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SAMMANFATTNING 

Denna uppsatts syftar till att bidra med en bättre förståelse för hur uppföljning och 

utvärdering av översiktsplanen sker i praktiken. Vidare är syftet att föra en diskussion kring 

hur utvärderingen kan utvecklas. För att undersöka detta väljs Sveriges tre största kommuner 

(Stockholm, Göteborg och Malmö) ut, eftersom de har en ledande roll i svensk planering 

och troligtvis har mest resurser att tillgå för att bedriva utvärdering. Följande 

problemformulering används för att ta reda på syftet: 

 Hur tillämpas uppföljning och utvärdering av översiktsplanen i svenska 

storstadskommuner? 

En bakgrund till vad som ingår i begreppen uppföljning och utvärdering görs inledningsvis, 

samt en redogörelse av olika typer av utvärdering. Även forskning kring 

utvärderingspraktiken samt svårigheter som finns med denna tas upp. Ambitionen med 

avsnittet är att presentera olika typer av utvärdering samt tidigare forskning i ämnet. 

Sedan väljs begreppen organisering, syfte och utvärderingsdesign ut som teoretiska utgångspunkter 

för att kunna beskriva hur kommunerna bedriver sin utvärdering av översiktsplanen. 

Därefter görs en kvalitativ innehållsanalys på kommunernas utvärderingsdokument där de 

teoretiska utgångspunkterna – med hjälp av frågor som baseras på dessa – styr genomgången 

av materialet. 

Det jag kom fram till i min studie var att samtliga undersökta kommuner genomför en 

utvärdering av översiktsplanen och att den är kopplad till aktualitetsprövningen. 

Utvärderingen tycks ske med interna utförare från den egna planeringsorganisationen, men 

en kommun (Göteborg) har utöver detta även anlitat externa. Översiktsplanen förefaller 

främst utvärderas utifrån om senare planering överensstämmer med översiktsplanens 

riktlinjer och mål. En möjlig utveckling av utvärderingsarbetet är att översiktsplanen bedöms 

utifrån om den har förbättrat senare planeringsbeslut. En annan utveckling skulle kunna vara 

att utvärderingen även involverar medborgare som får vara med och bedöma 

översiktsplanen. 

 

Nyckelord: uppföljning, utvärdering, planeringsutvärdering, conformance, performance, 
översiktsplan, fysisk planering 

 

  

 

Alexander Öhgren, Blekinge Tekniska Högskola,  

Kandidatprogrammet för fysisk planering, 2014 



 

4 

INNEHÅLL 

 

1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte & problemformulering ...................................................................................................................... 5 

1.2 Begreppsdefinition & tillvägagångsätt ...................................................................................................... 6 

1.3 Avgränsning och skäl till valt tillvägagångsätt ......................................................................................... 6 

2. INTRODUKTION TILL FÄLTET UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING ....................................... 8 

2.1 Olika definitioner av utvärdering och uppföljning................................................................................. 8 

2.2 Organisering av utvärdering ..................................................................................................................... 10 

2.3 Utvärderingens olika syften ...................................................................................................................... 11 

2.4 Utvärderingsdesign och olika värderingskriterier ................................................................................. 12 

2.4.1 Conformance som värderingskriterium ............................................................................................................. 13 

2.4.2 Performance som värderingskriterium ............................................................................................................... 14 

2.4.3 Programutvärderingsmodeller ............................................................................................................................. 16 

2.5 Erfarenheter från praktiken ...................................................................................................................... 16 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER..................................................................................................... 19 

4. METOD & EMPIRI ........................................................................................................................................ 22 

4.1 Innehållsanalys ............................................................................................................................................ 22 

4.2 Urval av empiriskt material ...................................................................................................................... 23 

4.3 Innehållsanalysens arbetsgång.................................................................................................................. 24 

5. ANALYS AV UTVÄRDERINGSDOKUMENT ..................................................................................... 27 

5.1 Organisering ................................................................................................................................................ 27 

5.2 Syfte .............................................................................................................................................................. 28 

5.3 Utvärderingsdesign .................................................................................................................................... 29 

5.4 Sammanfattning.......................................................................................................................................... 34 

6. DISKUSSION & SLUTSATS ........................................................................................................................ 36 

6.1 Slutsats ......................................................................................................................................................... 40 

REFERENSER ..................................................................................................................................................... 42 

Litteratur............................................................................................................................................................. 42 

Källmaterial ........................................................................................................................................................ 45 

BILAGA 1 – ANALYSFRÅGOR ..................................................................................................................... 46 

 
 



 

5 

1. 

INLEDNING 

In our opinion no new development activity should be planned or undertaken 

without first reviewing the lessons of past experience. (Tsubohara & Voogd 

2008:305) 

Förra året fick jag genom min utbildning möjlighet att åka till Göteborg för att närvara på 

föreläsningar kring hur kommunen bedrev sin fysiska planering. Många intressanta frågor 

inom planeringen belystes men jag fastnade vid en viss aspekt som nästan togs upp i 

förbifarten – nämligen uppföljningen av Göteborgs översiktsplan. En lärare som närvarade 

ansåg också att uppföljningsarbetet verkade intressant och menade att det inte var särskilt 

vanligt i planeringen, vilket var något som förvånade mig – borde inte planering utvärderas 

för att utvecklas? Denna iakttagelse fick mig att undra hur situationen såg ut i övriga Sverige 

samt internationellt. Efter att ha sökt kring forskning i ämnet visade det sig dock att det 

verkar saknas systematiska undersökningar över uppföljningens och utvärderingens praktik. 

Det tycks vara så att efterhandsbedömning av planering – både i planeringsforskning och i 

planeringsorganisationer – är ett till stora delar försummat område. 

I svenskt sammanhang finns det inget explicit krav på att en uppföljning eller utvärdering 

behöver göras. Närbesläktat är dock kravet på aktualitetsprövning av översiktsplanen som 

skall göras varje mandatperiod för att undersöka om den är aktuell. Dock har den nationella 

myndigheten för samhällsbyggande – Boverket – gett riktlinjer till att kommuner bör bedriva 

”rullande planering” och att aktualitetsprövningen i den skall ”utvärdera hur planen fungerat i 

olika situationer och som underlag för en diskussion om den framtida utvecklingen i kommunen” (Boverket 

2009:13). Frågan är om detta gett någon effekt på svensk planering? 

 

1.1 Syfte & problemformulering 

Denna uppsats syfte är att bidra med en bättre förståelse för hur uppföljning och utvärdering 

av översiktsplanen försiggår i praktiken. Vidare är syftet att klassificera kommunernas 

utvärdering mot utvärderingsteori och föra en diskussion kring hur utvärderingen av 

översiktsplanen kan utvecklas. 

Storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö kan anses vara ledande i svensk 

planering och förebilder för övriga kommuner. Dessutom kan uppföljning och utvärdering 

vara resurskrävande vilket innebär att det måste finnas en organisation som har möjlighet att 

bedriva ett sådant arbete. Därför förefaller det lämpligt att dessa fall undersöks. Om det 

skulle visa sig att uppföljningen eller utvärderingen är begränsad i dessa storstadskommuner 
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är det tänkbart att mindre kommuner inte heller bedriver utvärdering av översiktsplanen i 

större skala. Med anledning av detta lyder problemformuleringen: 

 Hur tillämpas uppföljning och utvärdering av översiktsplanen i svenska 

storstadskommuner? 

 

1.2 Begreppsdefinition & tillvägagångsätt 

I problemformuleringen finns begreppen tillämpas, uppföljning och utvärdering som skall 

förtydligas. Med tillämpas menas hur kommunerna beskriver sin uppföljning och utvärdering 

av översiktsplanen. Empirin i uppsatsen utgörs av respektive kommuns senaste 

”utvärderingsdokument” av översiktsplanen. Vad som exakt menas med den termen 

förtydligas i metodkapitlet. Inledningsvis definieras uppföljning och utvärdering som en 

efterhandsbedömning av den gällande översiktsplanen. 

Inledningsvis i kapitel 2 introduceras en bakgrund till uppföljning och utvärdering som 

beskriver olika definitioner av begreppen. Samma kapitel presenterar även vilka olika typer av 

utvärdering som kan användas med fokus på planering, då det finns flera olika 

tillvägagångsätt. I den avslutande delen av kapitlet kommer forskning kring utvärderingens 

tillämpning i planeringspraktiken redogöras samt vilka svårigheter som finns, liksom råd från 

forskare. 

Därefter redovisas och definieras de teoretiska utgångspunkterna som bygger på begreppen 

organisering, syfte och utvärderingsdesign. Baserat på begreppen redogör sedan metoddelen de 

frågor som styr den kvalitativa innehållsanalysen av empirin och hur analysen går tillväga. 

Efterföljande kapitel utgör uppsatsens analys av empirin, som sedan följs av 

diskussionskapitlet där jag klassificerar resultatet av analysen gentemot de teoretiska 

utgångspunkterna, samt diskuterar mot forskningsöversikten. Mina egna reflexioner kring 

hur utvärdering av översiktsplanen kan gå tillväga lyfts även fram, för att avslutningsvis 

presentera uppsatsens slutsats. 

 

1.3 Avgränsning och skäl till valt tillvägagångsätt  

Uppsatsen ägnar sig specifikt åt kommunernas efterhandsbedömning av den pågående 

översiktsplanen. Det är alltså fenomenet uppföljning och utvärdering som skall studeras. Ingen 

värdering av vilka mål eller visioner som kommunen har eller om översiktsplanen uppnår 

målen eller ej, kommer att ingå.  

För att undersöka problemformuleringen har fallstudie valts som forskningsstrategi. Detta 

för att kunna fånga upp en detaljerad bild kring arbetet med utvärdering av översiktsplaner. 

Enligt Denscombe (2009:62) tillåter fallstudier grundliga analyser eftersom enbart några få 

fall undersöks. Med tre exempel går det även att jämföra resultaten. 
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Valet att undersöka de tre största kommunerna i Sverige istället för att fördjupa sig i ett 

exempel har gjorts för att ge en bredare bild över hur situationen ser ut i ett större 

sammanhang. De tre storstadskommunerna ingår givetvis i en svensk planeringskontext och 

därmed bör det finnas likheter med andra platser i Sverige. Dock framhåller Denscombe 

(2009:68) att en svaghet med fallstudie som tillvägagångsätt är att resultatet av forskningen 

kan vara svårt att generalisera eftersom den fokuserar på ett begränsat urval. 

Utvärderingsarbetet av översiktsplanen utgör ett intressant studieobjekt då plan- och 

bygglagen kräver att varje kommun måste ha en aktuell översiktsplan och således har den en 

central roll i svensk planering. Andra dokument kan också staka ut kommunens visioner men 

dessa är inte obligatoriska enligt lagen vilket gör översiktsplanen till ett intressantare fokus. 

Med tanke på den obligatoriska aktualitetsprövningen och Boverkets uppmaning till 

utvärdering av översiktsplanen, förefaller det mer troligt att uppföljning och utvärdering 

bedrivs för denna plantyp än för andra planer. 
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2. 

INTRODUKTION TILL FÄLTET 

UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING 

Uppföljning och utvärdering är två begrepp som är starkt sammankopplade och har flera 

olika definitioner. Därför kommer detta kapitel inledningsvis redogöra för några av de 

definitioner som olika forskare – bl.a. statsvetaren Vedung, samt planeringsforskarna 

Alexander, Talen och Khakee – lägger in i begreppen. Vidare kommer kapitlet ge en 

bakgrund till skillnaden mellan program- och planeringsutvärdering. Därefter behandlas 

kopplingen mellan planeringsutvärdering och planeringsteori som bl.a. Khakee (2000:15-17) 

anser är oskiljaktiga begrepp. 

Eftersom det finns flera sätt att beskriva olika typer av utvärdering måste ett förhållningssätt 

väljas och nästkommande del av kapitlet presenterar utvärdering utifrån aspekterna: 

organisering, syfte och utvärderingsdesign. Inspiration för denna uppdelning har tagits från 

statsvetarna Hertting och Vedung (2009:63) som använde en liknande uppdelning för att 

beskriva svensk storstadspolitik, samt planeringsforskaren Baer (1997:330) som 

kategoriserade planeringsutvärdering utifrån frågorna Who? och What?, där den senare 

inkluderar syfte och utvärderingsdesign1. 

Den avslutande delen av kapitlet behandlar forskning kring hur uppföljning och utvärdering 

praktiseras i planeringsorganisationer och kommer även beskriva vilka svårigheter som finns, 

samt olika forskares råd till utvärderingspraktiken. 

 

2.1 Olika definitioner av utvärdering och uppföljning 

Utvärdering är ett begrepp som har flera olika definitioner av vad som innefattas beroende på 

vem som tillfrågas. Utvärderingsforskaren Carol H. Weiss (1998, refererad i Seasons 

2003:430) definierar utvärdering som ett systematiskt tillvägagångsätt för att bedöma hur väl 

interventionen2 uppnår utvalda kriterier, som ett medel för att utveckla verksamheten. 

Statsvetaren Evert Vedung (2009:33-35) har en liknande uppfattning men tillägger att 

utvärdering gör en noggrann bedömning i efterhand, som inte nödvändigtvis måste utveckla 

verksamheten. Vidare betonar Vedung (2009:32) att utvärdering måste innebära en värdering 

gentemot valt kriterium som bedöms på en värdeskala. 

                                                      
1 Baer (1997) använde även frågan When? i sin kategorisering, vilket kommer behandlas i kapitel 2.1. 
2 Termen används i denna uppsats som paraplybegrepp för det objekt, verksamhet, insats eller 
ingripande som skall utvärderas. 



 I n t r o d u k t i o n  t i l l  f ä l t e t  u p p f ö l j n i n g  &  u t v ä r d e r i n g   

9 

Uppföljning tycks vara starkt sammankopplat till utvärdering även om det inte alltid inryms 

under utvärderingsbegreppet. Planeringsforskaren Seasons (2003:430) menar att uppföljning 

medför en fortlöpande utvärdering av en intervention, vilken inkluderar insamling och 

tolkning av data kontinuerligt. Sociologerna- och utvärderingsforskarna Rossi, Lipsey och 

Freeman (2004:171) definierar uppföljning som en systematisk faktasammanställning av 

nyckelaspekter för att följa upp om interventionen fungerar som tänkt. Däremot anser 

Vedung (2009:35) att insamling av olika indikatordata – utan att reflektera kring varför mål 

eller liknande uppnåtts eller ej – inte är utvärdering, utan istället något han kallar för enkel 

uppföljning. Urbanteoretikern Talen (1996:257) är av uppfattningen att uppföljning av 

planresultat utan att förklara resultatet, utgör det första ledet av utvärdering. Som synes ovan 

är begreppen utvärdering och uppföljning starkt kopplade till varandra. 

Generellt brukar utvärdering delas upp i programutvärdering och planeringsutvärdering3. 

Planeringsforskaren Ernest R. Alexander (2006a:8-9) beskriver skillnaden på de två, där den 

förra oftast appliceras i offentliga policyområden som exempelvis hälsa, utbildning, 

ekonomisk utveckling och välfärd. Den kan användas för att utvärdera specifika program, 

aktiviteter eller verksamheter, samt som en del av policyutvärdering av exempelvis nationella 

projekt eller program. Interventioner som planeringsutvärdering intresserar sig för är lokala-, 

stads-, kommunala-, regionala- och strategiska planer, samt infrastrukturprojekt på 

internationell, nationell, regional och lokal skala. Planeringsutvärdering nämns i engelskan 

som plan evaluation men har en rik terminologi vilka i stort sett används som synonymer, 

exempel på dessa är plan assessment, plan testing, plan appraisal (Baer 1997:329). 

Program- och planeringsutvärdering skiljer sig även åt i definitionen av utvärdering beroende 

på vid vilken tidpunkt utvärderingen sker. I programutvärdering definieras begreppet 

utvärdering enligt flera forskare vanligtvis som en granskning av pågående, eller avslutade (ex 

post) interventioner (Alexander 2006a:8; Lichfield 2000:357; Oliveira & Pinho 2011:296). 

Utvärdering av pågående interventioner benämns ibland som in itinere [sv. på vägen] och 

frågan som ställs kan exempelvis vara: Hur ser befolkningsutvecklingen ut? 

Efterhandsbedömning är tillbakablickande och kallas för ex post-utvärdering [sv. efter 

händelsen]4. Exempel på fråga är: Uppnåddes målet om att få en funktionsblandad stadsdel?  

Planeringsutvärderingen inkluderar förutom pågående och ex post, även förhandsbedömning 

(ex ante) av interventioner (Alexander 2006a:8; Brody & Highfield 2005:160; Laurian & Shaw 

2009:295). Detta innebär att en bedömning av planen eller dylikt görs innan den 

implementeras och kallas för ex ante-utvärdering [sv. före händelsen]5. Frågan ställs då i förhand, 

exempelvis: Vilka förväntade konsekvenser ger planen? Flera forskare menar att fokus i 

planeringsutvärdering mest har legat på ex ante-utvärdering, medan ex post-utvärdering till stor 

del har förbisetts (Berke, Backhurst, Day, Ericksen, Laurian, Crawford & Dixon 2006:581-

582; Talen 1996:248; Lichfield 2000:356). I Lichfield och Prats (1998:293) studie av engelsk 

planering för dryga decenniet sedan, kommer de fram till att användningen av ex ante-

utvärdering var utbredd, medan pågående utvärdering i bästa fall är sporadisk, och ex post är i 

stort sett obefintlig. 

                                                      
3 Ibland refereras den förstnämnda som program- och policyutvärdering. 
4 Termen post hoc [sv. efter denna] används även ibland för att beskriva efterhandsbedömning. 
5 Termen a priori [sv. på förhand] används även ibland för att beskriva förhandsbedömning. 
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Vidare argumenterar några planeringsforskare – bl.a. Khakee (2000:15-17), samt Oliveira och 

Pinho (2010:346) – för att utvärdering och planering är oskiljaktiga begrepp. Khakee 

(2000:15) menar att all planering som siktar efter någon slags legitimitet måste utvärdera olika 

sätt att agera samt göra en bedömning av sannolika resultat av interventionen. Med detta 

ställningstagande anser Khakee att beroende på vilken planeringsteori som är rådande så har 

utvärderingen olika intresseområden.  

Khakee (2000:37-38) menar att en förskjutning skett i forskningen från rationell- till 

kommunikativ planeringsteori. Denna förskjutning från rationell till kommunikativ i 

forskningen har enligt Khakee (2000:36-38) medfört att fokus i utvärderingen ändrats från 

optimering och effektivitetsmaximering, till att även involvera integritet och samförstånd där 

aktörerna kan förklara sina åsikter och problem i en öppen diskussion. Från att prioriterat 

kvantitativa metoder förespråkas mer kvalitativa metoder med ett ökat intresse för att 

analysera processen istället för utfallet. Vidare anser Khakee att utvärderingen blir bredare 

och mer reflekterande i och med denna förändring, där fokus förändrats från att förbättra 

planen till att förändra samhället. 

*** 

Med ovan inledande definition och introduktion till fältet utvärdering och uppföljning 

kommer de tre följande avsnitten lyfta fram några typer av tillvägagångsätt för utvärdering 

som forskningen tar upp. Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka hur kommuner gör en 

efterhandsbedömning av översiktsplanen kommer enbart de tillvägagångsätt som berör 

pågående eller ex post-utvärdering att beskrivas. 

 

2.2 Organisering av utvärdering 

Vem som utvärderar (jfr. Baer 1997:330) – eller organiseringen – kan ske på många olika sätt. 

En grundläggande indelning brukar dock göras mellan intern och extern. Hertting och Vedung 

(2009:63-64) tydliggör förhållandet intern-extern genom vem som utför, initierar, finansierar 

samt använder utvärderingen, och dessa kan kombineras på olika sätt. Mest extern är den 

utvärdering som utförs, initieras, finansieras och används av externa aktörer. Exempel på 

detta kan vara en studie gjord av en forskargrupp. Den interna utvärderingen är i sin mest 

extrema form självutvärderande och kännetecknas av att aktören, exempelvis en tjänsteman, 

utvärderar sin egen insats. Intern utvärdering kan också exempelvis ta form av en särskild 

utvärderare, grupp eller enhet som utvärderar den egna verksamheten. Vedung (2009:179) 

menar att det som fäller avgörande om en utvärdering bedöms vara intern eller extern är 

vilken roll som utföraren har. 

Vedung (2009:181-182), samt Oliveira och Pinho (2010:346), anser att en stor fördel som 

interna uppföljningar och utredningar har är att utvärderarna har en god kunskap inom det 

som skall undersökas och behöver således inte en inlärningsprocess för att sätta sig in i 

verksamheten. Ett annat argument som forskarna lyfter fram är att intern utvärdering främjar 

ett långsiktigt lärande och ökar sannolikheten att utvärderingens slutsatser och 

rekommendationer antas av verksamheten. Svagheter med intern utvärdering som Vedung 
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(2009:182-183), samt Oliveira och Pinho (2010:346) lyfter fram, är att objektiviteten kan bli 

lidande och likaså kan utvärderingen utmynna i självförsvar eller skryt. Dessutom är det 

svårare att sprida sina vunna erfarenheter till andra och utvärderingen riskerar även att bli 

hemmablind och inte ta in nytänkande. Intern utvärdering kan också ta tid från andra 

arbetsuppgifter. 

Enligt samma forskare är objektiviteten i externa utvärderingar generellt bättre (Vedung 

2009:183; Oliveira & Pinho 2010:346). Vedung (2009:183) tillägger dock att konsulter som 

arbetar på uppdrag av en verksamhet kan vara inställsam för att i framtiden få nya kontrakt, 

vilket gör att objektiviteten kan ifrågasättas. Men externa utvärderare har generellt fördelen 

att som utomstående föra in nya perspektiv och synsätt på utvärderingen vilket ökar chansen 

för mer radikala förändringar (Vedung 2009:183). Nackdelar med extern utvärdering speglar i 

stora drag de fördelar som dess interna dito har (Oliveira & Pinho 2010:346; Vedung 

2009:183). En utvärdering kan också kombinera intern och extern organisering för att öka 

fördelarna och minska nackdelarna (Hertting & Vedung 2009:64; Oliveira & Pinho 

2010:346). 

Lichfield (2001, refererad i Oliveira & Pinho 2010:346) argumenterar för att 

planeringsutvärdering skall utföras av planerare som från start är delaktig i den berörda 

planeringsinterventionen. Oliveira och Pinho (2010:346) framhåller dock att det inte råder 

konsensus om denna uppfattning. Vedung (2009:181-182) menar att syftet avgör vilken 

organisering som lämpar sig mest: Är det övergripande syftet kontrollerande (se 

nästkommande avsnitt) bör organiseringen vara extern, men om syftet däremot är främjande 

skall istället utvärderingen helst vara intern. 

 

2.3 Utvärderingens olika syften 

 If we do not evaluate our plans and planning processes, we miss a valuable 

opportunity to learn how to improve them. (Berke & Godshalk 2009:228) 

En del forskare menar att den huvudsakliga fördelen med att utvärdera planering är för att 

legitimera och öka tilltron till planeringen samt utveckla dess praktik (Oliveira & Pinho 

2009:36; Soria & Valenzuela 2013:945; Laurian, Crawford, Day, Kouwenhoven, Mason, 

Ericksen & Beattie 2010:740). Men det finns flera olika syften som utvärdering kan ha och 

flera olika sätt att klassificera dessa. Hertting och Vedung (2009:65-66) gör en uppdelning i 

tre övergripande syften som utvärdering kan ha och dessa är: kontrollerande, främjande och 

strategiska.  

Det kontrollerande syftet handlar enligt Hertting och Vedung (2009:65) primärt om ett 

ansvarsutkrävande där överordnade kan kontrollera att underordnade sköter sina uppdrag, 

enligt formen redovisning uppåt och uppsikt nedåt. Khakee och utvärderingsforskaren 

Hanberger (2008:309-310) anser att ansvarsutkrävande inte fått samma uppmärksamhet i 

planeringsutvärdering som i programutvärdering och menar att ändringen från government 
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till governance – där staten fått mindre inflytande6 – medfört att det är svårt att utse 

ansvariga för resultatet av genomförd planering. För att öka ansvarsutkrävandet i planeringen 

föreslår författarna en ökad transparens i utvärderingsarbetet där medborgare involveras i 

planerings- och utvärderingsprocessen (Khakee & Hanberger 2008:320-322). 

Hertting och Vedung (2009:66) menar att utvärdering som har främjande som överordnande 

syfte avser att utveckla interventionen i fråga och föreslå förbättringar. Tanken är att ta 

lärdom till senare agerande. Både personal i verksamheten och politiker kan dra nytta av en 

utvärdering i främjande syfte då de kan hjälpa att ompröva och reflektera mål och strategier. 

Vidare menar författarna (Hertting & Vedung 2009:66) att både utvärdering som 

kontrollerande och främjande är viktigt i en representativ demokrati. Den förstnämnda 

handlar om demokratisk ansvarshet medan den senare handlar om att förbättra effektivitet 

och handlingskraft. Alexander (2006a:8) anser att syftet med ex post-utvärdering är att 

förbättra sin förståelse för planeringen och lära sig av sina erfarenheter. 

Den sista kategorin av övergripande syfte med utvärdering som Hertting och Vedung 

(2009:66) presenterar är det strategiska. Istället för att kontrollera eller främja interventionen 

används istället utvärderingen som verktyg för att försköna interventionen, eller smutskasta 

andra alternativ. 

Vid all utvärdering menar Vedung (2009:174) att förklaringsfaktorer för resultatet skall 

undersökas: Vad beror resultatet på? Detta gäller både utvärdering som har kontrollerande 

syfte för att kunna fördela ansvar för framgång och misslyckande och i utvärdering med 

främjande syfte för att rätta till tillkortakommanden. 

 

2.4 Utvärderingsdesign och olika värderingskriterier 

Det finns flera olika modeller – utvärderingsdesign – som kan användas i utvärdering. För att 

bedöma en plan måste kriterier – värderingskriterier – väljas, och det finns flera olika sådana. 

Det är med hjälp av dessa kriterier som en bedömning kan göras på hur ”framgångsrik” en 

intervention varit. Flera planeringsteoretiker – som exempelvis Alexander och Faludi 

(1989:127), samt Baer (1997:329) – anser att det är viktigt att definiera detta för att skilja 

”bra” planer från ”dåliga”. Men det finns en problematik kring detta i planeringsutvärdering 

eftersom vad som bedöms vara ”framgångsrik” planering varierar från fall till fall. Talen 

(1997) menar att: 

/…/ developing a clearer understanding of planning success seems an implausible 

task because (1) there is no definition of what planning success is; (2) there is no 

empirical knowledge of when – in what circumstances – planning has in fact 

                                                      
6 Fler faktorer som ingår i förskjutningen government till governance, där den offentliga sektorn har 
mindre resurser, är enligt Khakee och Hanberger (2008:310) introduceringen av New Public 
Management för att förbättra konkurrenskraften hos offentliga tjänster samt decentraliseringen av 
densamma. Även uppmuntran till volontärism där människor och organisationer involveras i 
branscher som tidigare enbart offentliga sektorn var ansvarig för, samt samarbete och nätverkande 
mellan den offentliga sektorn och privata företag, ingår i denna förskjutning enligt författarna. 



 I n t r o d u k t i o n  t i l l  f ä l t e t  u p p f ö l j n i n g  &  u t v ä r d e r i n g   

13 

succeeded; and (3) there is no method for measuring planning success. (Talen 

1997:573) 

Alexander (1998:370) är av uppfattningen att det inte finns ett ”bästa” sätt att utvärdera 

planer, utan enbart bättre och sämre tillvägagångsätt och vad som är mest lämpat varierar 

beroende på situation. Generellt brukar dock planeringsutvärdering ex post delas in under två 

skilda tillvägagångsätt: conformance, baserad på överrensstämmelse; och performance, baserad på 

om planen hjälpt till att förbättra senare beslutsfattande7 (Alexander 2009:235; Tsubohara & 

Voogd 2008:305; Loh 2011:273; Korthals Altes 2008:229; Berke et al. 2006:585). Det skall 

tilläggas att planeringsutvärdering som baseras på ett utilitaristiskt perspektiv – som 

exempelvis investerings-, multikriterie- och cost-benefit analyser – även finns i ex post-

utvärdering, men att de har tillkortakommanden (Alexander 2009:236) och inkluderas därför 

inte i denna översyn. 

Introducering av de för planeringsutvärdering specifika värderingskriterierna conformance och 

performance kommer redogöras för nedan, samt vilka styrkor och svagheter som de anses 

inneha. Därefter beskrivs olika utvärderingsdesigner som finns i programutvärdering. 

 

2.4.1 CONFORMANCE SOM VÄRDERINGSKRITERIUM 

The conformance-based approach focuses on planning outcomes and the 

linkages between plans and actual development. A plan is considered 

implemented if development patterns adhere to its policies and meet its 

objectives. (Laurian, Day, Berke, Ericksen, Backhurst, Crawford & Dixon 

2004:472) 

Conformance beskrivs av Alexander (2009:235) som att överensstämmelse mellan plan och 

utfall undersöks och att den bedöms på två olika sätt. Den första är att genom att granska 

utfallet ”på marken” om den överensstämmer med planen eller riktlinjer från planen. Den 

andra är att undersöka hur senare planläggning och planeringsverktyg följer utstakade mål 

och direktiv. Dessa två sätt kan också kombineras i samma utvärdering. En grundläggande 

tanke med conformance är enligt Talen (1997:577) att utvärderarna har ett greppbar objektivt 

tillvägagångsätt för att mäta hur framgångsrik planen är.  

Planeringsforskarna Laurian, Day, Berke, Ericksen, Backhurst, Crawford och Dixon 

(2004:472) anser att conformance medför ett synsätt där planens funktion är som en 

”blueprint” [sv. ”ritning”] som skall genomföras. Den holländske planeringsforskaren 

Korthals Altes (2008:229) delar denna åsikt och menar vidare att conformance förutsätter att 

planen är ”den föredragna lösningen” och att planen existerar för att genomföra denna 

lösning. Således är planens funktion att bli implementerad och det är mot detta som 

”framgången” av planen mäts. Faludi (2006:122) betraktar relationen mellan den som gör 

planen och de som genomför planen som top-down i detta tillvägagångsätt. Enligt Laurian et 

al. (2010:742-743) stämmer conformance väl överrens med rationella planeringsteorier.  

                                                      
7 Begreppen conformance och performance kommer fortsättningsvis att användas istället för att använda en 
svensk översättning då de är två vedertagna termer som tycks sakna en svensk motsvarighet. 
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Faludi (2000:305; 2006:122) gör en skillnad mellan mindre planer som är projektinriktade – 

vilka han kallar för projektplaner – och strategiska planer. För den förstnämnda förespråkar 

forskaren att conformance används som värderingskriterium, eftersom en sådan plan är 

teknisk och implementationsinriktad, medan strategiska planer bör bedömas med 

performance. Saglie och Sandberg (1997:68) visar dock med ett norskt exempel att den 

strategiska kommunplanen stämde till 96-98 % med den verkliga utvecklingen, vilket 

demonstrerar att conformance även kan användas till att utvärdera översiktliga strategiska 

planer. 

Det finns enligt Talen (1996:256-257) stora fördelar med att undersöka utfallet av planer 

objektorienterat, d.v.s.  att resultatet av utfallet granskas istället för att fokusera på processen. 

Först och främst har den fördelen att visa om utfallet blir som planförfattaren föreställt sig 

och kan till viss del tala om ifall planprocessen varit effektiv i avseendet att skapa planering 

med substans. Conformance kan fungera i ett kontrollerande syfte som gör att beslutsfattare, 

planerare och allmänheten får veta vilka mål som är uppnådda, ändrade eller strukna. Det är 

även när detta uppmärksammas som utvärderingen enligt författaren kan utvecklas till nästa 

nivå, som innebär att förklara vilka faktorer som ligger till grund för resultatet. På detta sätt 

går det att se vilka mål som kan uppnås och vilka som systematiskt misslyckas, där den 

senare kan ge en indikation att målen är felformulerade och behövs revideras. 

Enligt Laurian et al. (2004:427) är de flesta planer som görs rationella vilka avser att påverka 

det fysiska utfallet och av denna anledning så menar författarna att användandet av 

conformance lämpar sig bäst. Ytterligare en styrka med detta värderingskriterium som 

författarna lyfter fram är att den är tydligare att förstå och tolka än den mer abstrakta 

performance, vilket medför att conformance passar bättre att inkorporera i 

planeringsorganisationen. 

En svaghet som Korthals Altes (2006:111) uppmärksammar med att mäta framgång genom 

överrensstämmelse är att det finns en risk att bedömningen inte tar senare problem och 

utmaningar i beaktning, vilket gör conformance till ett stelbent verktyg. Faludi (2000:299) 

anser att conformance även har tillkortakommanden vid bedömning av 

planeringsverksamheten eftersom det inte enbart är anställda inom den organisationen som 

implementerar planen, utan de är beroende av andra aktörer. 

 

2.4.2 PERFORMANCE SOM VÄRDERINGSKRITERIUM 

Performance /.../ refers to how a plan fares during negotiations, whether 

people use it, whether it helps clarifying choices, whether /.../ the plan forms a 

part of the definition of subsequent decision situations. So what happens with 

the plan becomes the key to evaluation. Whether or not it is followed is not the 

issue. (Faludi 2000:305-306) 

Performance ser planen som ett ramverk för senare planläggning enligt Alexander (2009:235) 

och Korthals Altes (2006:99). Faludi (2000:299-300; 2006:123) beskriver performance som 

att planen bedöms i ljuset av dess användbarhet och effektivitet i sin roll som ramverk: Om 
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den rådfrågades i senare beslutsfattande och hur den förbättrar förståelsen för nutida och 

framtida problem för beslutsfattare. Frågan som ställs är vid denna typ av utvärdering är om 

planen hjälpt till att förbättra senare beslutsfattande, menar Korthals Altes (2008:228). 

Laurian et al. (2004:472) kategoriserar denna utvärdering som processorienterad, till skillnad från 

conformance som är objektorienterad. Enligt Korthals Altes (2006:99) är en grundläggande 

tanke och utgångspunkt med performance att kunskap som finns tillgänglig vid senare beslut 

är större än när planen gjordes. Därför skall inte planen vara formad som en tvångsåtgärd. 

Enligt Faludi (2000:303-304) så lämpar sig performance bäst som värderingskriterium på 

strategiska planer då den ofta innehåller flera delar som berör många olika aktörer. Det gäller 

främst strategiska planer på regional, nationell nivå och uppåt, men även lokala planer kan 

lämpa sig väl för performance. Tillvägagångsättet är lämpligt om det finns många olika 

variabler och osäkerhet i planeringen menar författaren. 

Men eftersom en strategisk plan är komplex bör den enligt Faludi (2006:123-124) brytas ned 

i mindre ”messages” [sv. ”delar”] för att utvärderas. Vad som händer med dessa ”messages” 

är en central aspekt i utvärdering som använder performance. Ett ”message” av planen 

fullgör sin roll endast om den tillämpas av avsedda mottagare på önskat sätt. Även om 

mottagarna inte tar den ståndpunkt som den strategiska planen avser, har de ändå reflekterat 

över det alternativet. Således har planen fungerat som en del av det ramverk av val som 

senare mottagare kan välja mellan.  

Faludi (2006:122-123) tillägger att performance kan bidra till att planering präglas av lärande 

och ökad förståelse mellan olika aktörer, istället för att enbart se verksamheten som en 

teknisk process. Men Faludi (2000:302) påpekar även att planeringen inte alltid kan vara 

lärande, utan måste ibland även vara teknisk och producera resultat.  

Enligt Korthals Altes (2006:99; 2008:234) är en stor fördel med performance att 

utvärderingen och planen blir mer flexibel då målen kan ändras beroende på hur 

utvecklingen sker. Om planens framgång mäts genom conformance kan det leda till att 

analysen baseras på gammal kunskap. Andra fördelar med performance som Mastop och 

Needham (1997:883-884) identifierar är att den ger en större förståelse hur idéer utvecklas, 

sprids och mottas av olika aktörer i beslutsprocessen, samt ser till hela processen från plan 

till utfall. De menar vidare att performance kan användas för att utvärdera flera olika typer av 

planering, från vägledande till starkt styrande. Laurian et al. (2004:472) anser dock att 

performance i praktiken är svårtillämpad i en planeringsorganisation eftersom den är mer 

abstrakt än conformance.  

Något som Faludi (2000:308) understryker som viktigt för alla planer – oavsett om 

utvärdering sker utifrån conformance eller performance – är att planen används, eftersom en 

plan som inte används alltid är en dålig plan. 
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2.4.3 PROGRAMUTVÄRDERINGSMODELLER 

Indelningen av utvärdering i conformance och performance tycks vara specifik för 

planeringen. Programutvärderingen har generellt flera andra klassificeringsmodeller som 

används, vilket enligt Oliveira och Pinho (2011:293-296) kan bero på att programutvärdering 

används i många fler fält än specifikt planering. Författarna menar att det finns ett behov att 

föra samman planerings- och programutvärdering (Oliveira och Pinho 2011:293-296). Tre 

modeller som Vedung (2009:70-72) använder i sin indelning av utvärderingsdesign, har andra 

värderingskriterier än conformance och performance8. Dessa är relevansmodeller, 

ekonomimodeller, samt aktörsmodeller. 

Relevansmodellers bedömningskriterier är inte fråga om ett mål uppnåtts eller ej, utan istället är 

det underliggande problemet i fokus. Frågan som ställs är hur pass relevant interventionen är 

för att påverka det problem som den är avsedda att göra (Vedung 2009:71-72). 

Ekonomimodeller intresserar sig som hörs på namnet för kostnaden, produktivitet och 

effektiviteten av en intervention (Vedung 2009:72). 

Aktörsmodeller 9 kan bedöma både process som resultat (Vedung 2009:72), där interventionen 

bedöms utifrån intressenternas perspektiv (Hertting och Vedung 2009:68). Hertting och 

Vedung (2009:68-70) skiljer på enkel- och kvalificerad intressentutvärdering. Den förstnämnda 

beskrivs som en nöjdhetsutvärdering om interventionen motsvarat intressenternas önskemål 

där de frågas var för sig individuellt. Den senare betonar en kommunikation mellan aktörer 

för att komma fram till en gemensam bedömning. Dialogen ämnar till att kritiskt granska 

interventionens värde utifrån dess kollektiva nytta.  

Laurian et al. (2010:745) lyfter fram en annan kategori av utvärderingsdesign som inte 

Vedung tar upp. Den kallas för datadriven utvärdering och saknar värderingskriterier, är icke 

teoretisk och används för att följa ändringar över tid genom att samla in information som är 

av nytta till verksamheten. Forskarna menar att planerare ofta använder denna modell i 

praktiken. 

*** 

Ovan beskrevs flera typer av utvärdering genom aspekterna organisation, syfte och 

utvärderingsdesign, där den sistnämnda aspekten visade att olika värderingskriterier kan 

användas vid utvärdering. Nästkommande avsnitt behandlar forskning kring hur uppföljning 

och utvärdering praktiseras i planeringsorganisationer. 

 

2.5 Erfarenheter från praktiken 

Enligt Khakee (2003:340), Alexander (2006a:13), samt Oliveira och Pinho (2011:296), tycks 

det finnas lite forskning kring hur planeringsutvärdering sker i praktiken. I den forskning 

                                                      
8 Vedungs (2009:70-72) mål- och resultat, samt mål- och processmodeller har värderingskriterier som 
är lika conformance och performance. Därför presenteras inte de i denna uppsats. 
9 Laurian et al. (2010:745) benämner denna modell som användningsdriven utvärdering. 
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som gjorts verkar det finnas ett glapp mellan vad utvärderingsteori föreskriver hur 

utvärdering skall gå tillväga och hur det ser ut i praktiken (Khakee 2003:340; Oliveira & 

Pinho 2011:296). Exakt hur stort glappet är enligt Alexander (2006a:13) okänt då det inte 

finns någon kontinuerlig och systematisk undersökning av detta. Dock finns vissa fall där 

utvärderingspraktiken har beskrivits närmre. 

Khakee (2003:348-349) hänvisar till flera svenska forskare som visar att utvärdering av 

offentlig verksamhet i Sverige för dryga decenniet sedan generellt använde rationella, 

kvantitativa metoder för utvärdering, trots att utvärderingsforsknings betonat behovet av fler 

kvalitativa och kommunikativa tillvägagångsätt. Planeringsforskaren Baum (2001:157) 

kommer fram till att vissa kommuner i USA gör utvärdering sporadiskt snarare än 

systematiskt och att det finns få renodlade utvärderare eller budget specifikt öronmärkt för 

utvärdering. 

I en kanadensisk studie som Seasons (2003:432-437) gjorde, visar det sig att de intensiva och 

avancerade utvärderingsmetoder som utvärderingsforskningen föreskriver, inte är möjlig i 

den verklighet som planeringsorganisationen befinner sig i. Istället försöker planerare göra 

det bästa av situationen baserat på de resurser som finns att tillgå. En del 

planeringsorganisationer som ingick i Seasons (2003:432-437) studie ansåg att nyttan av 

utvärdering inte var tillräcklig för att bedrivas. Vanligast var att planeringsorganisationerna 

använde kvantitativa data och enbart i ett fåtal fall använde de sig av kvalitativa. Några 

kommuner inkluderade dock medborgare som fick utvärdera hur de upplevde att kommunen 

och planerna uppnått sina mål. Men dåligt formulerade mål och visioner i planerna gjorde 

det svårt för en del kommuner att utvärdera planer. Planeringsforskaren Stevens (2013:472), 

samt Seasons (2003:435) och Talen (1996:257), menar att tydliga mål borde finnas i planer så 

att de enklare kan följas upp. Enligt Baer (1997:330) bör även utvärderingskriterier stakas ut i 

den beslutade planen innan utvärderingen inleds. 

Vidare kom Seasons (2003:436-437) i sin studie fram till att storleken på kommunerna inte 

hade direkt påverkan på hur utvärderingen gick till, utan de främsta påverkande faktorerna 

var vilka resurser – tid, pengar och kompetens – som fanns att tillgå. Den politiska viljan 

samt den organisatoriska kulturen visade sig också kunna uppmuntra till utvärdering eller 

hämma den. De organisationer som strävade efter att utveckla sin verksamhet var mer öppna 

för att bedriva utvärdering. I en lärande organisation kan enligt Seasons (2003:436-437) de 

anställda bidra till den fortlöpande utvärderingen och lärandet. Han menar vidare att inte 

enbart planeringsorganisationen kan medverka i utvärderingen, utan även andra offentliga 

sektorer. 

Svårigheter som planeringsorganisationer ställs inför är enligt Baum (2001:157), Laurian et al. 

(2010:746) och Seasons (2003:433) att de ofta saknar resurser i tid, personal och expertis för 

att genomföra utvärdering. Laurian och Shaw (2009:295-196) samt Seasons (2003:436-437), 

menar att utvärdering också kan belysa tillkortakommanden som gjorts i planeringen, vilket 

kan öka ansvarsutkrävandet. Om svagheter och misslyckanden identifieras kan det medföra 

ett tryck utifrån att göra något åt saken och därför kan utvärdering vara hotande mot 

planeringsorganisationen och politikerna. Laurian et al. (2010) menar att: ”It may be more 

rewarding for planners and elected officials to launch new plans or programmes rather than evaluate past 
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interventions” (Laurian et al. 2010:746). Att producera nya planer istället för att utvärdera äldre 

är något som geografen Hugh W. Calkins redan för drygt 30 år sedan kallade för ”new plan 

syndrome” (1979, refererad i Loh 2011:272). 

Ett annat problem som Seasons (2003:436) och Alexander (2006b:272-273) lyfter fram är att 

det finns svårigheter att presentera uppföljnings- och utvärderderingsarbetet för 

beslutsfattare eftersom ”läsbarheten” i dokumenten måste ändras med tanke på läsaren. Om 

utvärderingen skall göras transparent måste dokumentet utformas på ett sådant sätt som kan 

innebära att det kan vara svårt att ta med alla delar i utvärderingen. 

Det kan även vara svårt enligt bl.a. Laurian et al. (2010:747) och Seasons (2003:435), att visa 

på förklaringsfaktorer mellan plan och utfall i planering, då flera faktorer spelar in för resultatet 

av en plan (jfr. Vedung 2009:174 som anser att förklaringsfaktorer är en central aspekt i 

programutvärdering). Talen (1996:255) förespråkar att planeringsutvärdering istället skall 

sikta på att göra associationer mot planen, eftersom det är mer pragmatiskt och kan ändå 

försöka förklara resultatet. Planeringsforskarna Brody och Highfield (2005:161) anser att 

även om det kan vara svårt att förklara varför resultatet blivit som det blivit och att resultatet 

beror på planen, så borde ändå planerare och beslutsfattare till viss del hållas ansvariga för 

planer och policys som implementeras. Annars menar forskarna att det går att ifrågasätta 

planering som verksamhet. 

Baum (2001:157) intar ett pragmatiskt förhållningssätt till utvärdering och anser att även små, 

sporadiska utvärderingar, kan ge insikter och lärdomar till planeringsverksamheten. 

Planeringsorganisationer skall enligt Baum försöka hitta de aspekter i planen eller 

planeringen som bedöms som viktigast och sedan utvärdera dessa i adekvat omfattning 

utifrån vad resurserna tillåter, vilket även Seasons (2003:437-438) håller med om. Korthals 

Altes (2008:229) instämmer och menar att utvärdering inte skall eftersträva att vara holistisk 

som följer upp planen in i minsta detalj. Han menar att ett sådant förhållningssätt inte är 

särskilt fruktbart, utan utvärderingen skall istället bedömas utifrån några få utvalda kriterier.  

Baum (2001:153) anser vidare att utvärdering borde följa tre stycken principer: 1) Gör enbart 

utvärdering om kunskapen som fås försvarar att resurser till utvärdering avsätts; 2) Försök 

inte utvärdera allt, utan sätt prioriteringar; 3) Fokusera på att lärandet i utvärderingen. 

Liknande råd ger Seasons (2003:437-438) utifrån resultatet av sin kanadensiska studie. Han 

anser att uppföljning och utvärdering bör introduceras gradvis och utvecklas genom ”trial 

and error”. De metoder som används bör också vara enkla att förstå och använda, med 

tydliga kriterier som bör stipuleras i planen innan utvärderingen börjar. Slutligen anser 

Seasons (2003:438) att utvärdering borde marknadsföras bättre – inom organisationen, till 

politiker och till andra intressenter – för att tydliggöra vilka positiva effekter det kan medföra 

för verksamheten.  
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3. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I förra kapitlet uppmärksammades att utvärdering och uppföljning kunde skilja sig beroende 

på vad som involverades i termerna. Den här uppsatsen kommer med utgångspunkt i Talen 

(1996:247) att använda utvärdering som ett gemensamt begrepp för de båda för att undvika att 

använda båda termerna simultant. Detta innebär att insamling av information och data som 

berör översiktsplanen även inkluderas i begreppet utvärdering. Tidigare kapitel visade även att 

utvärdering kan ha en definition som inkluderar bedömning av planer innan de tagits i bruk, 

så kallad ex ante utvärdering, men detta kommer inte att involveras. Utan denna uppsats 

definierar – likt Vedung (2009:22-24) – utvärdering som efterhandsbedömning. Med 

efterhandsbedömning inkluderas både utvärdering som sker ex post och pågående; specifikt av 

den gällande översiktsplanen. 

Detta leder till att utvärdering i denna uppsats fortsättningsvis definieras som: En 

efterhandsbedömning av översiktsplanen som berör hur planen presterat utifrån uppsatta 

värderingskriterier, och/eller hur den förhåller sig till nya förutsättningar, och/eller hur 

senare planering förhållit sig till planen. 

Då min problemformulering utgår från hur kommunerna tillämpar sin utvärdering av 

översiktsplanen anser jag att teorin bör vara ganska bred för att analysera kommunernas 

arbete. För att beskriva utvärdering används tre kategorier – organisation, syfte och 

utvärderingsdesign – som definieras nedan. Med hjälp av dessa klassificeras och analyseras 

empirin.10 

Organisation: Som tidigare framkommit kan utvärderingens organisation genomföras internt 

eller externt. Ett förtydligande som Vedung (2009:179) gjorde var att det var utföraren av 

utvärderingen som fällde avgörandet om den ansågs vara intern eller extern. Men 

organiseringen av en utvärdering kan ta olika former och det är av intresse att se hur 

kommunen gått tillväga. För att bredda begreppet och få ett med utförligt svar kommer även 

upplägget av utvärderingen – i vilken form arbetet utförs – ingå i definitionen. Exempelvis i 

form av workshops, analys av dokument, möten etc. Det är denna definition som kommer 

att användas i den empiriska undersökningen. 

                                                      
10 Liknande kategorier användes av Hertting och Vedung (2009:63) för att analysera utvärdering av 
storstadspolitiken och de förefaller vara användbara även i denna uppsats eftersom de kan en bred 
bild av utvärderingen. Fler kategorier och begrepp skulle kunna användas men då är det troligt att inte 
en lika djupgående analys av utvalda aspekter skulle kunna göras. Även färre begrepp hade varit ett 
alternativ för att antingen försöka göra än mer ingående analys av respektive, eller för att kunna 
undersöka en större empiri. Min sammanlagda bedömning är dock att utvalda begrepp möjliggör en 
granskning och tolkning av dokumenten på ett sätt som möjliggör att problemformuleringen kan 
besvaras och det är av denna anledning de har valts. 
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Syfte: För att analysera syftet i de kommunala exemplen har jag valt att använda Hertting och 

Vedungs (2009:65-66) kategorisering i främjande och kontrollerande som grund11. Det 

kontrollerande syftet innehöll i Hertting och Vedungs (2009:65) definition ansvarsutkrävande 

vilket innebar att överordnade kan kontrollera att underordnade sköter sina uppdrag och 

används för att ställa någon till svars: Vem är ansvarig för att utvecklingen inte blev som den 

blev?12 Men utvärdering kommer även klassas ha ett kontrollerande syfte om den granskar att 

utveckling i markanvändning och senare planering följt översiktsplanen. Den är således starkt 

knuten till conformance. Främjande utvärdering kännetecknas av att vilja utveckla 

verksamheten och föreslå förbättringar. En central tanke är att försöka lära sig från tidigare 

agerande. 

Utvärderingsdesign: Som tidigare framkommit finns många olika typologier och modeller 

– utvärderingsdesign – att dela in utvärdering i. Här väljs fem stycken ut: conformance, performance, 

aktörsmodeller, relevansmodeller och datadriven utvärdering.  

Alexander (2009:235) menar att conformance både kan undersöka hur utfallet ”på marken” och 

senare planläggning och planeringsverktyg följer planens utstakade mål och direktiv. Det är 

denna definition som kommer att användas i uppsatsen för att identifiera conformance. 

Performance definierar Faludi (2006:123) som en metod som undersöker hur planen rådfrågats 

vid senare beslutsfattande och om den hjälpt till med att underlätta och förbättra 

beslutsfattandet. Denna definition kommer användas för att identifiera performance. 

Aktörsmodeller utgår enligt Vedung (2009:72) från intressenternas perspektiv och bedöms 

utifrån om den motsvarar deras förväntningar och definieras av att fler aktörer än utförarna 

involveras i utvärderingen. Under aktörsmodeller skiljde Hertting och Vedung (2009:68-70) 

på enkel- och kvalificerad intressentutvärdering baserat på vilket sätt aktörerna involverades. 

Denna definition av aktörsmodeller kommer att göras i denna uppsats. Relevansmodellen 

handlar om att undersöka ifall interventionen är relevant för det underliggande problemet 

och problematiserar och bedömer målet, insatserna och organisationen i interventionen 

(Hertting och Vedung 2009:70), samt till vilken grad den är relevant (Vedung 2009:116). Ett 

exempel för att tydliggöra detta i ett sammanhang som berör fysisk planering är exempelvis: 

Är strategin förtätning en bra strategi för att bekämpa bostadsbristen? Den hänvisar till om 

det är ett relevant eller lämpligt mål13, och det är den definitionen som används i denna 

uppsats. 

Ovan fyra utvärderingsdesigner kan användas för att analysera vilka värderingskriterier som 

är vanligast i de undersökta fallen. För att göra en mer ingående analys kommer även 

förklaringsfaktorer (jfr. Vedung 2009:174) eller associationer (jfr. Talen 1996:255) för resultatet 

                                                      
11 Den utesluter enbart det strategiska syftet som Hertting och Vedung (2009:66) anser att en 
utvärdering kan ha. Skälet till att den inte tas med är att uppsatsens syfte inte är att kontrollera om den 
bakomliggande tanken med utvärderingen är för att skönmåla sin egen verksamhet och det är 
dessutom svårt att undersöka det genom enbart en innehållsanalys. 
12 Khakee och Hanberger (2008:309) menar att det inte är särskilt vanligt med ansvarsutkrävande 
utvärdering i planeringen vilket gör det intressant att uppmärksamma om så sker i empirin. 
13 Observera att detta skiljer sig från om målen är aktuella, som skulle kunna sägas höra till 
relevansmodellen. I definitionen som används i denna uppsats avser relevansmodellen att undersöka 
det underliggande problemet. Problem definieras som en värdering av hur verkligheten ser ut och vad 
som önskas att det vore. I den definitionen ingår alltså inte aktualiteten av målen. 
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undersökas. Detta kommer att kompletteras med en granskning om utvärderingen är 

värderande eller betygssättande i sin bedömning gentemot valda värderingskriterier, vilket var 

något som Vedung (2009:32) ansåg var en viktig del i utvärdering. 

Den sista utvärderingsdesignen som väljs ut är datadriven utvärdering och används enligt 

Laurian et al. (2010:745) för att följa ändringar över tid. Den är därmed varken 

betygssättande eller försöker förklara varför resultatet blivit som det blivit. Denna uppsats 

använder termen för att identifiera om information samlas in gällande: 1) hur byggnation och 

detaljplanering gått till väga; 2) hur senare plan- och policydokument producerats; eller 3) 

omvärldsanalys, trender, nya lagar och förutsättningar. 

Sammanfattningsvis är de olika aspekterna som ingår under kategorin utvärderingsdesign: 

conformance, performance, aktörsmodeller, relevansmodeller och datadriven utvärdering14. De fyra 

förstnämnda kommer även att analyseras utifrån om de redogör för förklaringsfaktorer eller 

bedömer hur väl resultatet uppnått valda kriterier. 

*** 

Nästkommande kapitel kommer att bryta ned ovanstående begrepp i mindre delar, frågor, 

som ställs till de dokument som skall undersökas.  

 

                                                      
14 Vedungs (2009:71) ekonomimodeller används inte i genomgången eftersom sådana inte borde vara 
aktuella att använda för att utvärdera en översiktsplan. 
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4. 

METOD & EMPIRI 

Jag har valt att göra en fallstudie utifrån tre kommunala exempel för att kunna fånga upp en 

detaljerad bild kring arbetet med utvärdering av översiktsplaner. Vid en grundlig analys av 

några få fall går det analysera dokumentet noggrant och med tre exempel går det att jämföra 

resultaten (Denscombe 2009:62).  

Valet av forskningsstrategi, metod och empiri har baserats på det som anses vara mest 

lämpligt för att besvara uppsatsens problemformulering. Då uppsatsen syftar till att 

undersöka hur kommuner tillämpar utvärdering av översiktsplanen är det tänkbart att 

antingen dokument analyseras eller att intervjuer genomförs – eller kombinera dessa – för att 

svara på frågan. Den begränsade tidsramen har lett till att jag har valt att enbart använda den 

förstnämnda metoden. Detta för att kunna göra ingående studier av några utvalda 

kommuners ”utvärderingsdokument”, istället för att fokusera på ett enda exempel. Valet att 

undersöka flera kommuner istället för att granska ett enstaka exempel, grundar sig i att jag 

vill analysera hur utvärderingen av översiktsplanen kan skilja sig. Detta kapitel kommer 

inledningsvis att presentera den valda metoden innehållsanalys och dess fördelar samt 

nackdelar. Därefter presenteras vald empiri för att sedan redogöra för hur innehållsanalysen 

gått tillväga. 

 

4.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en metod som kan användas för att analysera vilken text som helst 

(Denscombe 2009:307). Den kan göras kvantitativt och kvalitativt, där den förra räknar 

förekomsten av utvalda begrepp eller nyckelord medan den senare på ett systematiskt sätt 

analyserar textinnehållet utan att nödvändigtvis räkna förekomster (Bryman 2008:281,505). 

Ett kvantitativt tillvägagångsätt skulle inte lämpa sig i detta fall eftersom räknande av vissa 

ord troligtvis inte skulle ge någon vidare ingående inblick i det utvärderingsarbete som 

presenteras i dokumentet. Således förefaller en kvalitativ innehållsanalys som en passande 

metod, då den kan analysera utvärderingsarbetet som beskrivs i dokumenten mer omfattande 

och detaljerat (Denscombe 2009:398).  

Metoden kan avslöja vad texten anser vara relevant; prioriteringar av det som lyfts fram; vilka 

värderingar som kan utläsas; samt hur idéer hänger samman. Vidare lämpar den sig som 

metod på dokument som är raka i sitt budskap snarare än subtilt formulerade texter 

(Denscombe 2009:308). Med en kvalitativ innehållsanalys kan den undersökta empirin 

beskrivas mer ingående och kan avslöja vad texten lyfter fram som relevant. Jämfört med 

kvantitativa analyser är förankringen i materialet för det mesta tydligare i kvalitativa analyser. 
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Den ger även utrymme för att tolerera motsägelser samt att det finns möjlighet att ge 

alternativa förklaringar för slutsatser (Denscombe 2009:398-399). 

En central del av innehållsanalysen som Denscombe (2009:307) lyfter fram är att forskaren 

har en klar uppfattning om vilka frågor som är intressanta för undersökningen och utarbetar 

kategorier från dessa. I denna uppsats har jag använt avgränsade frågor, vilka baseras på de 

teoretiska utgångspunkterna, och som sedan ställts till materialet för att analysera det. 

Kritik som riktas mot kvalitativa innehållsanalyser är enligt Watt Boolsen (2007:88) att de är 

svåra att generalisera och att intersubjektiviteten kan ifrågasättas. Eftersom den kvalitativa 

analysen är mer tidskrävande än dess kvantitativa motpart kan inte lika stora mängder data 

studeras vilket kan påverka representativiteten i undersökningen. Denscombe (2009:383-385) 

framhåller att kvalitativa data alltid genomgår en tolkningsprocess av forskaren, vilket 

påverkar objektiviteten. Även om eftersträvan görs för att uppnå objektivitet är det sannolikt 

att forskarens egna värderingar och identitet påverkar analysprocessen av data. Därför bör 

dataanalysen göras med ett öppet sinne, där forskarens egna värderingar försöks skjutas åt 

sidan (Denscombe 2009:385). 

I kvalitativa analyser är det även enligt Denscombe (2009:387) en utmaning att presentera 

data som analysen baseras på, då all data inte kan presenteras. Därför måste de textstycken 

och delar som anses vara mest centrala i analysen lyftas fram. Forskarens roll blir då som en 

redaktör där en viktig del är att välja ut delar, exempelvis citat, som illustrerar det som 

framhålls i empirin. 

För att eftersträva en systematisk bearbetning av data har jag försökt förhålla mig till utvald 

empiri i enlighet med Denscombes (2009:367-368) fyra grundprinciper som är viktiga vid all 

kvalitativ analys. Den första principen är att analysen och slutsatserna som görs skall vara 

förankrade i data. Den andra är att de förklaringar som ges skall grundas från en mycket 

noggrann läsning av data, med härledning till gjorda tolkningar. Tredje principen är att 

personliga fördomar inte skall föras in i analysen. Den fjärde och sista principen som 

Denscombe lyfter fram är att analysen av data skall vara baserad på en repetitiv process. 

 

4.2 Urval av empiriskt material 

Uppsatsen avgränsar sig till de tre svenska storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö, eftersom dessa kan anses vara ledande i svensk kommunal planering och borde ha 

mest resurser att tillgå till utvärdering. Deras ”utvärderingsdokument” analyseras och 

anledningen till detta är att majoriteten av utvärderingsarbetet troligtvis borde presenteras 

där15. Därmed utgör dokumentet ett intressant objekt att undersöka och eftersom samtlig 

empiri är officiella dokument torde autenticiteten, trovärdigheten, representativiteten i dem 

                                                      
15 Kritik som kan riktas mot utvald empiri är att läsbarheten i dokumenten kan vara anpassad och 
förenklad för de politiska beslutsfattarna. Därmed är det tänkbart att vissa delar av utvärderingen inte 
presenteras i dokumentet. Trots detta anser jag att utvärderingsdokumenten är den mest relevanta data 
att analysera för att svara på problemformuleringen. 
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vara hög (Denscombe 2009:301-302). Det som avses med termen ”utvärderingsdokument” 

är det dokument som beskriver kommunens utvärdering av den gällande översiktsplanen. 

De utvärderingsdokument som användes i undersökningen var digitalt tillgängliga dokument 

som hade utvärdering eller uppföljning i dokumenttiteln och var kopplad till översiktsplanen. I 

två av fallen – Stockholm och Göteborg – påträffades dokument som stämde med 

kriterierna för urval, medan i ett fall – Malmö – återfanns inget material. Eftersom inget 

dokument från Malmö kommun gick att finna digitalt utifrån min urvalsprincip, kontaktade 

jag kommunen. Det dokument som enligt kommunen beskrev deras utvärdering av 

översiktsplanen var deras senaste aktualitetsprövning från 200916. Utvalda 

utvärderingsdokument beskrivs nedan. 

Malmös översiktsplanering: Underlag för beslut om översiktsplanens aktualitet, heter Malmös dokument 

som undersöks. Efter beslut i april 2009 togs dokumentet fram för att pröva översiktsplanen 

Malmö 2000 och dess komplettering Malmö 2005 aktualitet. I samband med detta beslut slogs 

även fast att ett arbete för att få fram en ny översiktsplan för kommunen. Dokumentet gör 

en återblick av planeringens utveckling från 2005 till dokumentets framtagande. (Malmö 

2009:2-3). 

Översiktsplan för Göteborg: Uppföljning heter Göteborgs dokument som följer upp 

översiktsplanen. Den är en del i arbetet att arbeta kontinuerligt och löpande med 

översiktsplanen. Det är den fjärde rapportens sedan översiktsplanens antagande februari 

2009 som följer upp översiktsplanen för Göteborg och den fokuserar främst på utvecklingen 

under föregående år 2012. Dokumentet följer samma upplägg som översiktsplanen med 

indelning efter de olika delarna i översiktsplanen (Göteborg 2013:4). 

Fokus Promenadstaden: Uppföljning av Översiktsplan för Stockholm, kallas Stockholms 

utvärderingsdokument av översiktsplanen Promenadstaden, som baseras på det 

kommunövergripande visionsdokumentet Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass. 

Dokumentet knyter an de olika delarna i utvärderingsdokumentet med översiktsplanen. I 

samband med att beslut togs 2007 och 2008 att kommunen skall bedriva en rullande 

översiktsplanering blev uppföljning av planen en del av arbetet. Ett mål med översiktsplanen 

var att arbeta sektorsövergripande med övriga sektorer i kommunen då planen fungerar som 

styrdokument för stadens samtliga förvaltningar (Stockholm 2014:6-8). 

Utvärderingsdokumentet granskar utvecklingen från översiktsplanens antagande fram till 

dokumentets framställande (Stockholm 2014:29). 

 

4.3 Innehållsanalysens arbetsgång 

I enlighet med den av Denscombe (2009:369) beskrivna arbetsgången för kvalitativa analyser 

började jag med att förbereda data och sedan läsa materialet noga flera gånger för att bli 

bekant med det. För att strukturera texten använde jag därefter Watt Boolsens (2007:90-91) 

                                                      
16 Telefonsamtal med Tyke Tykesson, Stadsbyggnadskontorets strategiavdelning, Malmö kommun, 
2014-05-05 
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anvisning för hur kodningsprocessen bör gå tillväga, som hon presenterar i sin bok Kvalitativa 

analyser (2007): 

1. Val av texter 

2. Uppdelning av texten i mindre segment 

3. Förse segmenten med ”etiketter” 

4. ”Underkategorier” utstakas utifrån ”etiketter” 

5. Kategorierna tilldelas koder  

6. Hela texten kodas med de tilldelade koderna 

Valet av texter (steg 1) skedde vid urvalet av utvärderingsdokument enligt kriterierna som 

beskrevs ovan. Nästa steg (steg 2) bestod av en grov indelning av texten i minde segment där 

mina begrepp som presenterades i de teoretiska utgångspunkterna – organisering, syfte och 

utvärderingsdesign – styrde min genomgång av dokumenten. Därefter (steg 3) försågs 

segmenten med ”etiketter” som bestod av frågor som baserades på de teoretiska 

utgångspunkterna. Inspiration till frågor hämtades även från de som Seasons (2003:440) 

ställde i sin kanadensiska studie av planeringsutvärdering.  I enlighet med Watt Boolsens 

(2007:94) råd gjorde jag en pilotstudie på en utvald text, vilket i detta fall var Stockholms 

utvärderingsdokument17.  

Min ambition var att utifrån frågorna försöka få fram nyckelord som Denscombe (2009:397) 

framhåller som ett tillvägagångsätt vid innehållsanalys. Tanken var att dessa nyckelord skulle 

kunna användas för att söka, strukturera och kategorisera texten. Dock föreföll det svårt att 

få fram sökord som fungerade på önskat sätt i de undersökta dokumenten. Omfattningen 

och detaljrikedomen blev inte lika omfattande som vid användandet av frågor och av denna 

anledning fortsatte analysen genom att frågor användes.  

Efter den inledande pilotstudien togs några frågor bort och andra ändrades för att de var för 

otydligt definierade. Sedan genomfördes ett nytt test av analysverktyget mot samma 

dokument. Därefter gjordes ytterligare justering och frågorna testades mot samtliga 

kommuners dokument. En underkategorisering (steg 4) av frågorna under ”C. 

Utvärderingsdesign” var nödvändig för att i frågan C1 bedöma vad den datadriva utvärderingen 

berörde. I frågorna C2-C5 användes underkategorier för att fånga in om förklaringsfaktorer 

och betygssättning användes. De slutgiltiga frågorna kan ses på nästa sida i tabell 1. Hur 

frågorna vidare definieras och avgränsas finns att läsa i bilaga 1. För att strukturera texten och 

förbereda analysen tilldelades kategorierna koder (steg 5) som sedan hela texten kodades med 

(steg 6). 

 

 

 

 

                                                      
17 Stockholms utvärderingsdokument valdes ut som pilotstudie eftersom den omfattade flest sidor och 
verkade vara den mest omfattade vid den första genomläsningen av kommunernas dokument. Därför 
kunde troligtvis flest frågor testas emot detta underlag. 
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A. ORGANISERING B. SYFTE C. UTVÄRDERINGS-
DESIGN 

 

A.1. Vem eller vilka utför 

utvärderingen och i vilken form 

har de utfört arbetet? 

 

 

B.1. Vilket syfte har 

utvärderingen? 

 

 

C.1. Vilka former av datadriven 

utvärdering används? 
 

C.2. Vilka conformance-

värderingskriterier används? 
 

C.3. Vilka performance-

värderingskriterier används? 
 

C.4. Vilka aktörer involveras i 

utvärderingen och varför? 
 

C.5. Görs reflexion över om 

mål eller strategier är relevanta? 
 

Tabell 1: Frågor som ställdes till uppföljningsdokumenten. Hur frågorna vidare definieras 

och avgränsas finns att läsa i bilaga 1.
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5. 

ANALYS AV UTVÄRDERINGSDOKUMENT 

I detta kapitel görs en kvalitativ innehållsanalys av utvärderingsdokumenten: 

 Malmös översiktsplanering: Underlag för beslut om översiktsplanens aktualitet (Malmö 2009) 

 Översiktsplan för Göteborg: Uppföljning (Göteborg 2013) 

 Fokus Promenadstaden: Uppföljning av Översiktsplan för Stockholm (Stockholm 2014) 

Analysen av dokumenten sker med hjälp av frågorna som presenterades i föregående avsnitt 

och dispositionen är uppbyggd utifrån begreppen organisering, syfte och utvärderingsdesign.  Citat 

som anses vara mest talande väljs ut för att förtydliga och illustrera vad som framhålls i 

empirin. 

 

5.1 Organisering 

Förhoppningen var att frågan i denna kategori skulle kunna undersöka hur kommunen 

organiserade sin utvärdering, d.v.s. i vilken form de bedrev arbetet, samt om det var interna 

eller externa utförare. Dock gav empirin generellt inte någon större inblick i kommunernas 

utvärderingsarbete. I Malmös fall presenterades enbart tre medverkande tjänstemän, medan 

Göteborg kommun hänvisade till att den strategiska avdelningen på stadsbyggnadskontoret 

var ansvariga för sammanställningen och att de tagit hjälp av två externa företag för att 

utveckla utvärderingsdokumentet. Stockholm kommun hade fördelat utvärderingsarbetet 

mellan en styrgrupp för utvärderingen (stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp), samt de som 

ledde arbetet (sektionen för strategisk planering på planavdelningen). 

Malmö och Göteborg beskrev inte heller arbetssättet för utvärderingen medan Stockholms 

dokument gav en inblick i hur utvärderingen organiserats. Där hade fem stycken delprojekt 

med olika fokus och anknytning till översiktsplanen genomförts och kommunen hade 

involverat aktörer från olika kommunala förvaltningar och bolag. Flera möten, workshops 

och intervjuer hade genomförts och kompletterades med utförarnas analyser av planer och 

dokument. 

Arbetet har drivits i form av fem delprojekt. De olika delprojekten har löpt parallellt och 

slutsatserna som presenteras i denna rapport är ett resultat av ett givande utbyte av 

slutsatser och perspektiv mellan delprojekten. /.../ Slutsatser har dragits med grund i bl.a. 

analyser av pågående program och planer, workshops /…/ och intervjuer med 

nyckelpersoner. (Stockholm 2014:7) 
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Det verkar som att Stockholm är den kommun som har ett mer utvecklat utvärderingsarbete 

av översiktsplanen och involverat fler aktörer. Gemensamt är att samtliga kommuner har 

interna utförare, men i Göteborgs kommun anlitade de externa företag för att hjälpa till med 

utvärderingen. 

 

5.2 Syfte 

Genom att ställa en fråga angående syftet med utvärdering var förhoppningen att den skulle 

ge en tydlig bild av vilken ambition och anledning som låg till grund för kommunernas beslut 

att genomföra utvärderingen. 

Det visade sig dock att ingen av kommunerna nämnde något övergripande syfte med 

utvärderingen, utan enbart vilken roll dokumentet hade. Samtligt analyserat material uttryckte 

att utvärderingsdokumentet utgjorde underlag för aktualitetsprövningen. Göteborg kommun 

nämnde även att dokumentet fungerade som en lägesrapport över planeringen i kommunen. 

Syftet med denna rapport är att underlätta kommande aktualitetsförklaring och ge en 

samlad bild av den pågående översiktliga planeringen i kommunen. (Göteborg 2013:4) 

Utöver ovanstående beskriver inte någon kommun syftet med utvärderingen explicit.  Dock 

presenterar Stockholm kommun också tre perspektiv som översiktsplanens aktualitet har 

analyserats utifrån: ”Utvecklas staden i enlighet med översiktsplanens strategier och 

planeringsinriktningar? Finns nya förutsättningar och politiska beslut som påverkar översiktsplanen? /.../ 

Hur fungerar översiktsplanen som styrdokument och arbetsredskap i stadens processer?” (Stockholm 

2014:6) 

Vidare poängterar Stockholm att anledningen till att många aktörer involverats i 

utvärderingsarbetet var för att få till en bättre nulägesanalys, samt förankra översiktsplanen 

bättre i stadens olika förvaltningar och bolag. Även att bilda en bättre förståelse för hur olika 

sektorer arbetar med översiktsplanen nämndes som syfte till involverandet av många aktörer. 

Ingen kommun uttryckte något annat explicit syfte än kopplingen till aktualitetsprövningen, 

alltså en form av kontrollerande. I sin beskrivning av olika perspektiv av utvärderingsarbetet 

tycks det som att Stockholm även har ett främjande syfte. I flera delar av dokumentet ges råd 

till senare planering som verkar vara baserade på slutsatser från utvärderingsarbetet. 

Att Stockholm ska utvecklas till en mer flerkärnig stad är en väl förankrad strategi med 

många fördelar. I det fortsatta arbetet behöver principer för olika typer av tyngdpunkter 

utvecklas och genomförandefrågor diskuteras. Det finns också anledning att göra en 

översyn av tyngdpunkterna gällande bland annat prioriteringsordning och tidsperspektiv. 

(Stockholm 2014:25) 

Det tycks vara så att det syfte som nämns uttryckligen är främst att dokumentet skall 

användas för aktualitetsprövningen. Men som synes i Stockholms fall ovan uttrycker 

dokumentet tydliga råd till planeringen som tycks vara baserade utvärderingen. Det förekom 

i samtliga fall ett kontrollerande om utvecklingen skett ”i enlighet” med planens riktlinjer, 
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vilket kommer att behandlas vidare under frågan som berör conformance, alltså 

överensstämmelse mellan plan och resultat. 

 

5.3 Utvärderingsdesign 

Med frågan om datadriven utvärdering fanns möjligheten att fånga in vilka aspekter i 

utvärderingsdokument som kommunerna tog upp. Frågan fokuserar på om kommunerna 

undersöker: 1) hur byggnation och detaljplanering gått till väga; 2) hur senare plan- och 

policydokument producerats; eller 3) om de gör omvärldsanalys, eller granskar trender och 

nya lagar för att ta ställning till om aktualiteten av översiktsplanen. 

Analysen visar att de olika kategorierna är ganska jämt fördelade i dokumenten, där stora 

delar enbart följde upp hur utvecklingen byggnation och detaljplanering i kommunen skett. 

Likaså fanns avsnitt som fokuserade på omvärldsanalys, nya lagar och trender. Dessa 

uttrycktes vanligtvis i stycken som behandlade riksintressen, mellankommunala intressen och 

nya utmaningar. 

Översiktsplanens allmänna intressen, riktlinjer och strategiska frågor följdes ibland i 

Göteborg och Stockholms fall upp med både hänvisning till nya plandokument som 

producerats och redogörelse av trender. Även koppling mot byggnation fanns i några av 

Göteborgs strategier, så som i strategin ”Fler bostäder”. 

Byggnadsnämnden antog/godkände under 2012 detaljplaner med 3 000 bostäder /…/ 

Stadsledningskontoret har tagit fram rapporten »Bo i staden«. Den syftar till att ge idéer 

och väcka diskussion kring framtidens boende och bostäder i Göteborg. (Göteborg 

2013:19) 

Oftast var dock fallet att riktlinjerna följdes upp med enbart en redogörelse av att nya 

dokument producerats till följd av riktlinjen. De delar av dokumenten som redogör för 

utvecklingen av den fysiska markanvändningen lyfte fram utveckling av byggnation och 

detaljplaner. 

*** 

Frågan angående conformance som ställdes till materialet visade att stora delar av 

utvärderingsdokumenten tog upp dessa. Conformance undersöker överrensstämmelsen eller 

måluppfyllelsen på antingen det fysiska utfallet (mark- och vattenanvändning), eller hur 

senare planering har följt de riktlinjer som översiktsplanen stipulerar (detaljplaner, tematiska 

tillägg etc.). I samtliga undersökta fall tycks detta vara en roll som översiktsplanen har. 

Malmö kommun konstaterar att översiktsplanens intentioner följs både i markanvändning 

och i senare planering. 

Såsom framgår av den följande redovisningen har detaljplanering, byggande och andra 

genomförandeåtgärder i allt väsentligt kunnat följa riktlinjerna i översiktsplanen. Den 

planering som bedrivits på översiktlig nivå har kunnat inriktas på att konkretisera 
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översiktsplanens intentioner och bidra till förverkligande av de överordnade målen. 

(Malmö 2009:3) 

Samtliga kommuner granskar om senare planeringsunderlag, så som exempelvis tematiska 

tillägg och specifika riktlinjer, överensstämmer med översiktsplanens riktlinjer. Dock tycks 

tyngdpunkten vara på utfallet i markanvändning och detaljplanering. Göteborg kommun 

stämmer i dokumentet av hur initierad planering och byggnation under föregående år 

förhåller sig till översiktsplanen, om det uppnår målen och håller sig till de målsättningar som 

finns för respektive område. De värderar även i några fall hur väl målen uppnås och är 

ensamma med det. 

De detaljplaner som antogs eller godkändes under 2012 i centrala Göteborg har god 

måluppfyllelse. Mycket fokus har legat kring Skeppsbron, där två detaljplaner 

antagits/godkänts: en för spårvägen och terminalbyggnaden samt en för kvarteren och 

kajområdet. Dessa planer går i linje med översiktsplanen. Tre planer har tagits fram för 

att möjliggöra att bygga in arkaderna på kvarteren längs Rosenlundsgatan och vid 

Hvidfeldtsplatsen. Planerna har god måluppfyllelse och ger goda möjligheter att skapa ett 

levande centrum med attraktiva stadsrum. (Göteborg 2013:13) 

Försök till förklaring av resultatet är inte särskilt förekommande. Vanligaste typen är istället 

en förklaring till avvikelse, där en redogörelse görs av innehållet i den avvikande planen samt 

i vilket avseende den skiljer sig mot översiktsplanens intention. Göteborg kommun redovisar 

dock i ett fall varför miljömålen får negativ påverkan i och med en fördjupning av 

översiktsplanen. Där lyfter dokumentet fram att planen påverkar ett stort område men menar 

att den i detaljplanläggningen kan konkretiseras så att påverkan istället blir positiv. 

Förklaringen till detta [negativ miljömålspåverkan] är delvis att en fördjupad översiktsplan 

ofta omfattar ett större område jämfört med en detaljplan och således berör fler mål. 

/…/ I miljökonsekvensbeskrivningen till planen beskrivs åtgärder och förhållningsätt för 

hur man bidrar positivt till miljömålsuppfyllandet på ett tydligt och bra sätt. Tillämpas 

dessa i framtagandet av nya detaljplaner i området kan en betydande del av den negativa 

påverkan för vissa av målen istället vändas till att bidra positivt till miljömålsuppfyllandet. 

(Göteborg 2013:12) 

Stockholm kommun försöker i flera sammanhang förklara varför utfallet blivit som det blivit. 

I en genomgång av utpekade tyngdpunkter – områden som staden skall satsa på – lyfter 

dokumentet fram en förklaring varför en stark utveckling skett genom att hänvisa till 

byggbolagens intressen i områden. Av samma anledning byggs det mindre i andra områden. 

Farsta har sedan översiktsplanens antagande pekats ut i stadens budget som en prioriterad 

tyngdpunkt. I Farsta bedriver staden ett aktivt tyngdpunktsarbete i nära samverkan med 

näringsliv, föreningar och medborgare. Ett program tas fram med idéer om bl. a. bostäder 

längs centrala infartsgator och en ny stadspark. Det begränsade marknadsintresset gör det 

svårt att hitta ekonomi för mer radikala, önskvärda strukturförändringar, som exempelvis 

överdäckning av tunnelbanan eller byggande i svår terräng. (Stockholm 2014:23) 
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För att genomföra planens intentioner poängterar Stockholm att en samverkan i kommunen 

är viktig och med detta verkar de vara unika i den undersökta empirin. 

Det finns en stor samsyn kring att många av stadens förvaltningar och bolag genom sina 

uppdrag har en viktig roll i genomförandet av översiktsplanen. Stadsutvecklingen berör 

en lång rad områden. Att utveckla Stockholm i enlighet med översiktsplanens inriktning 

kräver därför ett bra samarbete inom staden. (Stockholm 2014:33) 

Gemensamt för framförallt Malmö och Göteborg är att måluppfyllelsen kopplas till ett 

geografiskt område. Där har översiktsplanen pekat ut markanvändning som är tydligt 

avgränsat geografiskt och vilken typ av bebyggelse som skall finnas där. Göteborg 

undersöker om antal byggda bostäder och antagna detaljplaner under föregående år uppnår 

målen, samt granskar sju större områden som i översiktsplanen har pekats ut som områden 

med olika karaktär och inriktning.  I Stockholms fall har fyra stycken stadsbyggnadsstrategier 

stakats ut som har ungefärliga gränser. Alla kommunerna visar hur byggnation och senare 

planering har förhållit sig till översiktsplanen genom att redogöra detta i en karta. 

*** 

En annan fråga som riktades mot dokumenten berörde performance och ställdes för att 

analysera om utvärderingen bedömer om översiktsplanen lett till bättre beslutsfattande i 

senare planering. Det visar sig att samtliga kommuner hänvisar till andra dokument som skall 

användas för att förbättra senare beslut. Malmö kommun hänvisar dock bara en gång i det 

undersökta dokumentet till ett kompletterande dokument, som tar upp ämnet kulturmiljö 

och är tänkt att fungera som underlag för bedömning om kulturhistoriska värden.  

Under ett antal decennier har stora delar av Malmös kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse 

kartlagts genom successiva inventeringar. Åren 2007-2008 har ytterligare en viktig del 

kartlagts genom en inventering av byar och bebyggelse i jordbrukslandskapet. 

Inventeringen är till stor nytta som underlag för bedömning av kulturhistoriska värden i 

samband med detaljplaner och lovärenden. Materialet finns redovisat i Malmö Stadsatlas 

(Malmö 2009:11) 

Göteborg kommun hänvisar däremot till många dokument och projekt som baseras på 

översiktsplanens strategier för att ge bättre kunskapsunderlag till senare planering. Nedan 

visas ett exempel på detta. 

De sociala aspekterna inom stadsutveckling har uppmärksammats på många sätt under 

året. Bland annat har stadsdelarnas nya roll i stadsutvecklingen inneburit att sociala 

aspekter och barnperspektiv utifrån ett lokalt befolkningsperspektiv tidigt har kunnat 

lyftas in i planeringsprocesserna. Sociala konsekvensanalyser (SKA) och 

barnkonsekvensanalyser (BKA) har funnits med i planprocesserna i större utsträckning än 

tidigare. (Göteborg 2013:22) 

Även Stockholm kommun refererar till tematiska tillägg eller planeringsunderlag, med 

inriktning för specifika frågor, som skall användas underlätta för senare planering och 

förbättra kunskapen i planeringsorganisationen.  
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Arbetet med Arkitektur Stockholm och med riksintressen för kulturmiljö leder också till 

ett förnyat och förbättrat förhållningssätt vad gäller stadens kulturarv och upplevelser. 

(Stockholm 2014:20) 

Utöver detta tycks Stockholm ha en ambition att fokusområden för översiktsplanen och 

olika stadsbyggnadsstrategier skall ge stöd för senare beslut.  

Fokusområdet [Stockholm som staden på vattnet] behöver förtydligas och uppdateras. 

Detta gäller särskilt de avsnitt som relaterar till stadens arbete för klimatanpassning och 

dagvattenhantering. Inom området finns ett stort behov av att utveckla 

kommunövergripande planeringsunderlag som underlättar för efterkommande planering. 

(Stockholm 2014:15) 

Vidare förefaller Stockholms strategier och fokusområden till stor del vara utformade för att 

förbättra senare beslutsfattande, men verkar inte alltid uppfyllt den rollen: Det finns en 

uppfattning om att förklaringsfaktorn till detta tycks vara att strategierna var vagt 

formulerade. 

/…/ översiktsplanen [är] inte särskilt precis i beskrivningen av den sammankopplade 

staden, vilket orsakat svårigheter vid tolkning och tillämpning. I vissa projekt har 

likhetstecken satts mellan ”koppla samman” och ”bygga ihop”. I andra fall har en 

sammankoppling tolkats snävt som nya trafikkopplingar. Ofta har strategin använts för 

att förklara förtätning, snarare än för att motivera sammankoppling. Stort fokus har lagts 

vid de samband som finns utpekade på översiktsplanekartan, trots att strategin är generell 

och tillämpbar i hela staden. Detta är troligen en återspegling av att översiktsplanen ger 

bristfällig vägledning kring sammankoppling i mindre skala. (Stockholm 2010:26) 

Slutsatserna som Stockholm drar i sin utvärdering är enligt dokumentet baserade på möten 

med anställda på flera olika kommunala förvaltningar och bolag för att fånga upp deras 

synpunkter. Gemensamt för alla kommuner är dock att ingen explicit uttrycker om 

översiktsplanen eller senare dokument faktiskt har förbättrat senare beslut, vilket 

kännetecknar performance. Inga värderingar av resultatet görs således. Dock uttrycker 

Göteborg i sitt dokument att de har en målsättning att i framtida utvärdering av 

översiktsplanen bättre följa upp strategierna, men det går inte att utläsa på vilket sätt. 

*** 

Med frågan om vilka aktörer som involveras och varför de involveras fanns förhoppningen att 

undersöka vilka aktörer som involverades och om bedömningen av översiktsplanen kom 

utifrån intressenternas perspektiv, vilket kännetecknar aktörsmodeller. Men den undersökta 

empirin gav inte många svar på vilka, utöver utförarna, som involverades i utvärderingen. 

Göteborgs utvärderingsdokument gav inget svar på frågan, men i Malmös fall involverades 

medborgarna i bedömningen av hur stadsmiljön utvecklades. 

Malmöbornas syn på sin stadsmiljö, som länge utvecklats starkt positivt, visade en 

nedåtgående tendens i den senaste undersökningen. (Malmö 2009:5) 
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Dock uttrycks ingen förklaring till den nedåtgående tendensen i Malmös 

utvärderingsdokument. Stockholm kommun tycks – vilket uppmärksammats i tidigare – 

involverat fler kommunala tjänstemän även utanför planeringsorganisationen, vilka fått vara 

med och utvärdera översiktsplanen. Olika former av möten och intervjuer har kompletterat 

analyser av program. Mest omfattande föreföll involveringen av tjänstemän för att utvärdera 

stadsbyggnadsstrategierna vara. De involverade tjänstemännen tycks också ha fått vara med 

och bestämma och bedöma översiktsplanen. 

Slutsatser har dragits med grund i bl.a. analyser av pågående program och planer, 

workshops anordnade som en del av uppdraget Bostadspotential i Stockholm /…/ och 

intervjuer med nyckelpersoner. Arbetet har engagerat ett 150-tal områdesansvariga, 

projektledare och chefer på främst stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och 

trafikkontoret. Därtill har referensgruppen med nyckelpersoner i ledande befattningar på 

åtta förvaltningar och bolag gett värdefull input till arbetet. (Stockholm 2014:7). 

Även när det gällde utvärderingen av översiktsplanens fokusområden lyfte staden fram att 

många hade engagerats i arbetet. Anledningen var att förankra planen bättre i staden samt 

förbättra kvaliteten på utvärderingen samt samla in kunskap. 

Syftet med referensgruppsmötena har varit att kvalitetssäkra stadsbyggnadskontorets 

nulägesanalys, fördjupa översiktsplanens förankring i staden, samt att samla in kunskap 

om hur det är att arbeta med en strategisk översiktsplan. Referensgruppsmötena har 

engagerat ett sextiotal personer från 33 kommunala och regionala förvaltningar och bolag. 

(Stockholm 2014:7) 

Återigen uttryckte Stockholm sin utvärdering mer utförligt i dokumentet än övriga 

kommuner och verkar ha involverat fler i arbetet. De som medverkade tycks ha fått bedöma 

hur planen har fungerat ur deras synvinkel. Men dokumentet lyfter inte fram om de 

involverade fått betygssätta översiktsplanen utifrån om den infriat deras förväntningar och då 

gjordes inte heller några förklaringsfaktorer för resultatet. I Malmö förefaller det som att 

medborgarna fått betygssätta stadsmiljön men det framgår inte hur det gått till. 

*** 

Frågan om kommunen gjort reflexioner över relevansen av mål, strategier och riktlinjer, ställdes 

för att undersöka om översiktsplanens mål ifrågasattes, vilket används som 

värderingskriterier vid relevansmodeller. Men det visade sig att inte någon av kommunerna 

uttryckte detta i sina dokument. Stockholm kommun kritiserar dock en av sina 

stadsbyggnadsstrategier för att ha varit alltför bred i sin tillämpning. 

Så som strategin tillämpas har den blivit något av en samlingsstrategi för projekt som inte 

kan sorteras in under övriga strategier. En begränsad andel av det som planeras och byggs 

utanför tyngdpunkter och samband kan motiveras utifrån stadsdelarnas lokala behov. 

Den marginella ökningen i täthet som de små kompletteringarna innebär ger liten effekt 

på det lokala stadslivet och förmår sällan motivera bättre service, eller uppgradering av 

mötesplatser, torg och parker som ger stadsdelen nya kvaliteter. (Stockholm 2014:28) 
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Dock verkar det som att kommunen enbart kritiserar hur strategin använts eftersom de 

senare konstaterar att strategin är en viktig princip som enbart behövs förtydligas. 

Att främja en levande stadsmiljö i hela staden, där stadsdelar kan utvecklas utifrån lokala 

behov, är en viktig princip. Därtill innebär stadens högt ställda bostadsmål att hela staden 

måste bidra till bostadsförsörjningen. Det finns anledning att utveckla och förtydliga hur 

strategin ska tillämpas i fortsatt planering (Stockholm 2014:28) 

Således verkar det som att ingen kommun gör en uttalad reflexion eller ifrågasätter 

översiktsplanens mål. 

 

5.4 Sammanfattning 

Empirin gav enbart en översiktlig inblick i hur utvärderingsarbetet hade gått tillväga, särskilt i 

Malmö och Göteborgs fall. Stockholm kommun beskriver sin utvärderingsorganisation mer 

ingående om hur de arbetat med bl.a. analyser, workshops och möten för att kvalitetssäkra 

utvärderingen och samla kunskap från tjänstemän hur de använder översiktsplanen. Samtliga 

kommuner använder interna utförare av utvärderingen men i Göteborg har de använt sig av 

externa företag för att bidra i deras arbete. 

Det övergripande syftet tycks i samtliga kommuner vara att ge ett underlag till 

aktualitetsprövningen och det är detta som lyfts fram i inledningen i alla dokument. I 

Stockholms fall ges utöver detta flera råd till senare planering som baseras på de slutsatser 

som utvärderingen kommit fram till. 

De olika former av datadriven utvärdering som analysen undersökte var: Omvärldsanalys och 

trender; hänvisning till andra dokument som följer strategier utstakade från översiktsplanen; 

samt uppföljning av detaljplanering och byggnation. Dessa får generellt lika stort utrymme i 

dokumentet och uttrycks för det mesta åtskilt från varandra. 

Samtliga kommuner lyfter fram värderingskriterier som stämmer överrens med conformance, 

som exempelvis att antalet detaljplaner uppnådde målet eller att planering följt 

översiktsplanens riktlinjer. Främst verkar fokus vara på utfallet på markanvändningen samt 

detaljplaner, även om alla kommuner också följer hur senare planeringsdokument följer 

översiktsplanens intentioner. Göteborg förefaller vara ensam om att göra en värdering av hur 

väl målet uppnås. Förklaringsfaktorer för resultatet uttrycks generellt inte, men Stockholm 

hänvisar vid några tillfällen till bristande marknadsintresse som förklaring till varför 

exempelvis inte utveckling skett i utpekade områden som staden vill satsa på. 

Performance, där planen bedöms utifrån om den förbättrat senare planeringsbeslut, uttrycks 

inte explicit i dokumenten. Stockholm och Göteborg hänvisar däremot till flera dokument 

som skall användas för att öka kunskapen i ämnet, medan Malmö enbart gör detta i ett fall. 

Men ingen kommun tycks göra en bedömning om översiktsplanen bidragit till att underlätta 

och förbättra senare beslut. Dock framhåller Stockholm att en del strategier och riktlinjer 
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inte gett tillräcklig vägledning till senare beslut vilket skulle kunna tolkas som att 

översiktsplanen inte levt upp till sin roll. 

Stockholm verkar ha aktiverat flest aktörer i sitt utvärderingsarbete och då inte enbart från 

den egna planavdelningen, utan även anställda på andra kommunala förvaltningar och bolag. 

De involverade tjänstemännen tycks även fått vara med och utvärdera hur planen använts 

samt om vissa strategier skall förtydligas och om nya riktlinjer behövs. I Malmö verkar 

medborgare fått vara med och bedöma stadsmiljön. 

Ingen av kommunerna uttrycker någon reflexion gällande relevansen av mål eller strategier. I 

Stockholms dokument lyfts kritik fram mot tillämpningen av en strategi och att den måste 

tydliggöras, men själva strategin framhålls som en viktig princip och ifrågasätts inte. 
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6. 

DISKUSSION & SLUTSATS 

Analysen av kommunernas utvärderingsdokument visar att en viss utvärdering sker av 

översiktsplanen och att samtliga dokument är kopplade till aktualitetsprövningen. Även om 

Malmös dokument varken har uppföljning eller utvärdering i titeln uttrycker dokumentet inte 

enbart om översiktsplanen är aktuell eller ej, utan följer även till viss del upp hur 

utvecklingen skett i planeringen sedan den senaste aktualitetsprövningen. Dokumentet är 

dock inte lika omfattande som Göteborg och Stockholm. 

Generellt verkar det som att Stockholm kommun lagt störst vikt på att framhäva vad som 

behöver förbättras i den framtida planeringen. I plandokumentet framhålls att 

översiktsplanen är ett övergripande styrdokument för kommunen och nämner att det är 

viktigt att förankra den brett i kommunala förvaltningar och bolag. Att en plan används är 

något som Faludi (2000:308) framhåller viktigt för alla planer, oavsett om conformance eller 

performance används, då en plan som inte används alltid är en dålig plan. 

Det tycks alltså finnas en koppling mellan storlek på kommunen och hur pass avancerad 

utvärderingen är, i vart fall i den undersökta empirin. Seasons (2003:436-437) framhåller att 

storlek inte var direkt kopplat till utvärderingsarbetet, men tillgängliga resurser var dock en 

viktig del för att bedriva utvärdering. Även planeringskulturen och uppbackning av politiker 

spelar stor roll menar Seasons (2003:436-437). Det går inte i denna studie att dra slutsatsen 

till vilken förklaring som skillnaderna mellan kommunerna beror på, men det är ändå av 

intresse att Stockholm nämner att det var i samband med att de började driva en ”rullande 

översiktsplanering” som beslut om utvärdering för aktualitetsprövning togs. Detta eftersom 

det överensstämmer med Boverkets riktlinjer hur ”rullande planering” bör bedrivas i 

översiktsplaneringen (Boverket 2009:13). Kommunen verkar ha en tydlig bild av 

översiktsplanens roll i kommunen och den är direkt kopplad mot det övergripande 

visionsdokumentet för Stockholm, Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass. 

Göteborg kommun lyfter i sitt utvärderingsdokument fram att det är den fjärde 

uppföljningen av deras gällande översiktsplan och att de anlitat två externa företag för att 

utveckla utvärderingsarbetet. Av dokumentet framgår att kommunen har som ambition att 

följa upp strategierna på ett mer genomgående sätt i framtiden. Detta metodiska arbetssätt 

att börja med en mindre utvärdering, där fokus sker på de frågor som anses viktigast, 

stämmer väl överrens med Baums (2001:157) råd till hur utvärderingspraktiken skall 

bedrivas. Att utveckla utvärderingen gradvis är något som Seasons (2003:437-438) 

förespråkar. 

Tydliga mål i planen är viktiga för utvärdering anser Stevens (2013:472), Seasons (2003:435) 

och Talen (1996:257). I Göteborg och Stockholms dokument finns en väl synlig koppling till 

översiktsplanen med gemensamma rubriker eller förtydligande i texten om vilket avsnitt som 
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det relaterar till i översiktsplanen. Malmö kommun uttrycker inte samma koppling till 

översiktsplanen i sitt utvärderingsdokument och tycks inte i någon större utsträckning 

redogöra för vilka strategier som finns. Det skall tilläggas att översiktsplan som utvärderas 

ursprungligen är från år 2000 och således 9 år gammal – dock med en komplettering och 

aktualitetsprövning från 2005 – och det kan vara så att kopplingen gentemot planen därför 

inte är lika stark. 

I den undersökta empirin är det enbart Stockholms som ger en vidare inblick i hur deras 

utvärdering organiseras, där de tycks ha aktiverat flera kommunala myndigheter och bolag 

som fått vara med och utvärdera översiktsplanen. Något som kunde utläsas var dock att 

samtliga kommuner använder interna utförare (jfr. Vedung 2009:179) och det är något som 

Lichfield (2001, refererad i Oliveira & Pinho 2010:346) förespråkar för att få in lärande i 

planeringsorganisationen. Vedung (2009:181-182) menar däremot att om kontrollerande och 

ansvarsutkrävande är syftet med utvärderingen skall det vara externa utförare. I Göteborg 

har de tagit hjälp av företag för att utveckla sin utvärdering, vilket visar att även externa 

utförare finns i deras fall (jfr. Vedung 2009:179). 

Det övergripande syftet som nämns i dokumenten är kopplat till aktualitetsprövningen, för 

att undersöka om översiktsplanen fortfarande är aktuell. Således kan ett kontrollerande syfte 

ligga närmast till hand för att kategorisera kommunernas syfte. Men det är snarare en 

kontroll av översiktsplanens status som dokument, än ansvarsutkrävande, som exempelvis 

kontrollerar om tjänstemän sköter sina uppdrag. Enligt Hertting och Vedung (2009:65-66) är 

ansvarsutkrävning centralt i utvärdering med kontrollerande syfte, men det kan tyckas vara 

svårt att koppla samman ansvarsutkrävande med planering där så många andra faktorer 

spelar in för att få önskat utfall. Brody och Highfield (2005:161), samt Khakee och 

Hanberger (2008:309) menar dock att ansvarsutkrävande borde vara med som en del i att 

kontrollera planering. De två sistnämnda forskarna föreslår att medborgare skall få ta del av 

utvärderingen så de kan bedöma kommunens arbete, men också att medborgare skall vara 

delaktiga i utvärderingen, vilket skulle öka transparensen (Khakee & Hanberger 2008:320-

322). Något sådant tycks ej ha skett i de undersökta fallen, men med framförallt Göteborg 

och Stockholms tydliga koppling mot översiktsplanens upplägg kan ändå resultatet av 

utvärderingen följas. Dokumenten finns tillgängliga på kommunernas hemsida och därmed 

kan det tyckas att det finns en viss transparens i deras utvärderingsarbete. Stockholm 

beskriver även hur utvärderingsarbetet gått tillväga och redogör inte bara för resultatet av 

utvärderingen. 

Ett perspektiv som Stockholm kommun har i sitt utvärderingsarbete är att försöka förstå hur 

översiktsplanen används, vilket pekar på att det kan finnas en vilja att lära sig hur den tagits 

emot av stadens olika förvaltningar och bolag. Dokumentet innehåller också flera råd till 

senare planering som baseras på utvärderingen, där flera kommunala aktörer verkar fått vara 

med och komma med synpunkter. Det tyder på att det finns ett visst främjande syfte med 

utvärderingen (jfr. Hertting & Vedung 2009:65). 

Samtliga undersökta kommuner använder datadrivna utvärdering, d.v.s. insamling av 

information angående: omvärldsanalys; hänvisning till andra dokument som följer strategier 

utstakade från översiktsplanen; samt uppföljning av detaljplanering och byggnation. 
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Generellt används de ungefär lika mycket i de undersökta fallen. Laurian et al. (2010:745) 

menar att det är vanligt att planering använder data som finns lättillgängligt för att följa upp 

planeringen. I de undersökta fallen verkar det som att kommunerna har fått tag på ungefär 

lika stor mängd data av de tre olika kategorierna. 

Conformance granskar enligt denna uppsats samt Alexanders (2009:235) definition, 

överrensstämmelse med målen i planen och utfallet eller hur senare planering följer planens 

inriktning. Följaktligen finns en anknytning till ett kontrollerande syfte om planen verkligen 

följts. Analysen visar att samtliga undersökta fall uttryckter denna typ av värderingskriterium 

vid flera tillfällen, men enbart Göteborg värderar vid några tillfällen om måluppfyllensen var 

god eller ej. 

Performance, som bedömer om planen förbättrat senare planering enligt Faludis (2006:123) 

och denna uppsats definition, lyfts däremot inte fram explicit i något av dokumenten. 

Samtliga undersökta kommuner hänvisar dock till senare dokument som är avsedda för att 

förbättra senare beslut och ge bättre kunskapsunderlag, men ingen bedömning om så skett 

tycks ha inträffat. I Stockholm görs dock en del slutsatser om att riktlinjer och strategier 

måste förtydligas, vilket kan tolkas som att översiktsplanen inte har gett tillräcklig vägledning 

för att underlätta senare beslut och därmed inte fyllt den roll som planen avsågs ha i specifikt 

den delen av översiktsplanen. 

Förekomsten av conformance, alltså överensstämmelse, tycks i de undersökta dokumenten 

vara den föredragna modell som kommunerna utvärderar planerna mot. Laurian et al. 

(2004:472) är av åsikten att detta tillvägagångsätt är mest lämpat att inkorporera i 

planeringsverksamheten då de flesta planer är rationella som ämnar påverka det fysiska 

utfallet, vilket även verkar vara fallet i den undersökta empirin. Samma forskare påpekar även 

att conformance inriktad på överensstämmelse är enklare att förstå och tolka, än 

performance som är mer abstrakt (Laurian et al. 2004:472). Talen (1996:256-257) framhåller 

att en stor fördel med conformance är att den kan visa om utfallet blir som planen föreställt 

sig och kan därigenom till viss del tala om ifall planeringsprocessen varit effektiv. Detta kan 

ha varit en faktor som spelar in i vilken utvärdering som kommunerna bedriver, även om en 

sådan slutsats inte kan härledas från denna uppsats analys. 

Förklaringsfaktorer för resultatet uttrycks generellt inte även om Stockholm i sitt dokument 

menar att riktlinjer och strategier – både sådana som verkar vara avsedda att ge bättre 

beslutsunderlag och kunskap, samt de som avsåg måluppfyllelse – behövs förtydligas. Detta 

kan sägas ge en förklaring till varför resultatet inte överensstämmer med uppsatta mål. 

Baserat på förekomsten av sådana förklaringar förefaller det troligt att slutsatser kopplat till 

den egna organisationen är enklare att göra. Däremot verkar det svårare för kommunerna att 

fastställa, samt förklara, varför byggnation sker på en viss plats och att det främst beror på 

översiktsplanen, vilket ligger i linje med vad Laurian et al (2010:747) och Seasons (2003:435) 

kommit fram till i andra studier. Talen (1996:255) menar att planering skall försöka göra 

associationer istället för förklaringsfaktorer, vilket tycks till viss del ha inträffat i Stockholm 

när de menar att bristande marknadsintresse verkar vara orsaken till att utveckling inte skett i 

områden de vill satsa på. 
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Det tycks vara Stockholm som involverat flest aktörer i sin utvärdering då de lyfter fram att 

flera tjänstemän från flera kommunala myndigheter och bolag engagerats i arbetet. De 

involverade aktörerna förefaller fått möjlighet att framföra egna åsikter och tankar om 

översiktsplanen och hur den tillämpats. Former som nämns är bl.a. möten och workshops 

och utifrån dessa sammanträden tycks slutsatser ha dragits. Denna samverkan där många 

aktörer deltar och tillsammans gör en bedömning, har likheter med kvalificerad 

intressentutvärdering som Hertting och Vedung (2009:68-70) kallar den. Stockholm nämner 

även att de intervjuat tjänstemän vilket skulle kunna tyda på att även enkel intressentutvärdering 

använts. Seasons (2003:436) menar att en lärandeorganisation präglas av många aktörer – inte 

bara den egna planeringsorganisationen – är välkomna att bidra med sina kunskaper och 

detta verkar ha präglat Stockholms utvärderingsarbete. I Malmös fall involverar kommunen 

medborgare för att utvärdera vilken åsikt de har om stadsmiljön, men det framgår inte i 

dokumentet i vilken form detta har ägt rum. 

Seasons (2003:432-437) kom i sin studie av kanadensiska kommuner fram till att kvantitativa 

metoder användes i större utsträckning än kvalitativa och Khakee (2003:348-349) visar att 

offentlig verksamhet i Sverige främst använde kvantitativa metoder. Denna uppsats analys 

pekar på att dryga decenniet senare verkar fallet vara sådant i två av de undersökta 

kommunerna: I Göteborg och Malmös utvärderingsdokument används nästan uteslutande 

kvantitativa data. Däremot förefaller det som att Stockholm använder ungefär lika mycket 

kvalitativa som kvantitativa insamlingsmetoder för att utvärdera planen. 

Ingen reflexion över om målen som stipulerats i översiktsplanen var relevanta eller ej 

inträffar i de undersökta dokumenten. Detta tyder på att synen på översiktsplanen verkar 

vara att planen är ”den föredragna lösningen” och dess funktion är att genomföras, som 

Korthals Altes (2008:229) menar är förenligt med conformance. Faludi (2000:303) anser att 

conformance lämpar sig vid projektplaner där syftet är att genomföra dem, där dess funktion 

är att fungera som en ”blueprint” [sv. ”ritning”] för ett framtida slutstadium. Den svenska 

översiktsplanen skall som tidigare nämnts aktualitetsprövas varje mandatperiod, ge 

vägledning till vardagsbeslut och fungera som långsiktig strategisk plan för hela kommunen. 

Då kan rimligtvis inte tanken vara att genomföra den tillfullo under mandatperioden vilket 

inte heller är möjligt, eftersom planen är en rekommenderande plan och inte styrande. Så i 

detta avseende är den inte lik projektplanen såsom Faludi presenterar den18, utan har fler 

kännetecken med den strategiska planen som kontinuerligt måste uppdateras. Intressant är 

ändå att inget utvärderingsdokument uttrycker någon reflexion kring målens relevans, vilket 

pekar på att kommunernas syn på översiktsplanen verkar vara att planen är ”den föredragna 

lösningen” vars intentioner skall följas. 

Vid jämförelse mot den tankefigur som Korthals Altes (2006:99) anser att utvärdering med 

performance har – vilket innebär att planen inte skall vara formad som en tvångsåtgärd – 

verkar inte framhållas i de undersökta fallen. Däremot är kopplingen starkare när det gäller 

att planen skall ge kunskap och vägledning till senare beslut för att förbättra besluten. I 

Göteborg och Stockholm verkar det vara så att delar av översiktsplanen som rör 

övergripande riktlinjer, exempelvis sociala frågor, avser att fungera på detta sätt. Detta kan 

                                                      
18 Den svenska detaljplanen har istället fler likheter med Faludis (2000:303) definition av projektplan. 
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tyda på att delar av översiktsplanen lämpar sig bättre att bedömas med performance, medan 

andra som berör fysisk markanvändning bör följas upp med conformance. En tänkbar 

utveckling av utvärderingsarbetet är att delar av översiktsplanen bryts ned i ”messages” [sv. 

”delar”] (jfr. Faludi 2006:123-124) som utvärderas var för sig. På detta vis kan vissa 

”messages” av översiktsplanen bedömas vara framgångsrik medan andra kanske inte bedöms 

vara det. 

Sammanfattningsvis anser jag att det tillvägagångsätt som Göteborg tillämpar – med årliga 

utvärderingsdokument som följer utvecklingen av planeringen, samt redovisar nya 

förutsättningar som tillkommit – kan ge en lägesrapport över översiktsplanens aktualitet samt 

om fastställda mål i planeringen uppnås. Den behöver inte ta stora resurser i anspråk och 

skulle kunna ske löpande. Således skulle en sådan utvärdering även kunna lämpa sig för 

kommuner med mindre resurser. De delar av översiktsplanen som anses vara viktigast att 

följa upp skulle inledningsvis kunna utvärderas (jfr. Baum 2001:157), för att sedan göra 

utvärderingen mer omfattande (jfr. Seasons 2003:437-438). 

Stockholms arbete verkar vara mer omfattande och resurskrävande. Med anledning av detta 

bör kanske inte en sådan utvärdering göras varje år, utan mer lämpligt skulle kunna vara 

någon gång per mandatperiod. Stockholm tycks ha ett främjande syfte med utvärderingen 

och deras tillvägagångsätt skulle kunna fungera som gott exempel för övriga kommuner som 

vill studera hur översiktsplanen fungerar som styrdokument i den kommunala 

organisationen. 

För att utveckla Stockholms utvärderingsarbete ytterligare ett steg skulle performance kunna 

användas för att bedöma hur olika riktlinjer har fungerat som kunskapsunderlag. En annan 

möjlig utveckling är att involvera medborgarna i deras bedömning av översiktsplanen, 

exempelvis ställa frågor i stil med: Vad tycker du om Stockholms strategi att förtäta staden? 

Det finns givetvis en problematik med en sådan typ av utvärdering, då påtryckningar för att 

ändra strategin lär lyftas fram om medborgarna inte tycker att det är en bra strategi (jfr. 

Laurian & Shaw 2009:295-296; Seasons 2003:436-437). Dock skulle det involvera fler aktörer 

utanför planeringsorganisationen i utvärderingsarbetet och möjligtvis även öka 

ansvarsutkrävandet (jfr. Khakee och Hanberger 2008:320-322). 

 

6.1 Slutsats 

I min undersökning har jag med hjälp av vald metod och empiri analyserat hur 

storstadskommunerna – Stockholm, Göteborg och Malmö – utvärderar sina översiktsplaner. 

Detta för att få en bättre förståelse för utvärderingens praktik och klassificera gentemot 

utvärderingsteori, samt föra en diskussion kring hur utvärderingen kan utvecklas. Den 

kvalitativa innehållsanalysen av utvärderingsdokumenten ger en inblick i kommunernas 

tillvägagångsätt, särskilt i avseende vilken utvärderingsdesign som används. Översiktsplanen 

verkar främst utvärderas utifrån överensstämmelse mellan plan och resultat (conformance). En 

möjlig utveckling av utvärderingsarbetet är att översiktsplanen bedöms utifrån om den har 

förbättrat och underlättat för senare planeringsbeslut (performance). En annan utveckling skulle 
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kunna vara att utvärderingen även involverar medborgare som får vara med och bedöma 

översiktsplanen. 

Empirin möjliggjorde dock inte någon djupgående analys av hur utvärderingen organiserats 

eller vilket det övergripande syftet var, även om några iakttagelser kunde göras: Det syfte 

som nämns i dokumenten är främst att utvärderingen är till för att kontrollera att 

översiktsplanen är aktuell för att underlätta aktualitetsprövningen. En kommun (Stockholm) 

tycks dock även ha ett främjande syfte med råd – som verkar vara baserade på synpunkter från 

aktörer anställda på kommunala bolag och förvaltningar – till hur riktlinjer kan förtydligas. 

Utvärderingen förefaller i samtliga kommuner ske med interna utförare från den egna 

planeringsorganisationen, men en kommun (Göteborg) har utöver detta även anlitat externa. 

Denna uppsats har bidragit med att förbättra förståelsen kring hur utvärdering av strategiska 

planer kan tillämpas i svenska planeringsorganisationer. Det är tänkbart att uppsatsen kan 

fungera som kunskapsunderlag för kommuner som vill undersöka olika tillvägagångsätt att 

utvärdera översiktsplanen på. Framtida forskning skulle kunna intervjua utförare och 

ansvariga för utvärderingsarbetet för att göra mer djupgående analyser av syfte och 

organisering, samt undersöka bakomliggande orsaker till varför utvärderingen utförs på valt 

sätt. Det vore även intressant att studera vilka svårigheter med utvärdering som 

planeringsorganisationer upplever. 
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BILAGA 1 – ANALYSFRÅGOR 

Denna bilaga visar de frågor som har styrt innehållsanalysen med motivering till varför de 

använts, samt en definition av frågorna. Nyckelorden som presenteras under respektive fråga 

är till för att förtydliga för läsaren för i vilka sammanhang och kännetecken frågan fokuserar 

på. De har inte använts för sökning av ord i dokumenten. 

*** 

A.1. Vem eller vilka utför utvärderingen och i vilken form har de utfört arbetet? 

Frågan ställs för att undersöka vem som utför utvärderingen och är viktig för att få en 

förståelse för arbetet samt kunna diskutera svagheter och styrkor med tillvägagångsättet. Den 

inledande frågan (”vem eller vilka utför”) undersöker vem som är ”ansvarig”, ”har lett” etc. 

arbetet; alltså vem som är utförare. Den senare delen i frågan (”i vilken form”) undersöker 

vilket upplägg utvärderingen har och i vilken form arbetet utförs, exempelvis i form av 

workshops, analyser av planer, möten, projekt etc. 

Exempel på textstycke som identifierats med hjälp av frågan är: 

Arbetet har drivits i form av fem delprojekt. De olika delprojekten har löpt parallellt och 

slutsatserna som presenteras i denna rapport är ett resultat av ett givande utbyte av 

slutsatser och perspektiv mellan delprojekten. /…/ Slutsatser har dragits med grund i 

bl.a. analyser av pågående program och planer, workshops /…/ och intervjuer med 

nyckelpersoner. (Stockholm 2014:7) 

Nyckelord: ”i form”, ”har letts”, ”ansvarig”, ”genomförts”, ”genomförde”, ”möten”, 

”textanalys”, ”workshop”, ”analyser av planer”, ”analyserats” 

 

B.1. Vilket syfte har utvärderingen? 

Denna fråga ställs för att undersöka det syfte som står i inledningen av dokumentet för att 

beskriva utvärderingsarbetet eller dokumentet.  Analys baseras på om ord som ”syfte”, 

”ambition”, ”anledning”, ”utgångspunkt” etc. kopplas samman med utvärderingsarbetet eller 

dokumentet. Fokus i denna fråga är på dokumentets inledning är att det rimligtvis är där som 

det övergripande syftet står. Men den övriga texten kan även ge ledtrådar om vilket syfte och 

där har nyckelorden som presenterats använts för att identifiera detta sammanhang. 

Exempel på textstycke som identifierats med hjälp av frågan är: 

Syftet med denna rapport är att underlätta kommande aktualitetsförklaring och ge en 

samlad bild av den pågående översiktliga planeringen i kommunen. (Göteborg 2013:4) 
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Nyckelord: ”syfte”, ”ambition”, ”anledning”, ”utgångspunkt”, ”främja*”, ”kontroll*”, 

”ansvar*”, ”kunskap”, ”lära*”, ”utveckla” 

 

C.1. Vilka former av datadriven utvärdering används?  

Denna fråga ställs för att undersöka om kommunerna använder någon form av datadriven 

utvärdering för att analysera på vilket sätt översiktsplanen följs upp. Tre kategorier (”former”) 

används och dessa baserades på genomläsningen av dokumenten. Dessa tre var att följa upp 

översiktsplanen genom att undersöka: 1) utveckling i fysisk mark- och vattenanvändning 

samt detaljplaner; 2) vilka nya plandokument producerats till följd av strategi eller riktlinje 

från översiktsplanen; 3) utvecklingen i samhället genom någon omvärldsanalys, trender, nya 

lagar etc. 

 C.1.1. Följer utveckling av fysisk mark- & vattenanvändning/ detaljplaner 

 Nyckelord: ”detaljplan”, ”markanvändning”, ”byggnation”, ”bostäder” 

 Exempel på textstycke som identifierats med hjälp av frågan är: 

Ett detaljplanearbete för påbyggnad av de befintliga kontorshusens vid 

Rosenlundsgatan och Hvitfeldtsplatsen med bostadslägenheter har inletts 

liksom projekteringen av ny gång- och cykelbro mellan Rosenlund och 

Pustervik. (Göteborg 2013:17) 

 
 C.1.2. Följer nya dokument, tillägg etc. som faller in under ex strategi 

Nyckelord: ”projekt”, ”plandokument”, ”rapport*”, ”program*”, ”tillägg” 

 Exempel på textstycke som identifierats med hjälp av frågan är: 

Ett gestaltningsprogram för Avenyn har tagits fram i bred samverkan under 

hösten 2012/våren 2013. Programmet ska remitteras under hösten 2013 för 

att därefter godkännas och ligga till grund för förprojektering under 2014. 

(Göteborg 2013:17) 

 
 C.1.3. Följer utveckling genom omvärldsanalys, trender, nya lagar etc. 

Nyckelord: ”trend”, ”omvärldsanalys”, ”ändrades”, ”ökat”, ”nya lagar”, ”nya  

riktlinjer”, ”nya förutsättningar” 

 Exempel på textstycke som identifierats med hjälp av frågan är: 

Containers på järnväg ändrades under 2012 från 45 % till 46 % i förhållande 

till containers över kaj. En del gods som 2011 gick i containers ändrades till 

att fortsatt transporteras i containers, men istället gå till omlastningsterminaler 

i direkt anslutning till hamnen vilket gör att andelen järnvägsgods egentligen 

ökade än mer än denna procentsats. (Göteborg 2013:20) 
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C.2. Vilka conformance-värderingskriterier används? 

Med denna fråga analyseras texten utifrån om planen bedöms emot överrensstämmelse för 

att få reda på om sådana kriterier användes. Koppling till denna fråga sker där ord som syftar 

till måluppfyllelse så som ”genomförs i linje”, ”uppnår”, ”uppfyller”, ”följer” etc. kopplas 

samman med översiktsplanen i ett tillbakablickande perspektiv. Koppling görs även om en 

karta används för att illustrera om utvecklingen följt översiktsplanens intention. Frågan berör 

både hur markanvändningen stämmer överrens med översiktsplanen (plan) men även om 

senare planer följer översiktsplanens riktlinjer (process). 

Nyckelord: ”mål”, ”i linje”, ”inriktning”, ”förenlig”, ”riktlinje*”, ”förverkliga”, ”följde”, 

”[karta med överensstämmelse]” 

Exempel på textstycke som identifierats med hjälp av frågan är: 

Såsom framgår av den följande redovisningen har detaljplanering, byggande och andra 

genomförandeåtgärder i allt väsentligt kunnat följa riktlinjerna i översiktsplanen. Den 

planering som bedrivits på översiktlig nivå har kunnat inriktas på att konkretisera 

översiktsplanens intentioner och bidra till förverkligande av de överordnade målen. 

(Malmö 2009:3) 

 
C.2.1. Är utvärderingen värderande eller betygssättande av planens 

”framgång”? 

 Bedömning av detta görs om planen utför sin roll ”väl”, ”god” etc.  

 Exempel på textstycke som identifierats med hjälp av frågan är: 

De detaljplaner som antogs eller godkändes under 2012 i centrala Göteborg 

har god måluppfyllelse. (Göteborg 2013:13) 

 C.2.2. Redogörs förklaringsfaktorer eller associationer för resultatet? 

Bedömning av detta görs om en förklaring ges till varför eller varför inte resultatet  

blivit som det blivit.   

 Exempel på textstycke som identifierats med hjälp av frågan är: 

Det begränsade marknadsintresset gör det svårt att hitta ekonomi för mer 

radikala, önskvärda strukturförändringar, som exempelvis överdäckning av 

tunnelbanan eller byggande i svår terräng. (Stockholm 2014:23) 
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C.3. Vilka performance-värderingskriterier används? 

Med denna fråga analyseras texten utifrån om planen bedöms utifrån att förbättra senare 

beslutsfattande för att få reda på om performance som värderingskriterium användes, alltså 

en värdering om planen förbättrat senare beslut i planeringen. Koppling till denna fråga 

kommer ske om en bedömning görs om översiktsplanen anses ”vägleda”, ”underlätta”, 

”förbättra”, ”försvåra” etc. ”tolkning” eller ”tillämpning” etc. av senare planeringsbeslut. 

Nyckelord: ”förtydliga”, ”tydliggöra”, ”tydligare”, ”utveckla”, ”kunskap”, ”uppmärksamma” 

Exempel på textstycke som identifierats med hjälp av frågan är: 

Fokusområdet [Stockholm som staden på vattnet] behöver förtydligas och uppdateras. 

Detta gäller särskilt de avsnitt som relaterar till stadens arbete för klimatanpassning 

och dagvattenhantering. Inom området finns ett stort behov av att utveckla 

kommunövergripande planeringsunderlag som underlättar för efterkommande 

planering. (Stockholm 2014:15) 

 

C.3.1. Är utvärderingen värderande eller betygssättande av planens 

”framgång”? 

 Bedömning av detta görs om planen utför sin roll ”väl”, ”god” etc. 

 Se ovan i fråga C.2.1. för exempel på textstycke som är betygssättande. 

 C.3.2. Redogörs förklaringsfaktorer eller associationer för resultatet? 

Bedömning av detta görs om en förklaring ges till varför eller varför inte resultatet  

blivit som det blivit.  

 Se ovan i fråga C.2.2. för exempel på textstycke försöker förklara resultat. 

 

C.4. Vilka aktörer involveras i utvärderingen och varför? 

Denna fråga ställs för att undersöka vilka aktörer (”vilka involveras”) som ingår i utvärderingen 

och kan avslöja om någon aktörsmodell används. Den senare delen av frågan (”varför”) kan 

tala om syftet i aktörernas deltagande och vilken roll de har. Koppling till denna fråga 

kommer göras i analysen om texten om det finns en koppling mellan aktör så som ex 

”medborgare”, ”tjänstemän”, ”chefer” etc. och om de ”delta”, ”engagerats” etc. i 

utvärderingsarbetet. 

Nyckelord: ”medborgare”, ”involvera”, ”delta”, ”engagerats” 

C.4.1. Är utvärderingen värderande eller betygssättande av planens 

”framgång”? 

 Bedömning av detta görs om planen utför sin roll ”väl”, ”god” etc. 
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 Se ovan i fråga C.2.1. för exempel på textstycke som är betygssättande. 

 C.4.2. Redogörs förklaringsfaktorer eller associationer för resultatet? 

Bedömning av detta görs om en förklaring ges till varför eller varför inte resultatet  

blivit som det blivit.  

 Se ovan i fråga C.2.2. för exempel på textstycke försöker förklara resultat. 

 

C.5. Görs reflexion över om mål eller strategier är relevanta? 

Frågan ställs för att analysera om någon typ av relevansmodell används. Koppling till denna 

fråga görs om målet eller strategin är ”relevant”, ”lämplig” etc. för att lösa ”problemet”. 

Viktigt att poängtera är att denna fråga hänvisar till om det underliggande problemet 

undersöks. Exempel på en undersökande fråga som kan ställas med relevansmodellen är 

exempelvis: Är denna trafikled lösningen på trafikproblemet? Eller: Är strategin förtätning en 

bra strategi för att bekämpa bostadsbristen? Den hänvisar till om det är ett relevant eller 

lämpligt mål.   

En annan typ av fråga som skulle kunna kopplas till relevans är exempelvis: Är denna 

trafikled aktuell? Det kan till viss del sägas vara en relevansutvärdering men den undersöker 

enbart om målet är aktuellt. Men med denna uppsats definition (se teoretiska 

utgångspunkter), avser relevansmodellen att undersöka det underliggande problemet. 

Problem definieras som en värdering av hur verkligheten ser ut och vad som önskas att det 

vore. I den definitionen ingår alltså inte aktualiteten av målen. 

Nyckelord. ”relevant”, ”lämplig”, ”aktuell”, ”diskutera” 

C.5.1. Är utvärderingen värderande eller betygssättande av planens 

”framgång”? 

 Bedömning av detta görs om planen utför sin roll ”väl”, ”god” etc. 

 Se ovan i fråga C.2.1. för exempel på textstycke som är betygssättande. 

 C.5.2. Redogörs förklaringsfaktorer eller associationer för resultatet? 

Bedömning av detta görs om en förklaring ges till varför eller varför inte resultatet  

blivit som det blivit.  

 Se ovan i fråga C.2.2. för exempel på textstycke försöker förklara resultat. 
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