan ge en bild av 
hur väl planen föll ut. I de beskrivna fallen har inte indikatorer framträtt som ett ofta använt 
planeringsverktyg. Eventuellt kan det bero på att indikatorer är svåra att använda som evidens 
för de är förenklingar av verkligheten som riskerar att inte visa informationen på ett korrekt sätt. 

Bästa praxis är ett verktyg som är relativt outforskat i hur det fungerar (Bulkeley, 2006). 
Mekanismerna, om hur fall som bygger på bästa tänkbara metoder ska inspirera till andra 
liknande fall, är utbredda antaganden inom branschen men saknar djupare förklaring. 
Evidensbaserad planering syftar till att sprida goda exempel (Faludi & Waterhout, 2006) men 
inga av de evidensbaserade fallen beskrivna i denna rapport har för avsikt att inspirera till andra 
liknande projekt. Dock ser Länsstyrelserna (2011) på hur andra städer, som också har problem 
med vattenreglering och dricksvatten, har löst situationen för att inspireras till hur situationen 
runt Mälaren kan hanteras. Detta kan ses som ett exempel på användning av bästa praxis. 

8.4 Urval av aktörer 

De stora aktörerna inom evidensbaserad planering, ESPON och Nordregio, är främst knutna till 
forskning men använder även andra metoder i sitt arbete. Evidensbaserad planering hoppas ge 
forskningen en mer central roll i planeringspraktiken (Krizek et al., 2009), något som företagen 
Space Syntax Ltd och Spacescape har lyckats med. Genom att medarbetarna har 
forskarbakgrund och att företagen har en nära koppling till universitet och högskola, har detta 
kunnat bli möjligt. Koppling till forskning och universitet har även rapporten från RTPI (2008) 
men eftersom forskarna inte direkt är involverade i planeringen saknar den nationella 
evidensbasen tydliga metoder för att införliva resultaten i samhällsplaneringen. Space Syntax 
Ltd och Spacescape kan influera samhällsplanering med vetenskapliga metoder och fakta 
eftersom de är konsulter verksamma inom sina forskningsområden. Dessa företag visar att det 
är möjligt att bedriva evidensbaserad planering och att det efterfrågas av privata och offentliga 
organisationer. I Slussen-projektet har Spacescape varit involverade vilket har möjliggjort 
användning av forskarerfarenheter i planeringsprocessen. 

I Malmö och Göteborg har kommunala initiativ gett upphov till ISU respektive ULG, som 
sammanlänkar den kommunala planeringen med forskarvärlden på högskolorna. Dessa två 
skiljer sig åt genom att ISU arbetar för att skapa nätverk medan ULG driver egna projekt. 
Likheten är dock att de samlar och möjliggör att privata och offentliga aktörer så väl som 
personer från akademin träffas. Davoudi (2006) och Krizek et al.(2009) lyfter båda fram att 
kommunikation och interaktion mellan forskare och tjänstemän behövs för att utveckling av 
evidensbaserad planering ska kunna utvecklas. ISU och ULG är därför steg i den riktningen. 

Boverket har en viktig roll som förvaltningsmyndighet för samhällsplaneringen i Sverige 
(Boverket, 2011a). De lägesrapporter som Boverket har sammanställt skulle kunna ses som ett 
första steg i att bygga upp en nationell evidensbas. Evidensbasen inom medicin styrs av regler 



 

39 

som bedömer styrkan hos evidens med hjälp av skalor. Boverket skulle kunna ha den rollen i 
svensk evidensbaserad planering.  

En aktör som arbetar med just tillgänglighet och förser planerare och politiker med tillämpbar 
fakta och forskning är ESPON, främst genom att tillhandahålla riktade analyser. 

8.5 Svar på frågeställningarna 

Inledningsvis ställdes fyra frågeställningar för att uppnå syftet att introducera begreppet 
evidensbaserad planering i ett svenskt sammanhang och utforska vad just evidensbaserad 
planering kan bidra med till samhällsplanering. I detta avsnitt besvaras frågeställningarna. 

8.5.1 Vad är evidensbaserad planering? 

Efter att ha läst detta examensarbete har du säkerligen en uppfattning om vad evidensbaserad 
planeringen är. Den här summeringen som svarar på frågeställningen är min definition av vad 
begreppet innebär. Evidensbaserad planering är ett rationellt arbetssätt som använder 
information, data, kunskap och forskningsresultat för att motivera eller rättfärdiga riktningen för 
politiken och/eller praktiken inom samhällsplaneringen. Evidensbaserad planering kan 
användas som beslutsunderlag eller för att studera hur pass effektiv en viss planeringåtgärd var. 
Att länka samman forskning och praktik samt att öka rationaliteten inom planering är två syften 
inom evidensbaserad planering. 

8.5.2 Är evidensbaserad planering eftersträvansvärd, och i så fall varför? 

New Labour införde sin nydanande politik i England för snart 15 år sedan och antalet aktörer 
inom evidensbaserad planering har ökat de senaste åren. Intresset för evidensbaserad 
planering har märkts genom utvecklingen av aktörer så som ESPON, företagen Space Syntax 
Ltd och Spacescape samt de kommunala initiativen ISU och ULG vars visioner sammanfaller 
med den evidensbaserade planeringens syften. Utvecklingen har skett på europeisk, nationell 
och lokal nivå bland så väl privata och offentliga aktörer. Den nationella nivå berör främst 
Boverket som sammanställer lägesrapporter (som skulle kunna ses som evidensbaser) och 
som försöker sprida indikatorbaserade arbetssätt, ett av verktygen som kopplas ihop med 
evidensbaserad planering.  

I det danska fallet ledde forskningen av Ålborg-projektet till att allmänheten kunde utkräva 
ansvar av politikerna för de åtgärder som planerades. Att redovisa evidens och bakomliggande 
underlag skapar mer transparens och det blir då tydligare varför samhället planeras så som det 
görs. 

Användning av evidens är dock inte oproblematisk eftersom bland annat intressen och 
ideologier kan påverka hur evidens vinklas och presenteras. Evidensbaserad planering och den 
klassiska rationella planeringsmodellen kritiseras ofta för att bygga på en ideal bild av ett fullt 
rationellt samhälle. Den bilden förutsätter objektivitet och värderingsfri användning av fakta och 
forskning, något som är svårt att uppnå i verkligheten. 

Det finns likheter mellan hur evidens och utvärderingar används, exempelvis symboliskt och 
instrumentellt. Ett problem som tas upp inom utvärderingsforskning är att väntan på 
utvärderingar gör det möjligt att legitimt skjuta upp projekt. Denna problematik om hur 
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situationer ska hanteras då evidens saknas är dock något som inte nämns i litteraturen för 
evidensbaserad planering, vilket är anmärkningsvärt då detta säkerligen är ett vanligt 
förekommande problem. Att invänta forskningsresultat kan ta många år vilket kan förhala viktiga 
samhällsutvecklingsprojekt.  

De konceptuella problem som har presenterats tidigare i arbetet är motiv till varför 
evidensbaserad planering inte är eftersträvansvärd då de praktiska hindren är sådant som 
måste överkommas innan en väl fungerande evidensbaserad planering kan utvecklas. Den 
ökade förekomsten av aktörer, som är aktiva på området, visar dock att det finns ett intresse för 
evidensbaserad planering på så väl övergripande som lokal nivå. Ökad förekomst kan vara ett 
resultat av ökad efterfrågan vilket är ett tecken på att evidensbaserad planering är eftersträvans-
värd. Transparensen som den här planeringsmetodiken kan erbjuda är enligt mig den 
huvudsakliga aspekten som motiverar användning av evidensbaserad metodik. 

8.5.3 Vilken evidens ligger bakom planen för Nya Slussen? 

De planeringsverktyg som främst har använts i Slussen-projektet är forskning och utvärderingar. 
Nedan redovisas inom vilka delar verktygen forskning, utvärderingar, indikatorer och bästa 
praxis har använts. 

Forskning från SMHI har använts för arbetet med vattenfrågor som berör klimatförändringar och 
höjda land- och havsnivåer. Metoderna inom stadslivsanalyserna har ett forskningsrelaterat 
ursprung och har tillfört ett nytt perspektiv på hur personer upplever dagens Slussen med 
framtidens. Dessa analyser är en typ av utvärdering av Nya Slussen som genomförts med 
metoder kopplade till forskning om space och place syntax. 

Utvärderingar har gjorts för att bedöma anläggningens skick, utvärdera en alternativ utformning 
av huvudbron med 6 istället för 8 körfält och analysera det nya planförslaget jämfört med 
dagens Slussen. Dessa utvärderingar har dels använts som beslutsunderlag och för att studera 
tänkbara effekter av planeringen. 

Indikatorer har inte haft en framträdande roll i underlaget för den nya planen men 
trafikmätningarna från Tyréns, Figur 10, skulle kunna ses som användning av en indikator som 
beskriver antal fordon per dygn sedan 1930. En mätindikator enligt Boverkets klassificering. 

Användningen av bästa praxis har främst Länsstyrelserna stått för. I rapporten om Mälarens 
framtid redovisas internationella exempel som studerats för inspiration men inget tyder på att 
något av exemplen ska försöka implementeras vid Slussen.  

Förutom dessa verktyg har trafikprognoser och modeller använts. Observationer i Vattenfalls 
modell över den nya anläggningen ger mer noggrann information än matematiska beräkningar 
vilket ger säkrare konstruktionsberäkningar.  

De fyra grundläggande planeringsverktygen har använts i större eller mindre utsträckning vid 
planeringen av Slussen. Planbeskrivningen för den nya anläggningen redovisar hur området 
kommer förändras medan bakomliggande utredningar och fakta presenteras i fördjupnings-PM 
och en rapport från Länsstyrelsen. 
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8.5.4 Hur kan samhällsplaneringen i Sverige utvecklas till en mer evidensbaserad 
praktik? 

Genom att studera hur den evidensbaserade planeringen har utvecklats sedan planerings-
reformen i England 2004 kan lärdomar dras om vilka konsekvenser en liknande reform skulle 
kunna få i Sverige. Den huvudsakliga slutsatsen från Community and Local Government (2008) 
var att det krävdes en kulturell förändring inom planeringskåren för att implementera 
evidensbaserad planering. Att ställa om till ett evidensbaserat arbetssätt kräver, förutom tid och 
resurser, viljan att förändra planeringsprocessen. De kommunala initiativen ISU och ULG visar 
på att det finns en vilja i Sverige att koppla akademi och planeringspraktik närmare varandra. En 
förutsättning för att dessa städer kan utveckla den typen planeringssamarbeten är för att det 
finns universitet och högskolor där. Mindre städer som saknar högre utbildning kan dock ha 
svårt att genomföra liknande projekt. 

De aktörer som har en nyckelroll i sammanhanget är de som bedriver den evidensbaserade 
planeringen. En viktig aktör för att utveckla evidensbaserad planering i Sverige är exempelvis ett 
företag som Spacescape, som har kopplingen till forskarvärlden samtidigt som de är 
verksamma inom planeringspraktiken. ISU och ULG är också viktiga initiativ eftersom dess 
syften liknar de inom evidensbaserad planering. 

En förutsättning för att kunna implementera evidensbaserad planering i Sverige är en 
evidensbas. Inom medicinsk forskning finns rutiner och bedömningsregler som underlättar 
uppbyggnaden av evidensbaser och genom att utveckla liknande rutiner och ramverk skulle en 
kvalitativ evidensbas kunna byggas upp inom samhällsplaneringsområdet. Eftersom Boverket 
är förvaltningsmyndighet för samhällsplaneringen skulle det vara lämpligt att ansvar för denna 
typ av struktur och ramverk tillföll dem.  

Uppföljningsdokument som visar samhällsutvecklingen kan produceras med hjälp av 
indikatorer och utvärderingar och om rutiner för detta skapas i Sverige ges en bra förutsättning 
för att bygga upp en evidensbas. Boverket lyfter fram vikten av att arbeta med datainsamling, 
dataunderlag och indikatorer för att främja en bättre uppföljning inom den fysiska planeringen. 
Att Boverket uttrycker en sådan vilja är en bra utgångspunkt för att utveckla projekt som satsar 
på uppföljning och uppbyggnad av nationella databaser som skulle kunna utgöra grunden i en 
svensk evidensbas.  

Tillämpbar och tillgänglig evidens är grundläggande för att kunna utveckla evidensbaserad 
planering i Sverige. Eftersom samhällsplanering huvudsakligen sker på kommunal nivå och på 
lägre nivå i detaljplaner, är evidens i den skalan mer tillämpbar än nationell nivå. För att få fram 
specifika forskningsresultat om samhällsutveckling på kommunal nivå har kommuner med 
universitet och högskolor en klar fördel som möjliggör detta. Potentialen att utveckla 
evidensbaserad planering kan därför anses vara högre för platser med närhet till högre 
utbildning och forskning inom samhällsbyggnad. Att universitet och högskolor tar ansvar för att 
sprida tillämpbar forskning längre än enbart sin egen omgivning möjliggör utveckling av 
evidensbaserad planering även utanför storstadsregionerna.  

Alla dessa delar måste falla på plats för att evidensbaserad planering ska kunna utvecklas i 
Sverige. 
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9 Avslutande reflektion 

Under den här terminen när jag har berättat för mina klasskamrater att jag skriver om 
evidensbaserad planering har nästan alla frågat ”vad är det för något?”. Detta visar på att 
begreppet är okänt i Sverige vilket motiverar arbetets syfte att introducera metodiken i ett 
svenskt sammanhang. Allt eftersom arbetet har fortlöpt har jag fått en djupare förståelse för 
evidensbaserad planering och bättre kunnat svara på mina vänners frågor om ämnet.  

Min generella inställning till hur beslut bör fattas är rationell. Det händer oftare att jag fattar 
beslut i mitt privatliv baserat på fakta än på magkänsla. Jag värdesätter rationalitet vilket gör att 
min grundläggande inställning till evidensbaserad planering är positiv. Jag ser att fördelarna 
transparens och samarbete mellan forskning och praktik överväger de hinder som finns inom 
den här typen av planering.  Personer som dock inte värderar rationalitet lika högt som jag kan 
dock komma till slutsatsen att evidensbaserad planering inte är eftersträvansvärd. Trots min 
generellt positiva inställning till ämnet har jag varit noga med att även lyfta fram hinder och kritik 
som framkommit vid min litteraturstudie. 

Jag ser att evidensbaserad planering har en möjlighet att utvecklas i Sverige och vissa initiativ 
har redan utvecklats. Jag anser dock inte att denna metodik bör vara det allenarådande 
arbetssättet utan som ett komplement till andra tillvägagångssätt. Detta arbetssätt kan framför 
allt bidra med transparens som underlättar för allmänheten att sätta sig in i samhälls-
planeringsprojekt, så som Slussen. 

Det här examensarbetet har fokuserat på det grundläggande inom evidensbaserad planering 
och det finns många detaljer som skulle vara intressanta att studera vidare. En aspekt som 
framkommit i min studie tar upp hur planeringsorganisationers struktur och kultur ser på 
användning av evidens och det skulle vara intressant att se hur den svenska strukturen och 
kulturen ser ut. En sådan kartläggning är allt för omfattande för att vara en del av detta arbete 
men skulle kunna vara en uppföljning på frågeställningen om hur evidensbaserad planering 
kan utvecklas i Sverige. 

”Vi lär oss av livet när vi blickar bakåt men vi kan bara leva livet framåt” sa en vän till mig när vi 
diskuterade hur man ska våga fatta livsavgörande beslut. Vi kom fram till att tidigare lärdomar 
ger oss en trygghet som utgör en språngbräda varifrån vi kan se framåt och våga hoppa. På 
samma sätt kan de tillbackablickande verktygen (t.ex. utvärderingar) inom den evidens-
baserade planeringen utgöra en trygghet så att nydanande språng i samhällsplanering kan tas. 
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