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Förord av författaren
Studien har sin bakgrund i skånska kommuners samhällsbyggnadsförvaltningar och deras behov av samverkan mellan olika sektorer i
planeringsarbetet. Kommunförbundet Skåne har sedan länge ett upparbetat samarbete mellan miljö- och planförvaltningarna på ledningssidan men har i detta projekt tillsammans med undertecknad även tagit
initiativ till en workshop som riktat sig mot övrig personal. Resultaten
från workshopen har sedan utmynnat i en forskningscirkel.
I forskningscirkeln har miljöinspektörer, bygglovshandläggare och
planarkitekter först arbetat tillsammans i den enskilda kommunen med
att belysa och problematisera en ”lokal hållbar utveckling” genom olika case/fall från sina hemkommuner. De har sedan träffats för att vidareutveckla dessa resonemang över kommungränserna. Resultatet av
forskningscirkeln visar att en systematiserad reflekterande dialog mellan olika yrkesfunktioner tidigt i planeringsprocessen bidrar till en
långsiktig hållbarhet i praktiken. Byråkratins interna organisering har
på så vis betydelse för hur lokala platser utformas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Som forskare känner jag mig privilegierad över att ha fått delta i
forskningscirkeln. Största delen av arbetet har deltagarna själva utformat, och min roll har varit mer som en form av moderator. Det engagemang som de har i sitt arbete och det patos med vilket de bidrar till
en hållbar utveckling har många gånger gjort mig stum. Långt borta är
bilden av den ”kommunalgråe tjänstemannen” på kommunalkontoret
– snarare har forskningscirkeln gett mig en bild av ett engagemang för
en mer hållbar framtid, som de på ett osjälviskt sätt och för allmänhetens bästa försöker implementera i sin vardagspraktik.
Förutom att presentera resultatet i själva forskningscirkeln så är det
framförallt två trådar som jag som forskare tänker följa upp och fördjupa i rapporten. Den ena är en analys av vilka aspekter i begreppet
hållbar utveckling som har tolkningsföreträde i dialogen. Det andra är
att visa på tjänstemännens djupare engagemang i de ekologiska frågorna.
Dr. Samhällsgeografi (hälsogeograf) /Margareta Rämgård
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1. Inledning
Ett huvudtema på världsutställningen i Paris år 2000 är den hållbara
utvecklingen. Vi hör uttrycket så ofta att vi vaggas till ro. Men frasen som
lätt kommer över läpparna har ett väsentligt innehåll. Den säger: Det pågår
en ohållbar utveckling. Natur ödeläggs. Människor görs onödiga.
Den hållbara utvecklingen förutsätter förnuftiga överväganden och bindande överenskommelser. Den förutsätter långsiktighet. Och det i sin tur förutsätter ett anständigt liv för alla. Steget från hållbar utveckling till solidaritet är inte långt. Hållbar utveckling är en fråga om solidaritet över generationsgränserna.
Sven-Eric Liedman
Att se sig själv i andra – om solidaritet 2007

Platser kommersialiseras idag i allt större utsträckning. Varje stad har
sitt landmärke som skall representera och manifestera symbolisk makt
i den nya tiden. I Malmö har hamnområdets lyftkranar bytts ut mot en
postmodern skyskrapa, och fashionabla bostadsområden med utsikt
mot hav och insjöar skall dra till sig människor med kapital, för att
stärka platsens värde som produkt (Ek & Hultman 2007). Landskapet
blir i allt detta främst betraktat utifrån dess förmåga att dra till sig kapital, medan platser omvandlas för att förhöja markens värde.
Rörlighet av människor och kapital har inneburit att mobilitet blivit ett
honnörsord, när vi går kunskapssamhället till mötes i den nya tiden.
Det framgår inte minst genom arbetsmarknadens rörlighet, vilket får
som konsekvens en ökad pendling (Scholten & Jonsson 2010). Inom
geografin talar vi ofta om den tidsrumsliga sammanpressningen – en
tendens i en globaliserad värld, som tar allt mindre hänsyn till tidens
och rummets betydelse. I Skåne kommer dessa förändringar rent praktiskt att betyda långa korridorer med snabba transporter ut i Europa,
för att stärka mobiliteten, och på så sätt pressa samman tid och rum.
Och visst måste man erkänna att det ligger en viss tjusning i att stiga
på pendeltåget på morgonen, läsa tidningen, och sedan äta frukost i
Hamburg.
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Mot bakgrund av denna samhällsutveckling skall vi i detta projekt tala
om långsiktig hållbarhet. Om kontinuitet, historia och varför platser är
viktiga. Filosofen Agnes Heller (1999), som levt många år i exil, menar att den moderna människans existens präglas både av rörlighet och
av förankring. Ett pendlande mellan att vilja höra hemma någonstans
– i ett sammanhang – men samtidigt ett behov av att kunna frigöra sig,
och resa ut i det okända. På det viset har platser fortfarande en betydelse i en allt mer globaliserad värld. De ger kontinuitet och skapar
meningsbärande sammanhang för våra liv – den känsla av sammanhang som börjar bli en allt större bristvara för många, när de skall få
livspusslet att gå ihop i vardagen.
Hur verkar byråkratin i den lokala platsen, när platser i så hög grad
omvandlas i den globala ekonomins anda? Bidrar de lokala samhällsplanerarna till att skapa de terapeutiska landskap som våra kommunmedborgare behöver? Bevaras landskapsvärden för framtida generationer?
Detta aktionsforskningsprojekt syftar till att i solidarisk anda verka för
det allmännas bästa, genom att utveckla praktiken för de tjänstemän
som arbetar med kommunal planering. Miljöinspektörer, planarkitekter och bygglovshandläggare möts i en forskningscirkel, för att föra en
dialog över hur de skall arbeta mot en mer hållbar utveckling.
Syftet med forskningscirkeln är att tjänstemän från kommunernas
plan- och miljöenheter, tillsammans med forskare, arbetar med olika
case/fall, för att uppnå hållbar utveckling i planeringen. Forskarens arbete består av att analysera processen i forskningscirkeln, samt påvisa
vilken definition av hållbar utveckling som framträder i deltagarnas
dialoger.
På sidorna 9-17 i rapporten, presenteras teoretiska reflektioner om
platsers betydelse i samhällsplaneringen. Därefter beskrivs de metodologiska aspekterna i aktionsforskningen, forskningscirkelns upplägg,
samt processen i cirkeln, på sidorna 18-31. Kommunerna sammanfattar med egna ord på sidorna 32-59, tre fall som de arbetat med i cirkeln. Forskarens analys av processen och hur tjänstemännen arbetat
med hållbar utveckling presenteras sedan på sidorna 60-78. Slutligen
avslutas rapporten på sidan 79, med en diskussion som för samman
tidigare teoretiska resonemang, med den lokala kunskap som framkommit i forskningscirkeln.
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2. Teoretiska reflektioner
Nedan följer några teoretiska reflektioner, som skall bidra till en förståelse för platsers omvandling i relation till omvärlden. Den forskning som presenteras har även använts i forskningscirkeln. Texten nedan berör en kortfattad historisk beskrivning av den lokala samhällsplaneringen, och diskuterar platsers betydelse i en allt mer globaliserad ekonomi. Avsikten är att sätta läsaren in i det speciella sammanhang som den kommunala samhällsplaneraren har att ta hänsyn till i
sitt dagliga arbete.

Ekonomiska strukturers påverkan på platsers
omvandling
Under sjuttiotalet expanderade den offentliga sektorn ganska kraftigt,
och som en följd av denna expansion behövdes en mer genomgripande
lokal planering i kommunerna. De planeringsfrågor som var aktuella i
den perioden tog utgångspunkt i en välfärdspolitik som lade stor
tyngdpunkt på en lokalisering i bostadsbyggande, arbete och service,
som baserades i det lokala samhället. Den expansion som skedde av
den offentliga sektorn stärkte även kommunernas ställning som verkställare över många statliga verksamheter. Staten var angelägen om att
kommunerna skulle fungera självständigt, och omfördelade kapital till
kommunerna genom det kommunala utjämningssystemet, samt olika
ekonomiska transfereringar (Prop 2001:02:49).
Det fanns under den tiden en allmän föreställning om att omflyttningen i landet hade avstannat efter sextiotalets stora nationella flyttvåg,
men under åttiotalet förändrades kartan betydligt (Andersson, Ek &
Molina 2008). De regionala skillnaderna minskade visserligen avsevärt till att börja med, i övergången till en allt mer tjänstestyrd ekonomi, men följdes sedan av en obalans (Jonsson 2002). Den strukturomvandling som därefter följde fick som konsekvens att regional och lokal planering allt mer kom att handla om att balansera mellan skilda
krafter. Å ena sidan, krävdes en följsamhet gentemot marknaden, medan samtidigt en statlig kontroll fortsatt utövades genom olika former
av utvärdering. Kommunala planerare kunde inte agera med samma
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styrka som tidigare i planarbetet. En orsak till detta var att det inte
längre var specifika territorier som var avgörande för det industriella
kapitalets placering, och globaliseringen började göra sig allt mer gällande i den kommunala verkligheten. Neoliberal politik och förändringar i omgivningen i form av tekniska innovationer var andra faktorer som förändrade samhällsplanerarnas uppgifter, till att i första
hand utveckla och planera för en grundläggande infrastruktur. Till infrastrukturen räknades även humankapitalet, vilket bland annat resulterade i en uppbyggnad av de lokala högskolorna (Andersson, Ek &
Molina 2008).
När nittiotalets stora nedskärningar kom inom offentliga sektorn, fick
kommunerna stora problem. Kommunala anställningar kunde inte
längre användas för att stimulera ekonomin, och som ersättningsjobb
för de arbeten som förlorades i industrins omvandling. Sveriges eventuella EU-inträde minskade också möjligheterna till en alltför expansiv ekonomisk politik.
Från sjuttiotalet fram till nittiotalet, har den svenska planeringen i stor
utsträckning handlat om att visa territoriell solidaritet genom fördelningspolitik. Tiden därefter kännetecknades i allt högre utsträckning
av utveckling och tillväxtsträvanden genom marknadsliberalism. I och
med EU-inträdet har Sverige dessutom kommit att ingå i en utveckling
som strävar mot att förstärka den regionala nivån i Europa. I många
andra europeiska länder har regionen haft en stark ställning redan tidigare, medan det i Sverige snarare är kommunerna som har stått för ett
starkt lokalt självbestämmande gentemot staten. Idag är den regionala,
såväl som den lokala planeringen i vårt land, anpassat efter EUs strukturfondspolitik. Det innebär ett partnerskap på olika nivåer. För det
första, ser vi en utveckling mot vertikala samarbeten mellan olika
aktörer, som exempelvis EU – Stat – Region – Kommun. För det andra, en horisontell planering mellan privata och offentliga aktörer: Stat
– Kommun – Näringsliv – Intresseorganisationer. Detta bidrar samtidigt till ett demokratiskt dilemma, för att styrningen av dessa system
sker mellan olika nivåer, s.k. flernivåstyrning. Det pågår en ständig
växelverkan mellan å ena sidan centrala institutioner och aktörer i systemet, och å andra sidan de lokala institutionerna och aktörerna. Denna dynamik är ofta informell och svår att genomskåda (a.a.).
I det utvidgade nätverket av kontakter krävs både interna och externa
utvärderingar, vilket bland annat har medfört en ökad konsultverksam10

het i den lokala planeringen. Det innebär även att kommunerna måste
arbeta mer sektorsövergripande. Genom att sätta upp en gemensam
målbild lokalt/regionalt, kan aktörer på kommunal och regional nivå
snabbt agera och frigöra resurser när tillfälle uppstår, vilket förutsätter
stor flexibilitet och snabba beslut i det politiska systemet (SKL & Arena för tillväxt 2005, s. 22). Vi kan således se en utveckling, där det lokala inflytandet antingen minskar eller ökar, beroende på utvecklingen
i omvärlden. Har då platser en lika stor betydelse i denna komplexa
framtidsbild?

Omvandlingen av platser
Många filosofer har ägnat sig åt att försöka förstå människans förhållande till plats. Den grekiske filosofen Theophastrus påstod att varje
människa hade sitt ”oeikos topos”, en favoritplats, och även Platon
skrev i sina verk om hur människan borde sträva efter att vara i harmoni med den naturliga omgivningen i en plats (Rämgård 2006). Aristoteles konstaterar i sitt filosofiska verk om fysiken (Physics 212a2829) 1 att det är märkligt vilken makt platsen har på oss människor.
Faktum är att han såg ordet ”var” (i meningen var någonstans, d.v.s.
vilken plats), som en av de tio kategorier som man inte kan bortse
ifrån, när man vill förklara en substans av något slag.
Många betraktar kanske platsen som en tydlig avgränsning i rummet,
eller något statiskt, men platsen har även betydelse för vår förståelse
av rörelser och förändring. Filosofen Kant påpekar att platser var en
förutsättning för kroppens rörelse, genom att den svarade för en rumslig orientering. Merleau-Ponty, Husserl, och andra har sedan filosoferat vidare på samma tema (Casey 1998). Filosofiskt sett kan det sägas
att platser står både för något existentiellt hos oss människor, samtidigt som de har en materiell sida, det vill säga svarar för något substantiellt som vi kan ta på, det som vi ofta i dagligt tal benämner ”verkligheten”. Den existentiella aspekten innebär att platser skapar mening
för oss som enskilda individer, genom att de står för kontinuitet och
sammanhang i livet. Platsen blir ett sorts centrum för meningsfulla
praktiker och situationer. När platser inte längre upplevs som me1

“Place is thought to be some surface and like a vessel and surrounder” Aristoteles
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ningsfulla i situationen representerar de heller inte längre någon trygghet (Rämgård 2006). Heidegger går ännu längre i sitt resonemang, när
han konstaterar att för att vår existens skall kännas meningsfull, behöver vi leva i ett system av distinkta platser, med karaktäristiska drag
(Heidegger 1993).
I vår globaliserade tidsålder har platsbegreppet ofta omvandlats från
att vara funktionellt avgränsat, till att bestå av något (förutom då den
typiska topografin), som fortfarande har betydelse över stora avstånd.
Olika kulturella yttringar, varor och tjänster, kan inte endast relateras
till en plats i rummet, utan både den moderna människan och kapitalet
befinner sig i ständig rörelse. Samtidigt står platser fortsatt för sammanhang och begriplighet (jfr Antonovsky 2003). De utgör en referensram för händelser i våra liv, och ger en mening till den rörelse och
förändring som sker (Giddens 1990).

Makt över platsen
Strukturer i samhället (t.ex. olika maktstrukturer) och olika aktörers
handlingar i den lokala platsen påverkar alla det lokala sammanhanget. Det är i mötet mellan dessa som platser formas, och omvandlas. Samtidigt kan vi konstatera att det lokala sammanhanget påverkar
globala såväl som nationella strukturer, liksom globaliseringen får
effekter på den lokala planeringen (Giddens 1997). Detta gäller även i
frågor om hållbar utveckling. Det vi bevarar i form av ekologisk och
social hänsyn i den lokala platsen får effekter också för den globala
miljön. Vi skapar konkreta exempel och modeller för vad som uppfattas som möjligt eller rimligt. Det innebär att lokala projekt, som resulterar i en bättre fysisk planering lokalt, också får effekter i ett globalt
perspektiv. I det avseendet kan alltså den lokala kunskapen på en plats
bidra till en hållbar utveckling globalt.
Den moderna människan i västvärlden lägger en stor del av sin existentiella trygghet i samhällsinstitutioner av olika slag (Giddens 1999).
Därför är den lokala demokratin och byråkratins samspel med det nära
samhället viktiga, för att människor skall uppleva mening i den plats
där de bor. Som vi redan nämnt, samarbetar ofta regionala och lokala
aktörer i olika partnerskap, för att utveckla det regionala/lokala sammanhanget. Frågan är då vilka röster som blir hörda, när dessa nätverk
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skall samverka. En avsikt med att genomföra en plan- och bygglag,
var att i remissförfaranden och samråd stärka den lokala befolkningens inflytande över platsers omvandling.
I dag kan vi se klusterbildningar i hela Europa runt de större städerna,
där teknik, innovation och ekonomiska resurser samlas. På så sätt tenderar ekonomiska processer på ett globalt plan att påverka platsers
omvandling i allt högre utsträckning. En kritik mot de partnerskap
som uppstått i flernivåstyrningen är att de inte förbättrat den lokala utvecklingen för alla, utan att dessa samarbeten snarare resulterat i stora
skillnader mellan resurser som olika platser förfogar över och det inflytande som den lokala demokratin får i nätverken (Gatrell 2002). En
globaliserad arbetsmarknad innebär också att en liten kommun står i
ett starkt beroende till välviljan hos internationella företag att satsa resurser i platsen, vilket kan få till följd att de demokratiskt beslutande
aspekterna inte har samma tyngd i partnerskapet. En del forskare hävdar till motsats mot detta att många mindre kommuner tillsammans
kan marknadsföras på ett bättre sätt än tidigare och ta sin del av kakan
i den regionala tillväxt som förväntas bli resultatet av den pågående
globaliseringen. Mycket forskning har dock påvisat att det globala
systemets kapitalflöden bidrar till en arbetsdelning i systemet som
gynnar större urbana områden på bekostnad av de rurala. En annan
kritik mot de europeiska partnerskapen är att de inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till kulturella aspekter.

Symboliska platser
I detta system skall platser marknadsföras för att dra till sig mer kapital utifrån, och på så sätt ytterligare stärka platsens attraktivitet. I den
bemärkelsen kan det sägas att platser tävlar med varandra. Genom att
visa upp attraktiva bostadsområden, skaffa sig specifika kännetecken,
och lyfta fram det unika på orten, blir platser attraktiva (Ek & Hultman 2007). Dessa bemödanden tar sig uttryck i olika sorts symboler.
En sådan symbol är attraktiva bostäder som ligger nära vatten så kallade waterfronts. Dessa är oftast riktade mot en kapitalstark grupp i befolkningen, som har råd att betala för dyra bostadsrätter. I London ser
vi dessa områden längs Themsen, där tidigare fallfärdiga hus lyxrenoveras. I Sverige har de offentliga investeringarna i dessa områden ofta
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legitimerats med att sådana områden också tillhör allmänheten, det vill
säga även de som inte bor där har rätt att vistas där, åtminstone på
dagtid.
En annan form av symbol är olika betydelseladdade landmärken. Det
innebär att en viss plats förknippas med en specifik symbol som skall
representera dess specifika värde. En tydlig sådan är Turning Torso i
Malmö, som representerar ett postmodernt tidevarv, och stadens omvandling från industrisamhälle.
Många gånger används miljöfrågorna (de ”gröna” frågorna), som ett
medel snarare än som ett mål, i denna marknadsföring. Exempelvis
innebär det ibland att kommunerna är angelägna om att det finns grönområden för rekreation när de talar om ”hållbara städer”, samtidigt
som de inte reflekterar över att de förstör den ekologiska hållbarheten
på platsen i andra avseenden. En annan viktig aspekt är att den omvandling som sker i platser ofta kan relateras till markvärdet (Clark
1987) . Central mark är oftast mer värd än perifera markområden. När
nedgångna områden restaureras, blir marken attraktiv för de som bygger bostäder där, genom att kapitalstarka grupper vill flytta dit, vilket
förräntar fastighetsbolagens kapital. Samtidigt förhöjs markens värde,
och markägarna blir därmed rikare.
I det symboliska kriget, i jakten på kapital, är de lokala myndigheterna
ofta bakbundna. Dels har lagstiftningen ”avreglerats”, så att den gynnar privat investering. Dels får den offentliga sektorn idag inte längre
fungera som balanserande kraft i allmänhetens intresse, utan skall fungera på samma vis som de privata aktörerna, och leda till vinst snarare
än allmännytta. Kommunerna har därför inget val, utan måste inordna
sig i dessa ekonomiska processer för att överleva. Tills nyligen har
den lokala samhällsplaneringen i Sverige ändå i någon utsträckning
fungerat som en motkraft, genom att det offentliga i vissa avseenden
haft en vetorätt. En vetorätt som nu ifrågasätts. Ett sådant exempel
syns i Statliga energiverkets publicerade rapport om vindkraft. Där
föreslås särskilda tidsbegränsningar för när kommunerna skall besvara
en remiss vilket innebär att om kommunen inte har möjlighet att besvara remissen i tid så tillstyrks den automatiskt. Ett påskyndande av
dessa processer innebär samtidigt en risk för att inte alla synpunkter
får komma till tals.
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Demokrati och delaktighet i den lokala platsen
Att känna mening i en plats är en känsla av att ha ett sammanhang i
vardagen. Den infinner sig när människor känner sig delaktiga i någonting, och när de känner solidaritet med andra i platsen. En av förutsättningarna för delaktighet och solidaritet är att föra en dialog. Att
enskilda individer möts, erkänner varandra, och att de har möjlighet
att påverka den plats där de bor. Geografen Massey (1999) talar om en
”global känsla för plats”, som delas av alla som bor där. Platsens
gränser representerar inte ett uteslutande av andra, utan är då snarare
ett geografiskt sammanhang som vi alla delar. Människor kan röra sig
fritt till och från platsen, och det är de möten som sker mellan människor i ett lokalt sammanhang som representerar trygghet och tillit i
vardagen. Närheten och dialogen mellan individer och grupper i platsen är därför viktig för att skapa en ”global känsla för en plats”. Rasism och främlingsfientlighet bygger i stället på en platsförståelse som
innebär det motsatta. Där ses platsen som något distinkt och det som
är gränsöverskridande uppfattas som något hotfullt.
Tuan (1977), som skrivit mycket om platsers betydelse, anser att människan relaterar sina erfarenheter genom sina relationer till olika platser. Den omgivande miljön spelar stor roll i hur vi upplever våra handlingar och sociala möten. Sammanhanget finns inte bara i den sociala
miljön, utan även djur och växter förenas på liknande sätt i platsers
ekologiska system. Denna känsla av sammanhang i en plats genererar
hälsa och välbefinnande. Genom att ha en djupare förståelse för händelser och situationer i praktiken, kan individer bättre strukturera mening i tillvaron, genom sina relationer till andra varelser, och till sin
egen roll i samhället. När människor känner att de har en viss kontroll
över sin tillvaro, att de kan hantera sina problem, ha tillgång till socialt
stöd, och ges möjlighet att bearbeta sina emotioner, upplever de mening i relation till olika händelser. När däremot omvandlingen av platser blir för komplex och ohanterbar för den enskilde, finns ingen möjlighet att ha kontroll över det sociala livet, eller förstå sin egen roll i
det lokala samhället. Platsen mister då sin funktion som trygghetsfaktor (Antonovsky 1992, Rämgård 2006).
Samhällsplaneringen har kommit att fokusera på så kallade ”rationella” lösningar, som kännetecknas av teknikdominans och turistindustrins expansion. Platser skall marknadsföras och bestämda föreställ-
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ningar om dem skall etableras, samtidigt som orter skall bli allt mer
sammanlänkande i rummet genom strömmar av arbetskraft, varor, kapital och turister. För att bidra till en platstrygghet i den lokala platsen
i omvandlingens tidevarv, behöver kommunerna förstärka platsens
identitet. Frågan är vem som har tolkningsföreträde i detta omvandlingsarbete? Hur mycket bestämmer aktörer från de offentliga myndigheterna omvandlingen av den lokala platsen, och hur mycket styrs
utvecklingen av globaliseringens strukturer?

Hållbar utveckling
Den fysiska planeringen i den kommunala verksamheten är en komplex praktik. Den måste möta krav från överordnade nivåer, samtidigt
som den skall tillgodose lokala intressen. En målsättning är att den
också skall bidra till en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Planeringen förväntas att gynna ekonomisk tillväxt, på samma gång
som den skall sträva efter social integration.
Begreppet ”hållbar utveckling” är centralt för planeringsverksamheten, och syns ofta i dokument som målplaner eller översiktsplaner
(Holmberg 2008). Oftast förknippas begreppet med den Bruntlandska
definitionen2, som delar in begreppet i ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det innebär att kommunerna skall arbeta tvärsektoriellt med dessa frågor. Den ekologiska hållbarheten tenderar att hamna under rubriken miljö- och klimatfrågor, medan ekonomisk hållbarhet vanligtvis relateras till olika tillväxtaspekter. Den sociala hållbarheten däremot har ofta en mycket vag definition i dessa sammanhang
(Brusman 2010).
Många forskare har också påpekat att bilden av hållbarhet ser olika ut,
beroende på intresse, professions- och organisationstillhörighet, samt
genus (Tornberg 2009, Granberg & Friberg m.fl. 2004). Liknande resonemang kan ses i Unescos deklaration om bevarande av kulturell
mångfald. Deklarationen påpekar att det finns en fjärde dimension i
begreppet hållbar utveckling, som inbegriper att bevara kulturella
2

Bruntlandsrapporten skrevs av världskomissionen för miljö och utveckling på uppdrag
av FN 1987. Gro Harlem Bruntland (dåvarande statsminister i Norge) var ordförande i
kommissionen. Rapporten redogjorde för sambandet mellan ekonomisk, social och ekologisk utveckling och miljöstrategier.
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skillnader (UNESCO 2001). Sammantaget står kommunerna fria att
hantera begreppet utifrån rätt vida ramar, där definitionen inte är riktigt klarlagd. Begreppet hållbar utveckling kan därför snarare ses som
ett sorts paraplybegrepp, som innehåller en mängd olika definitioner,
beroende på vilket perspektiv som anläggs.
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3. Metodologiska aspekter
Det här projektet om hållbar utveckling tar sin utgångspunkt i det som
kallas aktionsforskning, eller interaktiva forskningsmetodologier. Under lång tid sågs aktionsforskning inom offentlig planering enbart som
en mer strukturerad form för analys inom utvecklingsprojekt. Målet
med forskningsansatsen var att förbättra och förstå praktiken, genom
olika innovationer och systematiska reflektioner, snarare än att producera ny kunskap i en abstrakt bemärkelse. Ansatsen blev därför kritiserad av vissa forskare inom det akademiska etablissemanget, som
själva var mer inriktade på mer teoretiska och dekontextualiserade
analyser. En annan fråga var i vilken mån dimensionen av delaktighet
och demokrati betonades. I samhällsplaneringen ansågs aktionsforskarens uppgift exempelvis vara att hjälpa byråkratin med att ta fram olika målformuleringar, snarare än att representera och lyfta fram människors rättigheter genom deras delaktighet och deltagande i olika projekt. Ofta beskrivs dessa två olika angreppssätt som ett top-down respektive ett bottom-up perspektiv (Blomley 1994, Tickell 1995). Kommunförbundet Skåne har haft upprepade forskningsprojekt inom välfärdsområdet som innefattar bägge dessa dimensioner, dock inte inom
samhällsbyggnadssektorn.
I praktiken överlappar top-down och bottom-up perspektiven varandra
i flera internationella studier. En sådan kombinerad ansats har dock
inte varit lika vanligt förekommande i Sverige. Internationellt har till
exempel tjänstemän och forskare arbetat tillsammans för att upprätta
olika riktlinjer runt unga människors boende (Canada Mortage); personal och enhetschefer har studerat filosofiska och etiska riktlinjer i
kommunalt baserad vård och omsorg (Gleeson & Kearns 2001). Andra exempel är när forskare, boende och tjänstemän har gemensamt utarbetat riktlinjer för multikulturalism i utsatta områden, i projekt som
haft som mål att motverka social exkludering (Pain 2003). Inom den
socialgeografiska disciplin som berör socialt arbete finns numera liknande angreppssätt i Sverige. (Frölich, Kjellman m.fl. 2011). Det som
förenar alla dessa studier är att de har ett interaktivt perspektiv, som
integrerar forskning och praktik, i avsikt att förbättra möjligheterna för
de människor som har en svag röst i den allmänna debatten.
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Samhällsbyggnadssektorn i kommunal verksamhet ger många möjligheter till en aktionsorienterad forskning, eftersom den kan bidra till att
förstå hur samhällsplanering fungerar i praktiken. Det är förmodligen
så att mycket av den kunskap som finns utanför akademin, i den kommunala verkligheten, förblir osynlig, eftersom den finns dold i sociala
processer i den kommunala planeringen, som är svåra att genomlysa
med traditionella forskningsmetoder. Den interaktiva, aktionsinriktade
forskningsansatsen har den fördelen att den tillför forskarsamhället,
såväl som praktiken, en insikt som direkt kan införlivas i den praktiska
kommunala verksamheten.
Den här forskningscirkeln är den första på kommunförbundet Skåne
som lyfter fram det interaktiva aktionsinriktade perspektivet inom
samhällsplanering. Den överensstämmer väl med SKLs forskningsstrategi, och den lokalt förankrade forskningsstrategin för Kommunförbundet Skåne, som betonar vikten av att anta interaktiva metoder i den
kommunala och regionala praktiken. För att läsaren skall förstå den
metodologiska tanken bakom detta projekt, följer nu en beskrivning av
studiens upplägg, och en diskussion som belyser hur participatorisk
(dvs. delaktig och deltagarorienterad) aktionsforskning kan bidra till
att utveckla och producera ny kunskap.

PAR – Participatorisk aktionsforskning
PAR (eller deltagarinriktad aktionsforskning) handlar om delaktighet,
deltagande och praktisk handling. Dess förgrundare var Kurt Lewin,
som arbetade med forskningsrelaterade lokala aktionsprogram i USA
på 40-talet. Den dialogorienterade och deltagarorienterade kontexten,
som hade sin bakgrund i Lewins tankar, var även en av målsättningarna med det lokala engagemang i Chicagos ”communities”, där Obama
tidigare hade sitt arbete som advokat. I Storbritannien har forskningen
ofta använts för att utveckla lärande organisationer (Rapaport 1970),
medan forskare i Australien och tredje världen snarare har varit mera
kritiska och emancipatoriska i sin inriktning. De har därför satt mer
fokus på själva deltagandet av marginaliserade grupper i forskningsprocessen (Carr & Kemmis 1986). Några av de mest berömda verken
från den sistnämnda inriktningen är Paulo Freires alfabetiseringsarbete
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i Brasilien. Hans bok pedagogik för förtryckta (1977) blev en oerhörd
inspirationskälla för olika kunskapsutvecklande verksamheter.
Metoden i forskningen består något förenklat av att en grupp människor samlas runt ett problem eller frågeställning för att förändra något tillsammans. Den process som sedan startar i den gruppen skall
bygga på förståelse för varandra och ett ömsesidigt engagemang. Deltagarinriktad aktionsforskning syftar till att skapa förändring i praktiken, och innehåller en process som ger en personlig utveckling för
samtliga deltagare (Kid & Kral 2005, s. 187). PAR innebär att utvärdera ett problem systematiskt, tillsammans med de människor som lever med detta i praktiken. Det har visat sig att PAR processer kan påverka lokala situationer, genom att de leder till förändrade värderingar
hos deltagarna. PAR kan idag ses som en egen forskningsmetodologi,
men även som en filosofi. Genom att engagera sig i systematiska sociokulturella processer, utvecklas människors engagemang i världen,
som tänkande och kännande varelser. Metodologin tar utgångspunkt i
att verkligheten är något i ständig förändring, som vi skapar tillsammans. Det blir då mindre intressant att anta ett statiskt synsätt, eller
formulera generella hypoteser om hur verkligheten ser ut. Traditionell
positivistisk forskning ser forskningsprocessen som något neutralt,
som på något vis skulle stå ”utanför” det objekt som studeras. Inom
aktionsforskning är det tvärtom så att det är först när det påvisas någon effekt i praktiken, som forskningen har bevisat sitt värde. Aktionsforskning avser inte att ”mäta” hur situationen ser ut vid en viss
tidspunkt, utan vill istället bidra till att skapa ett mer gynnsamt utgångsläge, genom den kunskap som genereras i processen.
Ett problem i forskningen är att redovisa den kunskap som kommer
fram i de sociala processerna i gruppen. Kunskapssynen inom PAR
innebär att den lämnar utrymme för att det finns olika verklighetsbilder hos deltagarna och att kunskap ses som något som ”kommer
till” i en process mellan deltagarna. Redovisningen bör därför spegla
föränderligheten såväl som variationen i deltagarnas ståndpunkter. I
praktiken medför processen att alla deltagarnas röster blir hörda, och
att gruppen genom sina tankar, emotioner och i dialoger kan utbyta
ståndpunkter och därmed få nya insikter (Savin-Bada & Wimpenny
2007). Många deltagare bär på förgivettaganden som de inte alltid
själva är medvetna om när de kommer till det första mötet. Dialogen
mellan deltagare ger möjligheter att bryta upp en del av dessa före-
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ställningar. I detta projekt har deltagarna olika formella utgångspunkter i sin yrkesutövning. Genom att diskutera och lyfta fram de värderingar som finns i gruppens dialog, samt att spela in samtalen för att
sedan lyssna på dem igen, kan individens eget perspektiv utvecklas
och ett mer kritiskt och nyanserat förhållningssätt antas. I detta projekt
har det utkristalliserats en gemensam värdegrund från deltagarna i
relation till begreppet ”hållbar utveckling”. Värdegrunden har analyserats genom inspelningar av samtalen runt processen i forskningscirkeln. Samtidigt har hela gruppen utvecklat ett förhållningssätt till planeringsprocessen, som innebär att de fokuserar på just dessa värden, i
stället för att enbart arbeta utifrån sin egen specifika funktion. De bortser i viss mån från sin egen speciella expertis, och sätter istället mer
fokus på uppgiften de har att lösa. Det har således skett en kunskapsöverföring i forskningscirkeln mellan olika deltagare, på ett sådant sätt
att det bidragit till ett bättre resultat av planeringen i det praktiska
arbetet.
I termer av vad som är ”kunskap” kan tre olika former av ”kunskap”
relateras till forskningscirkelns processer (Reason 1994). För det första, propositionell kunskap, som innebär att deltagarna använder idéer
eller teorier av olika slag. Forskaren har här tillfört teorier, liksom deltagarna har sökt teoretisk kunskap runt de fenomen de önskar få svar
på. Samtidigt närs projektet av den praktiska kunskap som deltagarna
besitter, i form av sitt yrke och sina erfarenheter, som de tillför dialogen i gruppen. En styrka är därför att deltagarna kommer från olika
yrkesgrupper och kommunala sammanhang. En ytterligare aspekt på
kunskap som inte skall negligeras är att deltagarna möts i nära kontakt
med varandra. Det ger dem möjlighet att lösa problem som uppkommer och samtidigt studera varandras reaktioner på ett medvetet och
omedvetet plan. Taktisk kunskap eller intuitiv kunskap kan på så vis
utvecklas i ett socialt sammanhang i gruppen.
Resultatet från forskningscirkeln visar hur den lokala kunskapen om
hållbar utveckling påverkar planerarna i praktiken. Det påvisar också
vilka restriktioner som de upplever från själva planprocessen i organisationen, samt visar på hur de arbetat med att förändra praktiken genom att utforma explicita värden för planeringen. På så sätt har forskningscirkeln bidragit till att producera en lokal kunskap som kan användas i den kommunala praktiken, genom deltagarnas egna aktioner i
de olika fall de beskriver. Det har skett genom den delaktighet och
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kunskapsutveckling som uppstått i forskningscirkeln. Genom att utforma en forskningsprocess tillsammans med deltagarna, utmanas det
paradigm som menar att endast privilegierade experter har tolkningsföreträde. Kunskap här är snarare något som uppstår när människor
kommer tillsammans i en dynamisk process, som bygger på lokal
expertkunskap, reflektion, och kollektivt engagemang. Kunskapen i
forskningscirkeln är alltså inbäddad i cirkelns forskningsprocess.

Metoden i projektet
Det finns många olika metoder att använda i relation till PAR-projekt.
Vanligt är att samla deltagare i fokusgrupper, med avsikt att sätta
fokus på en frågeställning som sedan diskuteras. En annan metod är
forskningscirkeln, som i högre utsträckning än fokusgrupperna bygger
på att deltagarna själva formar ett syfte för ett projekt, som de vill genomföra inom en viss tidsram. Cirkeln har för avsikt att hjälpa deltagarna i deras praktiska verksamhet, genom att de först blir medvetna
om vad det är för restriktioner som hindrar dem att handla i praktiken,
och att de sedan med hjälp av varandra – och med olika former av
kunskap – kan förändra detta, och omsätta resultaten i praktisk handling (Cockburn & Trentham 2002). I den här studien har det inneburit
att samhällsplanerare, miljöinspektörer, och bygglovshandläggare inbjudits att delta i ett projekt, vars gemensamma utgångspunkt har varit
att främja bättre samarbete mellan framförallt miljö- och plansidan i
den kommunala planeringen. Det har varit ett ”bottom-up” projekt, på
så vis att det är de tjänstemän som utför arbetet med att ta fram skisser
till detaljplaner i praktiken som varit engagerade i projektet, inte den
verkställande politiska och tjänstemannanivån.
Projektet startade hösten 2009, genom en presidiekonferens för skånska samhälls- och miljöförvaltningar i kommunförbundets regi, på temat ”hållbara miljöer ur ett planeringsperspektiv”. Diskussioner kring
pågående forskning inom området planerades sedan i en workshop, för
att föra samman kommunala tjänstemän inom stadsplanering och miljö med forskare, och personer som både jobbar övergripande och mer
lokalt med frågorna.
Två syften fanns med workshopen:
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 Bidra till verksamhetsförbättringar och ökad kunskap om miljö
och hållbar utveckling i kommunal planering
 Öka förståelsen och förbättra samarbetet mellan olika professioner i kommunal planering
Kommunförbundets förbundssekreterare för samhällsplanering SvenErik Johansson, Bo Persson, och Karen Lagercrantz deltog i genomförandet, tillsammans med föreläsare Annika Kruuse från Institutet för
hållbar stadsutveckling, Charlotte Fingal från Stadsbyggnadskontoret,
Malmö stad, Professor Carola Wingren, Sveriges lantbruksuniversitet,
Alnarp, samt Dr. Magnus Germundsson från CTA (Centrum för
tillämpad arbetslivsforskning), Malmö högskola. Tolv tjänstemän från
skånska kommuner deltog i workshopen.
Efter varje föreläsningstillfälle, samlade projektledaren Margareta
Rämgård de olika deltagande kommunerna i mindre grupper i workshopen, för att diskutera deras yrkeserfarenheter. Några centrala begrepp som återkom i diskussionerna var samsyn, samarbete, styrmedel
och process. Det handlar om att förbättra samsynen inom förvaltningen, samarbete mellan olika förvaltningar och med andra aktörer,
och att utforma styrmedel i form av gemensamt utformade policydokument (Gudmundsson 2010). Det framkom av samtalen att större
kommuner, såsom Malmö och Lund, redan hade uppbyggda och etablerade nätverk på tjänstemannanivå. De mindre och medelstora kommunerna däremot, hade ett behov av att föra en gemensam dialog runt
olika frågor. Eftersom forskningscirkeln skulle bedrivas på arbetstid,
var det svårt för kommunerna att delta. Efter workshopen anmälde sig
först fem kommuner till forskningscirkeln, men två fick sedermera
lämna återbud. Kommunerna samlades i cirkeln vid fem tillfällen
under 2010, och träffades däremellan i grupper hemma i respektive
kommun.

Forskningscirkeln
Forskningscirkeln alternerade mellan de tre kommunerna, för att möjliggöra för samtliga deltagare att se de miljöer som de andra arbetade i
till vardags. Genom att forskningscirkeln var upplagd på ett sådant
sätt, att kommunerna skulle hitta var sitt case/fall i praktiken som de
ville arbeta med, var det även viktigt för de andra deltagarna att få en
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inblick i platsen som fallet beskrev. För att uppnå syftet med en praktiknära forskning, blev det rent praktiskt så att deltagarna från respektive kommun fick arbeta en del med sina fall hemma. Fallen bestod av
olika områdesanalyser, där tjänstemännen skulle arbeta mot en hållbar
utveckling.
PAR fokuserar på deltagarna genom själv-reflektiva cykler. Dessa
innebär följande process: Planering av projektet och beskrivning av ett
case/fall → hem till kommunens praktik → tillbaka till forskningscirkeln, där en dialog förs med de andra om problemet → tillbaka till
kommunen, för att arbeta vidare med förändringar utifrån en bestämd
värdegrund → utforma en praktik som överensstämmer med värdegrunden → redovisa slutresultatet skriftligt och muntligt. När personalen möts i forskningscirkeln, diskuterar de sina resultat med varandra,
och refererar till olika problem, restriktioner, och hinder i relation till
planeringsprocessen i kommunen. Dialogen och processen kan beskrivas enligt nedanstående figur:

Identifiera
problemen
och det som
skall
undersökas

Reflektera
Utvärdera

Formulera en
aktionsplan
Utforska den i
praktiken
Figur 1. Dialogen i forskningscirkeln

Forskaren fyller som regel en funktion av sammankallare i forskningscirkeln. I den här studien, fungerar forskaren dessutom som en katalysator för processen i gruppen, och som en rådgivare med teoretisk erfarenhet av planeringsarbete som samhällsgeograf. Forskarens uppgift
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är också att medverka till att skapa ett välbefinnande i gruppen som
helhet. Ett lyckat PAR projekt får deltagarna att känna stolthet över
vad de åstadkommit tillsammans, samtidigt som de som enskilda individer uppnår en ökad självkänsla. De skall känna sig mer autonoma i
sina beslut, och uppnå en lojalitet mot sig själva, sina kolleger, sin
profession, och de platser och miljöer de valt att arbeta med (Cuba &
Lincoln 1989). Ett problem i forskningscirkeln var att själva planprocessen i den kommunala verkligheten inte passade in med den tid som
forskningscirkeln förfogade över. Kommunerna valde då att arbeta
med vad de kallade ”fiktiva fall”. Med det menas att de arbetade med
skisser och utvärderingar som kunde arbetas in i den reguljära verksamheten i framtiden. Det är möjligt att en fördjupad integrering med
chefsledet i inledningen av projektet kunde ha medfört en mer riktad
användning av forskningscirkeln i en pågående planprocess.
I forskningscirkeln har deltagarna valt att kortfattat beskriva sina
arbeten med egna ord, istället för att arbeta med en posterutställning,
som också hade varit ett alternativ. Därutöver har forskaren analyserat
de samtal som förts i forskningscirkeln. Dessa har spelats in på bandspelare och skrivits ut. Materialet består av 5 träffar x 3 timmar, vilket
motsvarar 15 timmars samtal. Dessa har sedan analyserats i en innehållsanalys. Analysen kommer fram till olika teman som kontinuerligt
återkommer, för att få fram vad deltagarna i cirkeln avser med begreppet ”hållbar utveckling” i praktiken.

Forskningsprocessen i cirkeln
”Jag känner att det skall bli intressant och att jag får lära
mig mycket. Vi har ju velat få mer information från plansidan – det är en förutsättning för att göra ett bra miljöarbete. Vi sitter ofta med ”facit” till exempel ett område där
man har byggt in problem och där vi sedan får telefonsamtal
med klagomål – hade vi samarbetat från början hade vi kunnat förklara bättre och säga vad som skulle ske i förlängningen om man fattade de besluten.”
Projektet har som utgångspunkt att praktik och teori skall mötas och
förenas genom dialogen i gruppen. I teoriavsnittet har vi konstaterat
att det inte finns någon entydig definition på begreppet ”hållbar ut-
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veckling”, utan innebörden är beroende av vilken vetenskaplig tradition, disciplin eller kultur som forskaren befinner sig i, såväl som det
tolkningsutrymme som praktikens strukturer medger.
För att deltagarna i forskningscirkeln inte skall fastna i en i förväg bestämd teoretisk begreppsapparat, eller den ena eller andra vetenskapliga traditionen, har inte någon fastställd definition av begreppet hållbar utveckling använts som utgångspunkt vid starten av forskningscirkeln. Det är istället en fråga om att få fram deltagarnas egen förståelse av begreppet. Nedan presenteras översiktligt processen i cirkeln. Deltagarna startar forskningscirkeln med en probleminventering:

Restriktioner mot en långsiktig hållbar utveckling i den
kommunala planeringen
Deltagarna i cirkeln pekar på en rad restriktioner, som innebär svårigheter för miljö- och plansidan att samarbeta i det kommunala planeringsarbetet.
 De större kommunerna är uppdelade i olika funktionella enheter,
där tjänstemännen för miljöfrågorna och planberedningsärendena har sina bestämda arbetsuppgifter.
 Miljöförvaltningen fungerar som remissinstans, men det saknas
ofta en kontinuitet i arbetet, som följer hela planprocessen i mer
regelbundna möten och diskussioner.
 Tjänstemän i de mindre kommunerna har naturligen en bättre
kännedom om varandras verksamhet generellt. Men ibland sitter
även de organiserade under olika sektioner.
Det finns en oro bland deltagarna i cirkeln över den nya plan- och
bygglagen, eftersom det finns förslag på att ta bort programskedet och
gå direkt på detaljplanen, för att snabba på processen i planeringen.
Det innebär, som deltagarna påpekar, att det i framtiden kommer att
finnas starkare juridiskt bindande gränser utsatta på kartan innan samrådet, vilket får till följd att det blir svårt att ändra dessa gränser i samrådsprocessen. Samrådet skapades en gång i tiden just för att öka medbestämmandet. I praktiken innebär detta nya förslag alltså att det blir
svårare att förändra gränssättningar för allmänheten och politiker i
samrådet.
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Bakgrunden till de politiska förslagen att påskynda planprocessen i
kommunerna är, bland annat, att staten vill ge möjligheter för kommunerna att snabbt besluta för privata investerare att initiera byggprojekt i kommunen. I praktiken innebär det kortare remisstider,
minskat utbyte mellan olika aktörer, och att planeringen av ett större
område oftare sker i etapper.
Det minskar även det generella inflytandet från kommunens tjänstemän över planeringen, eftersom fler beslut måste samordnas och fattas
under tidspress. Ett kontinuerligt samarbete mellan miljöinspektörer,
planarkitekter, och bygglovshandläggare, är en nödvändighet för att
skapa en långsiktighet och hållbarhet i planeringen.

Konsekvenser av snabba beslut…
Deltagarna exemplifierar nedan vad konsekvenserna av snabba beslut
innebär i praktiken. Om ett mindre område i en plats detaljplaneras
endast utifrån efterfrågan, kan det innebära att det inte finns en hållbar
översikt över en större geografisk yta i hela platsen. Ett exploateringsbehov av ett litet område kan på så vis påverka hållbarheten i hela
platsen på längre sikt. Några av deltagarna berättar:
”Här finns (pekar på kartan) en sluttning, och de hus som
ligger närmast – de har problem med sin tomt. Det är en avrinning nedåt, så det kommer vatten ned till dem. Hade man
i den tidigare detaljplanering tagit hänsyn till detta, kunde
kommunen lagt en dagvattendamm (där det nu är gång- och
cykelväg) – så att vatten hade runnit ned där istället, då
hade de inte haft det problemet.”
Exemplet ovan visar hur den ena detaljplanen hör ihop med den andra,
och hur viktigt det är att även miljösidan är med tidigt i planeringen.
En annan kommun beskriver att de har haft problem beträffande miljökonsekvensbeskrivningen, som har löpt parallellt, och ibland efter
vissa planbeslut.
”Vårt problem är att miljökonsekvensplaneringen inte är
färdig. Det tycker kommunens beslutfattare, men inte vi –
vår känsla är att man börjat i fel ände. Det verkar som man
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först bestämt hur området skall se ut i framtiden, innan man
börjat att undersöka marken.”
Ett annat problem som deltagarna tar upp, är behovet av mer kontinuitet i planprocessen. I och med att efterfrågan styr planeringen i så stor
utsträckning, och planprocessen skall gå allt snabbare, försvåras möjligheterna att behålla kontinuiteten mellan miljö- och plansidan. En av
deltagarna beskriver detta enligt följande:
”Man har en beställare eller en exploatör som man känner
sig trygg med, och så tänker man ja men, det här kommer att
bli bra. Men så händer det mycket på vägen och det blir inte
som man tänkt från början, och det har vi diskuterat ganska
mycket hur man kan hitta former för det. Få det att följa från
den första tanken ända till det står färdigt och även när det
använts sedan när man liksom släppt det ifrån vårat bord.
För det är mycket det som är problemet i planarbetet. Man
har ett planskede, och sedan ett exploateringsskede, och kontinuiteten kanske man tappar någonstans på vägen. Den som
var den här ursprungliga tanken.”
I forskningscirkeln konstaterar tjänstemännen även att eftersom planeringen av ett område ofta sker i etapper, med korta remissförfaranden,
uppstår det lättare intressekonflikter mellan olika målgrupper. Det kan
vara grupper som vill använda platsen till något specifikt ändamål,
eller enbart att det finns olika intressenter i befolkningen som har åsikter om vad platsen skall användas till. Ekonomiska privata intressen
hos privata markägare och byggherrar tenderar dock att styra platsens
omvandling i allt högre utsträckning.

Motverkande strategier genom forskningscirkeln
Efter att problemen identifierats, har planarkitekter, miljöinspektörer
och bygglovshandläggare mötts i en dialog tillsammans, för att gemensamt leta efter lösningar. Kommunerna har presenterat de platser
de vill arbeta med i form av olika fall, och formulerat ett grundläggande syfte för sitt arbete. Genom att diskutera och föra en dialog med
idéskisser, har tjänstemännen skapat underlag för att i ett senare skede
arbeta mer konkret med detaljplaner hemma i kommunen. Fördelen är

28

att de på det sättet får en bättre framförhållning över hela platsen i
fråga, och hur den kan planeras översiktligt i relation till olika hållbarhetsaspekter.
Hållbarhetsfrågorna har belysts med ordentliga konsekvensbeskrivningar. När deltagarna i forskningscirkeln sedan arbetar med konsekvensanalyser, har de sett att de själva sitter med ett förgivettagande.
Nedanstående citat belyser en sådan reflektion:
”Matrisen, vi har lagt upp kategorier, av människor. Här utgick vi i och för sig från i förgivet tagna föreställningar om
var de grupperna vill bo. Vi har suttit och diskuterat detta
fram och tillbaka och det var inte helt lätt. Till exempel så
kan ju studenter bo i ett stort hus tillsammans, ja… man tar
för givet saker förstås. Bor alla barnfamiljer i villa… riktigt
gamla som inte bor i villa… vi tar för givet och kategoriserar människor hela tiden.”
I cirkeln sker en lärandeprocess, där medverkande aktörer skalar bort
sina förgivettagande glasögon och försöker koncentrera sig på hela
sammanhanget, på ett sådant sätt att det förebygger revirstrider och
stakettänk. Genom att representanter från den egna kommunen arbetar
i grupp tillsammans på ett mycket tidigt stadium i den kommunala
planeringen, sker ett reflekterande mellan olika yrkeskompetenser,
som ger en kunskapsöverföring mellan miljö- och plansidan. Detta
förstärks sedan av att deltagarna diskuterar och reflekterar med forskaren och de andra kommunerna i forskningscirkeln. De har lärt av varandras kunskap, och delgett varandra erfarenheter av liknande problem, vilket har tillfört de enskilda projekten en ytterligare dimension.
Det har bland annat fått till följd att tjänstemännen kommer till att diskutera på vilket sätt de kan bidra till en omvandling i platsen, så att de
tar hänsyn till olika grupper i befolkningen.
”Nej, det är ingen speciell grupp som exkluderas nu. Vi har
använt matrisen på ett sådant sätt att vi prioriterar alla nu,
vi ser hur det borde vara – det vill säga så att man får in
många olika grupper med små justeringar i detaljplanen.”
Vetenskapen och forskningen fungerar i den dialogen snarare som ett
komplement, än som en utgångspunkt för reflektionen i gruppen. Det
innebär att större hänsyn tas till de lokala förutsättningarna i platsen
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och den lokala kunskapen som dessa tjänstemän besitter om kommunen.

Forskning och praktik – att tillsammans producera lokal
kunskap
Forskningscirkelns viktigaste funktion har förutom dessa reflekterande
dialoger varit att med hjälp av forskaren, och tillsammans med övriga
deltagare i cirkeln, arbeta sig fram till olika värden som skall bevaras
i platsen. Den kunskapsbank som använts för dessa analyser är förutom de egna framtagna konsekvensanalyserna, visuella bilder i form
av besök på platsen, och topografiska modellbyggen. Därutöver användes statliga regleringar av biotoper och kartor som synliggör området, samt trafik och kommunikationsplanering i platsen. Forskning om
förtätning av urbana områden, globalisering och gröna miljöers inverkan på hälsa och välbefinnande har också diskuterats. Deltagarna har
även haft samtal med nyckelpersoner om framtida planering runt trafik och kommunikation, samt tillfört kunskap om politiska målsättningar och intressegruppers inflytande lokalt.
Forskaren har här tillfört kunskap om de globala processer som påverkar lokala förhållanden, för att ge en omvärldsanalys till det lokala
sammanhanget. Forskningscirkelns planerare har därigenom även haft
tillfälle att sätta sina lokala projekt i ett globalt perspektiv, och funderat över hur globala ekonomiska processer påverkat platsers fysiska
utformning.
De har också utvecklat några tydliga strategier för själva arbetet i
planprocessen, som de sedan har kunnat implementera i sin vardagspraktik.
”Vi som inte fick vara med i den stora FYS plangruppen har
gjort en egen FYS plangrupp, som vi kallar lilla FYS plangruppen. För vi tycker själva att vi gör nytta… (skrattar).
Nej, vi diskuterar själva vad som händer i våra respektive
områden, till exempel pågående planer som är på gång,
osv… det ger oss möjligheter att komma in väldigt tidigt med
synpunkter och på det sättet påverka både från miljö-, byggoch plansidan, i samverkan i kommunen. Jag tycker att det
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har blivit väldigt mycket bättre samarbete mellan oss – dessutom har vi det riktigt trevligt. Det också bra som att vi inte
missar onödiga saker. Målet är väl också att vi skall kunna
prata så att det inte kommer helt nya saker i samrådet, för
då är det oftast för sent. Alltså så fort man har väldigt
mycket streck på papperet så är det väldigt svårt att flytta
dem. Så vi har uppfyllt syftet – mer samarbete – ökat förståelsen och vet mer om varandras arbete. Så det vi tar fram nu
är mer idéskisser – som ligger i byrålådan till någon kommer fram och frågar. Då har vi tänkt på detta mycket mycket
tidigare – sedan är det en helt annan sak om det blir så i
översiktsplanen – men vi har i alla fall försökt…”
Deltagarna i forskningscirkeln anser att konsekvensanalyserna, med
matriser, forskning, och visuella medel, har varit bra som medel för att
göra analyserna. Samtidigt konstaterar de att det som fört arbetet mest
framåt och som fått dem att ”tänka annorlunda” är dialogen de haft i
gruppen som helhet, det vill säga själva reflektionen mellan deltagare.
”Men

det jag tänkte på är att det inte kanske är resultatet i
de där matriserna som är viktiga, utan mer dialogen runt –
att frågan diskuteras. Matrisen handlar mer om ett system
för att checka av intressena. Så man kan tänka på både
användarna och på olika intressegrupper.”
Analyserna och värdena har legat till grund för en praktisk planering
av de platser som kommunerna valt att undersöka i sina case/fall.
Samarbetet mellan tjänstemännen på ett tidigt stadium i planeringsarbetet har på så sätt resulterat i en långsiktig hållbar utveckling i
praktiken. En kommun har även påvisat hur globala processer försvårat möjligheterna att förverkliga terapeutiska landskap i planeringsarbetet. I nästa kapitel har kommunerna själva gjort en kortare presentation av sina fall som de presenterar med egna ord.
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4. Kommunernas olika fallbeskrivningar
Nedan så följer en kortare beskrivning av de fall/case som kommunerna arbetat med. De har valt att beskriva dem på olika sätt utifrån
sina egna utgångspunkter. Två av kommunerna har genomfört sina
projekt i praktiken medan den tredje kommunen valt att göra en historisk mer deskriptiv översyn för att försöka förstå en process över tid.
Det är således en kortare framställning av deras fall/case som kommunerna här presenterar med sina egna ord. Forskaren kommenterar deras texter i svart kursiv stil för att relatera till forskningscirkelns resultat och metodologiska upplägg.

Den blå kommunen
Den blå kommunen har arbetat med långsiktig hållbarhet i naturlandskapet. Kommunen kan genom lagstiftningar och förordningar
ofta säkerställa vissa naturvärden på sin egen mark men har svårare
att bevara naturvärden långsiktigt när marken övergår till privata
markägare och byggherrar. Kommunen blå har därför arbetat med
att ta fram ett sorts regelverk för detta. Deras arbete påvisar att ett
strukturerat samarbetet mellan tjänstemännen från miljö-, plan- och
bygglovsidan tidigt i planeringen får som konsekvens en planändring som gynnar såväl byggherren som de ekologiska och sociala
värdena långsiktigt.

1. Syfte och bakgrund till studien
Vid detaljplaneläggning av områden med till exempel känslig och bevarandevärd natur kan det ibland vara svårt att vid planläggningen
säkerställa att de värden man identifierat verkligen kan bevakas och
skyddas. De grundtankar som lagts fast i planskedet kan lätt gå förlorade i en kommande försäljning eller byggprocess.
Vi upplever att det kan vara svårt att hitta en samklang mellan utbyggnad eller förtätning av staden och bevarandet av skyddsvärd natur. Vi
vill därför undersöka vilka möjligheter som finns att skydda natur,
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grönska och andra ”gröna” aspekter både under och efter detaljplaneprocessen. Vi vill även undersöka vilket stöd vi kan finna inom till
exempel miljöpsykologisk forskning för att gröna aspekter påverkar
hälsa. Genom att identifiera sådant stöd i forskningssammanhang kan
vi bättre argumentera för dessa värden i planarbetet. Som exempel
använder vi ett fiktivt område med stora gröna värden där bebyggelse
planeras.
Nedan beskriver kommunen platsen som de valt att arbeta med i
projektet. I detta fall är målet att bevara naturvärden genom ekologisk långsiktighet för människors hälsa och välbefinnande.

2. Platsen som används som praktisk case/fall
Nuvarande markanvändning
Platsen är belägen tämligen centralt i tätorten. I norra delen av planområdet fanns i början på 1800-talet ett värdshus omgivet av en stor
trädgård. Idag är värdshuset borta och trädgården har utvecklats till ett
naturlikt område. Södra delen av planområdet upptas av en plantskola
som bedriver odling och försäljning av växter. Från början användes
gården som lantbruksfastighet men redan 1909 startades den första
plantskolan. Kring boningshuset finns en mer parkliknande karaktär
med uppvuxna träd med blandat ursprung.
Framtida markanvändning
Ett planprogram har tagits fram med förslag till bebyggelse i ett centralt område i staden. Samtidigt som platsen bebyggs kommer en del av
den befintliga natur- och parkmiljön inom området att behållas och
göras mer tillgänglig. Efterfrågan på bostäder är stor och det är därför
av stor vikt för kommunen att det finns tillgång till attraktiva bostäder
med varierande upplåtelseformer. Platsen är ett av de utvecklingsområden som är särskilt utpekat i kommunens översiktsplan som nytt
område för bostäder.
Den kunskap som kommunerna själva har tillgång till, förutom sina
egna erfarenheter och ren yrkeskunskap är olika regleringar och
lagstiftningar. De har tillfört kunskap från vetenskapssamhället om
grönområdens effekt på hälsa, vilket de redogör för som en viktig i
den teoretiska kunskapsbanken. Kunskapskällor här är således de
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vetenskapliga resultaten samt måldokument, och artbestämmelser
för att skydda naturvärdena. De har även gjort en praktisk inventering av artbestämmelser på platsen. Denna konsekvensanalys har
sedan diskuterats i forskningscirkeln där samtliga deltagare har
kommit med synpunkter och reflektioner. Nedan beskrivs en del av
forskningen samt en artinventering på platsen.

3. Kunskapsbank som underlag för konsekvensbeskrivningar
Forskning om gröna värden och hälsa
Enligt forskning som gjorts om sambandet mellan miljö och hälsa tyder alltmer på att människans välbefinnande är starkt kopplat till kontakten med naturen. I skriften Utemiljö och hälsa (Myhr 2007) beskrivs två teoriområden som dominerar forskningen om varför kontakten med det gröna är så välgörande för människans hälsa. Det gemensamma är utemiljöns positiva påverkan på hälsan.
Den första teorin handlar om naturens förmåga till stressreduktion. En
grundsten i teorin är att naturen har en förmåga att ge återhämtning
från stress. Denna förmåga har haft betydelse under utvecklingen. Efter en påfrestande ansträngning kan man få en minskning av stressen
av en visuell kontakt med naturen. Urvalet har gynnat dem som snabbast återfår sitt lugn. Naturens förmåga att ge återhämtning är någonting som överförs mycket snabbt. Det betyder att även om kontakten
med naturen kanske bara är genom ett fönster som man passerar genom en byggnad eller det som finns utanför bilens fönster när man kör
efter en väg uppstår helande effekter. Forskarna Ulrich (1979), Wilson
(2001) och Hartig (2003) har arbetat med att undersöka hur sammanhangen ser ut.
Den andra teorin handlar om naturens förmåga att restaurera utmattning genom att vila den riktade uppmärksamheten och har arbetats
fram av forskarna Kaplans(1989). Enligt teorin tar vi in information
om omgivningen på två sätt, dels med riktad uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, som är aktiv och som vi påverkar, dels med spontan uppmärksamhet. När effektiviteten behöver återhämtning, restaureras, är det alltså förmågan till riktad uppmärksamhet om är uttröttad.
Då behövs det ett alternativ som tillfälligt gör att den riktade uppmärksamheten inte behöver användas. Kaplans menar att naturen är en
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restaurerande omgivning och att fyra komponenter i naturen bidrar till
att restaurera den riktade uppmärksamheten: fascination (uppmärksamhet som kommer spontant och inte kräver ansträngning, t.ex. att
känna doften av äpplen eller höra vårfåglarnas kvitter), känslan av att
vara någon annanstans, omfattning (miljön måste ha en viss utsträckning så att känslan av en helt annan värld uppstår), kompatibilitet
(miljön och individens avsikter och önskningar ska stå i samklang).
Naturen förmår återställa den mentala balansen och verka förebyggande. Naturen fyller på mentala och känslomässiga processer som
blir uttröttade vid riktad uppmärksamhet.
Det finns undersökningar som visar att naturmiljöer och parker kan
sänka stressnivån och hjälpa till att återhämta krafterna. Grahn och
Stigsdotter (2003) har gjort en studie som visar ett säkert samband
mellan människors stressnivå och hur ofta de besöker grönområden.
Ju mer deltagarna i studien vistades utomhus desto mindre led de av
stress. Avståndet mellan bostad och park är viktigt. De som bara har
50 meter till ett grönområde besöker det tre till fyra gånger i veckan
medan längre avstånd som 1000 meter gör att besöken minskas till en
gång i vecka. Slutsatser som författarna drar är att om samhället satsar
på parker och grönområden är det väl investerade pengar i strävan att
minska stressrelaterade sjukdomar i samhället.
Ulrich (1984) har i en studie jämfört två grupper av operationspatienter. Efter operationen fick den ena gruppen ett rum med utsikt över en
grupp träd och lite naturmark medan den andra gruppens utsikt var
riktad mot en brun tegelvägg. Det visade sig att den första gruppen
behövde kortare tid på lasarettet än den andra gruppen. Stigsdotter
(2004) har genomfört en undersökning om stress, trivsel och utemiljö
vid arbetsplatsen. Utemiljön har två viktiga roller enligt författaren: att
vila ögonen på med en snabb blick ut genom ett fönster och vistas i
under raster. Dessa två roller visar sig ha lika stor betydelse för trivseln på arbetsplatsen. Om människor trivs uppvisar de en lägre stressnivå.
Det har även gjorts studier av barn vid olika förskolor, en förskola
med mycket vegetation och utevistelse som bärande idé och en förskola i ett innerstadskvarter med bara lite vegetation. Det visade sig att
barnen med den grönare gården hade bättre resultat i tester av motoriken. Barnen på utedagiset var också mer koncentrerade, mindre rast-
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lösa, mer lyhörda och mer hänsynsfulla, jämfört med barnen på den
traditionella förskolan.
Forskning om Terapeutisk trädgård
Trädgård används också i behandlingssyfte inom vård och rehabilitering – trädgårdsterapi. Idén att vistelse och arbete i trädgård och park
gör gott för hälsan är mycket gammal. Idag visas ett förnyat intresse
från den medicinska världen för att ta hjälp av det gröna.
I skriften "Utemiljö och hälsa" (Myhr 2007) beskrivs olika inriktningar inom trädgårdsterapin. En gren fokuserar på upplevelsen av
trädgården och kallas för helande trädgård. Viktigt för denna gren är
hur miljöerna är uppbyggda och en strävan finns efter miljöer som är
savannliknande eftersom de anses särskilt välgörande för en stressad
människa. En annan gren fokuserar på aktiviteten i trädgården och
kallas odlingsterapi. Att använda både "kroppen och knoppen" i en
njutningsfull och meningsfull sysselsättning kan göra så att man glömmer tid och rum. En känsla av belöning infinner sig. En tredje gren
fokuserar på överensstämmelsen mellan miljön och individens minnen
och erfarenheter och kallas för kognitiva grenen. När allt stämmer bekräftar miljön individen, hon känner att hon är en del av en meningsfull värld, identiteten bekräftas. Ofta kombineras de tre grenarna i en
och samma trädgård. I Alnarp finns till exempel en terapeutisk trädgård som är indelad i olika delar med olika karaktär och utformade för
olika typer av aktiviteter.
Efter att läst in oss på forskningen om gröna områden och hälsa så har
vi sedan utfört en praktisk inventering på platsen som beskrivs nedan.
Praktisk inventering av platsens gröna värden
En inventering av området har utförts för att kartlägga områdets naturkvaliteter och förekomsten av skyddsvärd natur:
I norr finns en rik och varierad flora med magnifika stora träd som
kastanj, lind och bok, de äldsta träden är upp mot 200 år gamla. Flera
av de gamla träden har håligheter och blottad ved som är värdefulla
för vedlevande insekter. På stammarna finns en lav- och mossflora. I
norr finns också en öppen ängsyta med spridda buskar och småträd
(16). Här uppehåller sig också många småfåglar. Uppväxande träd och
buskar har nyligen avverkats i den centrala delen av området. Genom
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området finns en upptrampad stig men stora delar är svårtillgängliga. I
nordvästra delen av området finns en bostadsfastighet med en allé av
oxel och lind (19) utmed sin infartsväg från väster. Centralt i området
finns stora odlingsytor som används av plantskolan. Den parkliknande
trädgården i söder innehåller bl.a. exotiska växter som (A) vitbjörk,
kaukasisk vingnöt och ädelgran.

Figur 1. Skiss tillhörande naturinventering
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8 ”Smålönn”, buskrosor, enstaka yngre
askar.
9 Äng med spridda ros och slånbuskar
m.m.
10 Rad med lindar i hagtornshäck, en
ask vid gc-väg. (foto)
11 Fruktträdgård med inslag av spridda
småträd.
12 Diverse buskage, enstaka småträd.
13 Bok och kastanj, en ask.
14 Bok (foto)
15 Askar (foto)
16 Glänta kantad av busksly
17 Bokar och bokföryngring, poppel,
björnbärssnår
18 Kastanjer
19 Oxelrad
20 Röjning (alm), glest stående unga
lönnar
21 Björnbärssnår
22 Rad med lindar – 3 hamlade exemplar med lav samt ett träd i varje ända.
Stengärdesgård – gräns.
23 Mispel (foto)
24 Äng med bl.a. kungsljus och en del
plantskoleväxter
25 Tät rad med lönnar.
Övr. – Mycket vårlökar i hela området –
krokus, vintergäck, scilla.
– Ett av de få uppvuxna, naturlika
områdena i kommunen.

Inventeringsförteckning:
Plantskolan
A Trädgård, vitbjörk, kaukasisk vingnöt, hängbok, magnolia, bergskörsbär,
ormhassel, jättetuja, pelarasp, platan,
bok, rhododendron, lagerhägg, ädelgran, ek, murgröna m.m.
B Tall
C Gran
D Tuja
E Gran, björnbär
F Fruktträdgård
G Gran, ädelgran, björk, hagtorn, salix
H Tall
I Lärk
J Idegran
Övriga området
1 Bok, björk, al, poppel, ek. Äldre träd.
Buskage med prydnadsbuskar.
Kortklippt gräs. Lekplats.
2 Lönn, poppel.
3a Lönn, poppel, tall, prunus, fläder.
3b Tall, poppel, lönn.
4 Ask, buskage med slån och enstaka
fläder, lönn, bok, ek.
5 Ask, buskage med slån och enstaka
fläder, lönn, bok, ek.
6 Hassel
7 ”Smålönn”, buskrosor.

Efter konsekvensbeskrivningarna och de reflekterande dialogerna i
cirkeln så börjar personalen att att arbeta fram ett nytt planförslag.
De presenterar konsekvenser för det ursprungliga förslaget och jämför sedan detta med deras egen omarbetade plan och tar sedan med
detta hem till sin hemkommun. De utarbetar sedan en handlingsplan för kommunen för att säkerställa naturvärdena långsiktigt som
de även diskuterar i forskningscirkeln. Kunskap från forskningscirkeln överförs på så sätt i praktisk handling, vilket resulterar i ett nytt
planförslag för ett långsiktighet bevarande av naturvärden. Ett ekologiskt såväl som ett hälsorelaterat bevarande för människorna i
platsen.
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4. Resultat – Alternativa exploateringsmodeller
Förslag 1 (ursprungligt planförslag)
Det första ursprungliga förslaget nedan utgår från programmets förslag med en gles bebyggelse med stadsvillor i park.

Figur 2. Illustration enligt förslag 1

Konsekvenser av det ursprungliga planförslaget, Förslag 1:
Bebyggelsen innebär särskilt en negativ påverkan på naturvärdena i
nordväst. Exploateringsgraden är inte särskilt hög i förhållande till hur
mycket av de gröna värdena som påverkas. Detta ger således en mindre långsiktig ekologisk hållbarhet.
Vi har sedan arbetet fram ett nytt planförslag där naturvärdena bevaras
samtidigt som exploateringsgraden ökar vilket gynnar både en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
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Förslag 2 (forskningscirkelns omarbetade förslag)
Det andra förslaget utgår från inventeringen och redovisar en exploatering med tätare bebyggelse men har samma byggnadstyper och omfattning som förslag 1.

Figur 3. Illustration enligt förslag 2

Konsekvenser av Förslag 2
Naturvärdena kan i detta förslag i högre grad bevaras och lättare skyddas i byggskedet. Det finns troligen möjlighet att öka exploateringsgraden ytterligare i denna typ av exploateringsmodell.
Tjänstemännen arbetar sedan fram en handlingsplan…

5. Handlingsplan – möjliga modeller
För att säkerställa att naturvärden bevaras och skyddas finns olika vägar att gå i planarbetet och i skeden efter detaljplanens antagande.
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Planbestämmelser
Genom vegetationsbestämmelser kan utformning av allmänna platser
anges, t.ex. trädplantering, gräs, damm. Skyddsbestämmelser kan också användas t.ex. ”n” eller ”q” m.m. Genom beteckningen ”n” kan enskilda träd skyddas genom detaljplanebestämmelser. Om däremot ett
större naturområde behöver skyddas finns möjligheten att använda
”q”. Skyddsbestämmelser får utfärdas för tomter och allmänna platser,
vars trädgårds- eller gårdsanläggningar, respektive park- eller torganläggningar är särskilt värdefulla. För att öka säkerheten i skyddet bör
de kombineras med lovplikt för kritiska åtgärder. För kvartersmark
kan utformningsbestämmelser användas liksom skyddsbestämmelser.
Skyddsbestämmelser kan leda till ersättning, om fastighetsägaren orsakas en ekonomisk skada över en viss gräns. Även områdesbestämmelser kan i vissa fall användas för att tillvarata vegetations- och
andra naturvärden och marklovsplikt kan införas för schaktning, fyllning, trädfällning, eller skogsplantering. Det kan handla om både planerade och befintliga områden. Områdesbestämmelser kan antas för
alla typer av grönområden, oavsett storlek men området ska ha en klar
koppling till boende eller skydd.
Skötselplaner
Ett annat sätt att skydda ett värdefullt område är att upprätta en
skötselplan för områdets långsiktiga skötsel. Skötselplanen bör anges
redan i planskedet om det finns en sådan process kopplad till ett område för att få ett långsiktigt skydd. Skötselplanen kan då kopplas till
skyddsbestämmelser i detaljplanen.
Exploateringsavtal
I exploateringsavtalet kan konkreta förutsättningar som gäller bevarande av skyddsvärda träd eller grönområden under byggskedet läggas
fast. Till detta bör även kopplas vitesbelopp. Exploateringsavtalet har
till uppgift att reglera exploateringen och kan inte styra områdets
framtida skötsel.
Till sist så beskriver kommunen sin slutsats:
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6. Slutsats
För att hitta den ultimata kombinationen av attraktiva bostäder och
attraktiv närmiljö behöver de gröna aspekterna mer ”stöd” i planeringsfasen eftersom dessa värden inte genererar några inkomster utan
ofta tvärtom leder till mångåriga skötselkostnader. Att motivera de
gröna värdena både utifrån ett hälsoperspektiv men också utifrån ett
attraktivitetsperspektiv är en viktig uppgift i planeringen av nya områden i staden. Ett tätt samarbete mellan olika kommunala förvaltningar och inom avdelningar skapar förutsättningar för att de utpekade
värdena inte går förlorade senare i byggprocessen. Tydliga planbestämmelser är viktiga för framtida säkerställande av viktiga befintliga
parker och naturområden. Genom att koppla skötselplaner till planbestämmelser säkerställs även den kommande skötseln. Genom skötselplanerna finns också större möjligheter att räkna in kommande
skötsel i en exploateringskalkyl.

Den gröna kommunen
Den gröna kommunen har arbetat med långsiktig hållbarhet i ett
planprogramområde i deras hemkommun. Kommunen visar att genom att göra en ordentlig konsekvensanalys kan de fastställa att vissa värden finns bevarade på platsen redan i början av planprocessen
vilket säkrar en mer långsiktig hållbarhet i platsen. I det ordinarie
planarbetet brukar arkitekten först rita ett förslag och sedan skicka
ut detta på remiss till miljöinspektören. I forskningscirkeln har i
stället arkitekter, bygglovshandläggare och miljöinspektörer bestämt
sig för vissa värden som de skall bevara på platsen och använder sedan sin expertis i forskningscirkeln för att komma fram till en gemensam lösning i en idéskiss. Deras arbete påvisar att ett strukturerat samarbete mellan tjänstemännen från miljö-, plan- och bygglovsidan tidigt i planeringen får som konsekvens att en planändring
som gynnar de ekologiska och sociala värdena långsiktigt.
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1. Syfte och bakgrund till studien
Projektet syftade till att få in hållbarhetsaspekterna bättre i samhällsplaneringen genom en fallstudie. Mer konkret för fallstudien var syftet
att åstadkomma en idéskiss som skulle gälla som underlag för en fortsatt planering av området. Som studieobjekt valdes ett planprogramområde ”Stenskogen” som planarkitekten hade fått i uppdrag att arbeta med i kommunen. (Under arbetets gång har dock ett färdigt planprogram tagits fram för delar av Stenskogen.)
Nedan beskriver kommunen platsen som de valt att arbeta med i
projektet. I detta fall är målet att bevara naturvärden genom ekologisk långsiktighet för människors hälsa och välbefinnande.

2. Platsen som används som praktisk case/fall
Nuvarande markanvändning
Platsen stenskogen ligger i ett tätortsnära område i kommunen. Platsen
har ett område med sumpskog, och ett annat naturområde används till
gevärsskytte med skjutbana och allmän rekreation. Det finns en ekologisk mångfald i platsen och den har en kuperad terräng som innebär
att delar av marken inte kan bebyggas. Platsen angränsar dock till bostadsbebyggelse och där finns stråk och vägar till och från området.
En livlig trafikled avgränsar platsen på ena sidan sumpskogen och
kommunal och enskild väg avgränsar den andra sidan. Där finns en
del bly i marken från skjutbanan och buller från den större vägen.
Framtida markanvändning
Det har funnits en förfrågan från en privat markägare om att sätta upp
en fastighet på platsen och då måste det finnas en plan. Kommunens
intresse i att arbeta fram detaljplaner i området beror på att de önskar
fler bostäder generellt i kommunen för att locka fler människor att bosätta sig där. Kommunen är attraktiv som pendlingsort med sitt relativa nära läge till storstadsområdena. Dessutom aktualiseras planarbetet utifrån att skjutbanas verksamhet skall upphöra och att det därför
finns möjligheter till ytterligare exploatering. Det mesta av den reste-
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rande marken är privatägd. Hela området är tänkt att exploateras och
användas till bostäder i framtiden pågrund av dess lokalisering.
Den kunskap som kommunerna själva har tillgång till, förutom sina
egna erfarenheter och ren yrkeskunskap är även här olika regleringar och lagstiftningar. I cirkeln så har de gjort en konsekvensanalys som de baserat på de värden som de vill bevara långsiktigt.
De har gjort matriser för att planera tillgängligheten för olika grupper i området vad gäller boende, mötesplatser, rekreationsområden,
grönytor och kommunikation till och från platsen. De har även
byggt en modell över området i papp som de utgått från bland annat
för att åskådliggöra topografin. Sedan har de ritat kartskisser under
hela processen som diskuterats i forskningscirkeln där samtliga deltagare kommit med reflektioner. De har också besökt platsen för att
själva bilda sig en uppfattning om läget samt talat med trafikverket
om framtida planer och allmänna kommunikationer till området

3. Kunskapsbank som underlag för konsekvensbeskrivningar
Tidigt i projektet tog vi fram en gemensam värdegrund för projektet.
Gemensam värdegrund för planarbetet med ”Stenskogen”
 Olika befolkningsgrupper för att undvika ”kategoriboende” i
planeringen av området.
 Mycket av naturmiljön skall utnyttjas för rekreationsmöjligheter. Särskilt fokus på stora träd.
 Känslan av att ”bo i naturen” är ett av målen för området.
 Ingen genomfartstrafik, god tillgänglighet och trafiksäkerhet.
 Utnyttja befintliga vattenstråk för dagvattenhantering.
Matriser som underlag för kartskisserna
Vi började med att försöka strukturera upp hur planeringen skulle ske
med hänsyn taget till de befolkningsgrupper som planeringen skulle
ske för. För att göra detta togs ett antal matriser fram för att åskådliggöra de behov som finns och vilka kvaliteter som man kunde se i området utifrån aspekterna naturvärde för växterna och djuren/för människan, samt utifrån perspektiven tillgänglighet med vägar, befolk-
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ningsstruktur och bebyggelsestruktur. Nedan följer exempel på en sådan matris:

NATUR
KATEGORI/ FörutGRUPP
sättningar

Studenter/
Ungdomar

MÅL
FAKTORER
Natur för
skogen
(djuren)

x
ek

Vatten för
natur och
skog

x
sumpskog

Natur/skog
för
människan

x
ek
stig

Natur/park
för
människan

x

Ensamstående/
Vuxna u barn

x
(utbildning?)

Barnfamiljer

55+

x

x

Särskilda
behov

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vatten för
x
bostäder
Figur 1. Exempel på matris

x

x

x

x

Vatteninslag
för
människan

Kartskisser
Var och en i gruppen tog sedan fram tog fram ”sitt” skissförslag
utifrån den gemensamma värdegrunden och sin speciella kompetens.
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Figur 2. Planarkitekten har ritat in bostadsområden och funderat över olika boendeformer och även funderat över kommunikationerna.

Figur 3. Miljöinspektören har funderat över grönområden som passar i området, att
stärka upp sumpmarken till större vattendrag samt vägnätet för att minska buller i
framtiden.
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Figur 4. Bygglovshandläggaren har ritat in gröna skogar och förstärkt sumpmarken till
att bli blötare, det lila på kartan är möjliga platser att placera bostadsbebyggelse

Förslagen, det vill säga (de tre olika kartskisserna) jämfördes och sammanställdes i gruppen. De skilde sig dock inte åt så mycket eftersom
värdegrunderna för planeringen hade diskuterats tidigare. Vi har även
tagit fram en modell i kartong för att bättre åskådliggöra platsen. Den
visas för forskningscirkelns deltagare.
Dessa kartor diskuteras sedan av hela forskningscirkeln tillsammans med värdegrunden och konsekvensanalysen. Efter konsekvensbeskrivningarna och de reflekterande dialogerna i cirkeln så tar
tjänstemännen med sig detta till sin hemkommun för att arbeta fram
ett slutgiltigt planförslag som skall svara upp till värdegrunden. På
så sätt stärks en hållbar utveckling i platsen redan i de ídeskisser
som ligger som underlag för kommande detaljplaner.
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4. Resultat – Alternativ planering för ”Stenskogen”
Platsen har planerats utifrån ett helhetsperspektiv där topografin och
naturvärdena har bevarats långsiktigt utifrån ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt perspektiv. Området har ingen genomfartstrafik men ändå
god tillgänglighet med cykelvägar och allmänna kommunikationer.
Trafiksäkerheten har förbättrats. Där finns små vattendrag sparade för
rekreation och grönområden nära bostäderna och naturtomter finns bevarade i platsen. De mindre vattendragen används också för dagvattenhantering. Platsen är tillgänglig för befolkningen under hela livscykeln. Unga människor, pendlare, och äldre har inkluderats genom
att föreslå parhus/radhus såväl som egna hem. Flerbostadshus är således integrerade i området. Dessa har egna ekonomiträdgårdar så att
även de som bor i flerbostadshus har möjligheter till egna trägårdar.
Grönområden runt husen kan även anpassas efter behov, det vill säga
vara trädgård under en period för att under en annan period tillfalla
allmännyttan. Det innebär att många yngre som vill ha en egen trägård
kan få det och att om de så önskar att slippa underhållet när de blir
äldre kan det offentliga ta över skötseln. Naturen längs den stora vägen fungerar som bullerskydd i området. Topografin bevaras av liknande orsaker samt att befrämja ekologisk hållbarhet i området. Marken från skjutbanan är sanerad. Skjutbaneverksamheten är flyttad från
området. Det finns gott om mötesplatser. Där finns rastplatser för hundar och lekplatser för barn i naturmiljöer (se slutskiss nedan)
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Figur 5

5. Slutsats
För att hitta fram till de bästa lösningarna så behöver miljö- och plansidan arbeta tillsammans tidigt i planeringen. När dialogerna och gemensamma målformuleringar diskuteras och reflekteras i en gemensam idéskiss så syns en bättre samstämmighet i den fortsatta planeringsprocessen på förvaltningen. För att hitta den bästa kombinationen
så är det viktigt att målsättningen blir tydlig vilket framkommer av
värdegrunden. I den kommunala verkligheten så skall naturligtvis värdegrunden vara beslutat av den politiska församlingen i demokratisk
ordning. En långsiktig hållbar utveckling fastställs på så sätt i värdegrunden som ligger till grund för kartskisserna och den praktiska kartritningen. Besluten skall motiveras av kommunens måldokument samt
av lagar och föreskrifter såsom till exempel miljökonsekvensbeskrivningen.
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Den röda kommunen
Den röda kommunen har arbetat med långsiktig hållbarhet i en
plats som skall omvandlas från ett industriområde till ett område
med attraktiva bostäder nära vatten. Platsen skall även användas
som ett rekreationsområde för allmänheten. I forskningscirkeln har
deltagare från kommunen analyserat planer, utvärderingar och projektarbeten som utarbetas fram under processens gång från 2005
fram till dagens datum. En av deltagarna har även deltagit i vissa
möten och skrivit yttranden. Deltagarna i cirkeln har med sitt arbete
velat vissa hur mål och syfte kan förändras över tid i planeringsarbetet.

1. Syfte och bakgrund till studien
Områden nära vatten är attraktiva platser i urbana miljöer. Det är inte
bara större städer som exploaterar sådana platser. Även mindre orter
planerar för så kallade waterfronts, för att förhöja markvärdet i central
delar av kommunens tätort. Bostäderna blir som regel kostsamma men
förväntas höja attraktionsvärdet av kommunen och stimulera människor att flytta dit.
I planeringsprocesser så finns en risk att den hållbara utvecklingen
socialt och ekologiskt kommer till korta. Vi vill därför studera hur mål
och syfte kan förändras över tid i ett enskilt projekt. Avsikten är att
sätta fokus på viken hållbarhet som prioriterats och vilka intressen
som varit styrande i processen. Det projekt som vi valt startade som
ett innovationsprojekt inom ramen för EU:s Interreg IIIA-program för
Öresundsregionen, med en annan svensk kommun som samarbetspartner. Det innebar att kommunen skulle arbeta fram en lösning på ett
planområde nära vatten i centrala delar av kommunen. Avsikten var
att marken skulle exploateras för alla medborgare i kommunen. Det
talades om platsen som en rekreationsplats – ett område för friluftsliv.
För att det skall kunna bli möjligt måste miljöhänsyn tas eftersom
marken använts som industrimark. Ett problem med exploateringen är
den förorenade marken som finns nära platsen eftersom den ligger vid
ett industriområde.
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Nedan beskriver kommunen platsen som de valt att arbeta med i
projektet.

2. Platsen som används som praktiskt case/fall
Nuvarande markanvändning
Platsen är belägen centralt i tätorten och består delvis av industrimark.
Den industri som är etablerad där sedan många år är fortfarande en
viktig arbetsplats i kommunen och har bidragit till många arbetstillfällen. Sjön som ligger vid platsen är attraktiv men delar av marken
har fyllts ut med rester från den industriella avfallet som delvis är förorenad.
Framtida markanvändning
Söder om industrimarken vill kommunen exploatera platsen. Till att
börja med (2005) så diskuterade kommunen att de ville öppna upp
området för ortens befolkning eftersom sjön var en attraktiv naturmiljö i platsen. De tänkte då att promenadstråk skulle gå utanför industriområdet och längs sjön. För att möjliggöra detta så kom projektet att utformas som ett EU projekt. Idag, år 2010, finns ett förslag till
detaljplan för området. Bilder nedan visar hur platsens framtida markanvändning nu gestaltar sig.

Figur 1. En visionär bild av hur platsen skall gestalta sig i framtiden
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Figur 2. En visionär bild av hur platsen skall användas i framtiden

Den kunskap som kommunerna själva har tillgång till, förutom sina
egna erfarenheter och ren yrkeskunskap är olika regleringar och
lagstiftningar. För att förstå hur processer i omvärlden påverkar
platsens omvandling har teorier om gentrifiering och grönområdens
effekt på hälsa (som presenteras av kommun blå) diskuterats i cirkeln. Kunskapskällor är även mål och policydokument från kommunen och utredande konsulter samt lagstiftning som har för avsikt att
skydda naturvärden. Ett problem med exploateringen är den förorenade marken som finns nära platsen. En rad provtagningar har
gjorts och en miljökonsekvensbeskrivning påvisar föroreningar i
marken. Länsstyrelsen är inkopplad.
Nedan presenteras kortfattat den forskning som använts för en omvärldsanalys och en kort sammanfattning av mål och syfte från måldokumenten i kommunen, i början och i slutet av det fem år långa
projektet.
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3. Kunskapsbank som underlag för konsekvensbeskrivningar
Forskning om globala processer som förändrar platser
När äldre fastigheter och gamla industriområden blir populära för en
mer kapitalstark befolkning så brukar vi tala om att dessa platser är i
en process av gentrifiering (Clark 1986). Gamla bostadsområden med
sekelskiftshus restaureras och lagerlokaler i hamnområden lyxrenoveras. Det finns olika förklaringsmodeller till att detta fenomen uppstår.
Det samtliga forskare är eniga om är att det är både kulturella och ekonomiska faktorer i samhället som påverkar dessa gentrifieringsprocesser, däremot råder det olika meningar vilken faktor som har störst
tyngdpunkt. Detta kan ses som en inhemsk akademisk diskussion men
påverkar faktiskt både politik och planeringsarbetet lokalt. Om det är
kapitalkrafter som dominerar så innebär det att enskilda lokala beslut
svårligen kan förändra processerna utan dessa måste styras genom
stora förändringar på kapitalmarknaden. Om det däremot är kulturella
rörelser som påverkar (t.ex. att vissa bostadsområden helt enkelt blir
mer populära hos befolkningen) så innebär det i själva verket att den
lokala befolkningen själva påverkar den kapitalistiska utvecklingen på
platsen.
Den första förklaringsmodellen som påtalades av forskaren Smith
(1996) är ekonomisk. Smith menar att gentrifieringsprocesser måste
ses som en del av en kapitalistisk ekonomisk utveckling i hur kapital
förräntas. Han menar att stadsdelars nedgång beror på ett räntegap, det
vill säga en skillnad mellan den potentiella grundräntan som tidigare
fanns i de centrala delar av ett urbant område och den aktuella räntan
som nu råder. Det innebär i praktiken att fastighetsspekulanter kan
köpa renoveringsfastigheter till ett billigt pris och därefter sälja samma fastighet med stor profit. Det som då händer är att arbetarbefolkningen ofta tvingas att flytta ut från områdena och att en kapitalstark
medelklass som har råd med lägenheterna flyttar in. De efterfrågar en
annan service vilket får till följd att butiker, restauranger i området
ofta blir dyrare och så vidare. På så sätt kommer innerstäderna enbart
att befolkas av kapitalstarka grupper när dessa områden gentrifieras.
Den andra förklaringsmodellen visar att människors handlingar har
mer betydelse för dessa processer än vad Smith anser. Centrala områ-
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dens och produktionsservicens tillväxt i städerna innebär att det där
finns grupper av människor som bär med sig nya värden och förväntningar på platser. Det handlar om att platsen skiftar identitet, för att
innevånarna i en stadsdel fokuserar på en speciell livsstil. Människor
med en speciell livsstil söker sig till platsen, vilket innebär att den omformas efter deras efterfrågan. Det kan till exempel ta sig uttryck i
små cafeer, speciella butiker och en mängd olika samlingsplatser där
människor kan mötas runt olika aktiviteter.
En ytterligare faktor som påverkar är waterfronts, mark som ligger
centralt och nära vatten. Exempelvis har äldre hamnområden restaurerats och förändrats i sin karaktär. Dessa platser ökar dessutom i värde
om de bebyggs med lyxbostäder. Samtidigt förändras områdets karaktär med en fast kapitalstark boende befolkning dygnet runt. Samlingsplatserna tenderar också att utformas runt dessa områden (som de
ovan beskrivna), vilket markerar en livsstil som medelklassen bejakar.
Även om forskningen ofta beskrivs utifrån större städers omvandling
så menar Clark (2005) att dessa processen inte begränsas enbart till
städer utan också kan gälla fastigheter och mark i mindre samhällen
och på landsbygden.
Forskarna Atkinsson och Bridge (2008) har beskrivit gentrifieringens
positiva och negativa fenomen. De positiva effekter som framförs är
bland annat stabilisering av nedgångna områden, ökad lokala skatteinkomster och ökad social blandning. Det är också dessa argument som
framförts i debatten om projektet. De negativa effekterna skulle enligt
samma författare vara ökade priser/hyror, kommersiell och industriell
omflyttning samt att social mångfald i platsen går förlorad.
Sammanfattning av mål och syfte med projektet
I EU-ansökan från 2005 betonades att projektet hade två ben: ett miljösyfte och ett kunskapssyfte. Miljösyftet innebar att kommunen skulle
arbeta fram en skiss som poängterade att riskområden skulle undersöka för att se på miljökonsekvenserna. Kunskapssyftet innebar att en
kunskapsbank av erfarenheter skulle komma fram genom projektet där
kommuner med liknande problem skulle kunna använda sig av projektets erfarenheter.
Miljö: ”Projektet syftade till att ge en skiss och en tidsplan för undersökningar av platsen, med närliggande riskområden. Planen skulle
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innehålla insatser och budget. Ansvarsförhållande skulle klarläggas
och olika framtida användningsområden inventeras. Frågan om vad
som krävs för att kunna lägga en detaljerad utvecklingsplan för
områdena skulle besvaras.”
Kunskap:”Projektet syftade till att utveckla kunskap kring gammal
industrimark/riskmiljö i anslutning till vatten. Projektet skulle utgå
från den lilla kommunens begränsade ekonomiska möjligheter, i
syfte att skapa kraftfulla nätverk mellan offentliga och privata aktörer.
Det fortsatta arbetet skall leda till kostnadseffektiva och strategiska
utvecklingsplaner, där erfarenheter kan användas av andra. ”
Det ursprungliga syftet med projektet var således ”miljöförbättring
och kunskapsspridning på lång sikt, med utgångspunkt från gammal
industrimark vid vatten”. I ansökan och under de första åren så hade
projektet för avsikt att ge en miljöförbättring som varade långsiktigt,
där utgångspunkten var att ta tillvara gammal industrimark vid vatten.
En riskanalys skulle genomföras och en ordentlig budget avseende
saneringsarbete skulle följa på detta. Avsikten var här att bevara naturvärden för en framtida generation utan att påverka miljön. En satsning
som pekar mot en social såväl som en ekologisk hållbarhet.
Kommunen gick så småningom vidare genom att ta fram ett planprogram, vilket ställdes ut och godkändes år 2009. Idag, september 2010,
finns ett färdigt förslag till detaljplan för området i kommunen. Eftersom genomförandet av planen kan medföra betydande miljöpåverkan
har även en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Syftet med detaljplanen beskrivs nu sålunda:
”Detaljplanen syftar till att ge kommunens tätort möjlighet att etappvis växa och utvecklas mot sjön. Området som idag har karaktären av
otillgänglig baksida till samhället har stor potential att bli en aktiv
blandstad där olika funktioner samsas och där sjöns och åns unika
kvaliteter tas tillvara. Boende, idrotts- och föreningsaktivteter samt utvecklad besöksnäring ska integreras i området som gränsar till
industriområde.
Detaljplanen är viktig för att stärka kommunen som bostadsort.
Naturskönt och stationsnära läge innebär kvaliteter som ytterligare
förstärks genom attraktiva mötesplatser och trygga miljöer som ska
göra stadsdelen levande. Samhället får en ny kontakt med sjön och
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området intill sjön och industrin blir en ny framsida. Föreningslivet
stärks genom förbättrade idrottsfaciliteter. Möjligheten till utveckling
av besöksnäring stärks också genom byggrätter för service och ökad
tillgänglighet till sjön.”

Figur 3. Detaljplanen som skiss.

Deltagarna har i konsekvensanalysen gjort en analys av alla dokument för att se vilka värden som ligger till grund för processen och
hur dessa förändrats över tid. Denna konsekvensanalys har sedan
diskuterats i forskningscirkeln där samtliga deltagare har kommit
med synpunkter och reflektioner. Nedan sammanfattas detta kortfattat.

4. Resultat
Mål och syftet med projektet visar på en tydlig förändring sedan projektet startade. Genom detaljplanering av platsen ser kommunen en
möjlighet att kunna utnyttja mark med ett attraktivt läge, som länge
varit otillgänglig. Det ligger i detaljplanens natur, med fokus på bebyggelse och anläggningar för bostäder, idrott och service, att miljö-
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förbättring och kunskapsspridning kommer i andra hand. Detta är således en förändring från det syfte som beskrevs i EU-ansökan. Att bevara naturvärden i ett långsiktigt syfte är inte längre det värde som förespråkas i handlingarna. I planen betonas visserligen naturens unika
kvaliteter och att dessa skall förstärkas genom en levande stadsdel.
Hur befintliga naturvärden skall bevaras framgår dock inte tydligt, och
ansvarsfrågan med avseende på vem som ska bära kostnader för exploatering av förorenad mark är inte utredd. Snarare betonar nu detaljplanen sociala aspekter som mötesplatser och levande stadsdelar och
blandstad med betoning på det moderna urbana. Sammantaget så innebär det en långsiktig social hållbarhet för vissa grupper medan den
ekologiska hållbarheten inte eftersträvas i samma utsträckning. Bostädernas attraktiva läge får samma verkan som större städers områden
med waterfronts, det vill säga att platsen är först och främst till för
människor som har kapital att köpa bostäderna. En gentrifiering kan
därför förväntas i framtiden om de nu gällande detaljplanerna genomförs.
I EU-projektets inledning planerades för en ”Handbok” för användning av gammal industrimark, i anslutning till modern industri och
vatten, som skulle kunna användas av andra kommuner och privata
aktörer. Någon sådan bok har inte producerats, däremot ”processhandböcker”, som redogör för möten och konsultationer, vilket i sig kan
vara intressant läsning. Kunskapsspridningen har därför mest skett
inom de berörda kommunerna.
I samband med att planer och program har tagits fram har material
givetvis presenterats för allmänheten genom utställningar och offentliga möten. Allmänheten, och övriga aktörer, tycks ha varit mest inblandade i början av EU-projektet och inför planprogrammet. I samrådet inför detaljplanen har inga synpunkter inkommit från privatpersoner och några få från föreningar.
Huruvida ”kraftfulla nätverk mellan offentliga och privata aktörer” har
skapats, eller kommer att skapas genom detaljplanen, är svårt att bedöma. Tre kommuner har sökt EU-bidrag för ett projekt, med fokus på
näringslivet, som skulle utveckla ”virtuella mötesplatser och digitala
kunskapscenter” för företag. I ansökan gjorde man faktiskt en koppling till projektet. Ansökan avslogs.
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Samarbetet med den närliggande industrin har inneburit en svår
balansgång. Industrin har ställt sig positiv till att öppna området för
rekreation, men har motsatt sig bebyggelse som kan hämma en framtida expansion. Nuvarande förslag till detaljplan har en historisk koppling till EU-projektet. EU-ansökan öppnade låsta dörrar gentemot industrin och banade väg för kommunen. För övrigt har pågående detaljplanering ingen koppling till projektet. Samarbetet med den andra
svenska kommunen är avslutat för denna gång.
Så till sist sammanfattar kommunen sina slutsatser nedan.

5. Slutsatser
Hur har då kommunen uppfyllt värdegrunden med att satsa på värden
för miljön och kunskapsspridning? Det är med projekt och planer som
med det samhälle de uppstår i – de präglas av omvärlden. Sålunda är
våra aktuella planer snarare en produkt av de nu rådande marknadskrafter, än av de långsiktiga mål som sattes av lokala beslutsfattare för
flera år sedan. De senare är utsatta för en påverkan från olika intressegrupper till exempel näringsliv, myndigheter och konsulter, som de
inte alltid är medvetna om eller kan värja sig ifrån.
För den lilla kommunen kan det vara av stort värde att kunna locka till
sig kompetens och kapital utifrån, och att få marknadsföra sig, så som
har skett genom EU-projektet, och som kanske kommer att ske genom
planens genomförande. Alla, även industrin, är eniga om att tillgängligheten till vattnet, och en strandpromenad, är bra. Det är den minsta
gemensamma nämnaren. Planens genomförande kan förhoppningsvis
leda till att delar av den förorenade marken saneras och att områdets
naturvärden blir tillgängliga för ortens invånare och besökare. Men i
takt med att arbetet mer och mer hamnar i händerna på utomstående
krafter utanför den kommunala planeringen riskerar kommunen att
förlora den lokala förankringen och därmed intresset och förankringen
från allmänheten. Den förorenade marken kan göra att boendekostnaden för de planerade bostäderna verkar avskräckande på befolkningen
lokalt. Dessutom kommer dessa förmodligen endast att vara tillgängliga för kapitalstarka innevånare som har råd att betala för bostadsrätterna. Markens värde innebär att byggherrar och fastighetsägare kan ta
ut högre avgifter för boendet.
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Några av de ursprungliga målen, till exempel kunskapsspridning
(Handbok), var kanske för högt satta. Arbetet med projektet och planen har däremot ökat kunskapen inom den egna kommunen eftersom
det varit en långdragen process.
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5. ”Gatekeepers” för en hållbar utveckling
Genom forskningscirkeln har deltagarna i dialog med varandra arbetat
med sina fall, för att uppnå en hållbarhet i planeringen. Vad är det då
för aspekter som kommer fram i dialogen i forskningscirkeln, i relation till begreppet ”hållbar utveckling”? Den definition som växt fram
ur forskningscirkeln svarar till den bruntlandska modellen, som talar
om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i samverkan (figur 1).

Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Figur 1. Bruntlandska modellen för hållbar utveckling

Ekologisk
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Hållbar
hälsa

Figur 2. Forskningscirkelns modell för hållbar utveckling
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Till detta kan också tilläggas att deltagarna ofta för en dialog om hälsa
och välbefinnande för medborgarna generellt i relation till begreppet
(figur 2). De vill värna om hälsofrämjande miljöer, som till exempel
grönområden, och försöker motverka ohälsa hos befolkningen, genom
att undanröja skadliga faktorer som buller, trafikproblem och utsläpp.
Vid analysen av dialogerna i forskningscirkeln syns tre återkommande
teman, som representerar fördjupade aspekter av social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet i samverkan. Dessa är: Bevara naturvärden,
Främja social inkludering över generationer, samt Arbeta hälsofrämjande. Det är dessa aspekter som utgör den värdegrund som deltagarna
tar upp i sina fall.

Bevara naturvärden

Främja social
inkludering över
generationer

Arbeta
hälsofrämjande

Figur 3. Fördjupade aspekter på hållbar utveckling som framkom i forskningscirkeln

Tjänstemännens engagemang i dessa frågor innebär att de tar på sig en
roll som ”gatekeepers” (väktare), när de försöker vidmakthålla platsers värden, genom olika handlingsstrategier.
Som vi såg i förra kapitlet, presenterade två kommuner hur de lyckades förverkliga sitt arbete mot en mer hållbar planering, genom att arbeta tillsammans från miljö-, planarkitekt- och bygglovssidan, under
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hela planeringsprocessen. Den tredje kommunen talar däremot om en
sorts vändpunkt, där ekonomiska intressen utanför det lokala sammanhanget påverkade utfallet, på ett sådant sätt att de lokala tjänstemännen inte längre uppfattar att de har möjlighet att påverka processen.
”De grundläggande tankarna kändes bra – att orten kommer
närmare vattnet – då jobbade vi mycket med länsstyrelsen
och avdelningen för förorenade områden – och med industrin. Sedan vet jag inte vad som hände – det var som en annan kraft tog över”.
I det här fallet, minskar det lokala inflytandet, på bekostnad av intressen som är mer globalt marknadsorienterade. Det tänkta rekreationsområdet förvandlas på kartan till ”finare” bostadsområden, och där
man inte utgår från den lokala efterfrågan på bostäder. Även om allmänheten visserligen får vistas i området, är det inte heller rekreationsvärdet som beaktas i första hand. Det nya förslaget bidrar till ett
förhöjt markvärde, som innebär att lägenheterna endast kan köpas av
ett fåtal, på bekostnad av den miljösanering som skulle ha gynnat befolkningen generellt.
Tjänstemännen diskuterar sedan i vilken utsträckning de har möjlighet
att komma med egna förslag, i relation till privat mark och privat kapital i kommunen. Nedanstående citat får illustrera vilken grupp som
ofta får tolkningsföreträde i den dialogen:
”Ni sa att det var privata markägare – har det varit dialog
mellan dem och er i kommunen? I vår kommun har många
markägare tagit illa upp om det har gjorts sådana planer på
deras mark. Även om kommunen har varit tydlig med att de
måste inte bygga, utan att det är ett förslag”.
De privata kapitalägarna har tolkningsföreträde i många beslut, direkt
eller indirekt. Deras prioriteringar överensstämmer inte alltid med en
lokal definition av hållbar utveckling. Följden blir att tjänstemännen
befinner sig i en sorts balansgång, där de skall väga det allmännas intresse mot det privata kapitalets inflytande.
”Vi skall alltid se till att det passar i omgivningen – men
kommer vi med något helt annat förslag än vad markägaren
vill ha, ja då kanske han inte bygger där. Det innebär alltså
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att vi hela tiden måste ha en dialog med markägaren när vi
gör planen.”
En annan problematik beror på att det är inte alltid som de politiska
målsättningarna är tydliga, avseende vilka värden som skall bevaras i
olika områden. En konsekvens av detta är att tjänstemännen då i sina
skissförslag planerar utifrån ett sorts förgivettagande om vilka behov
som föreligger hos befolkningen.
Samtidigt försöker deltagarna i cirkeln hitta en lösning, som innebär
att de öppnar upp för möjliga justeringar längre fram i planeringsprocessen, och inte låser fast sig i ett ställningstagande på ett tidigt stadium. De försöker hitta strategier för en planering som tillfredställer
exploatören, samtidigt som de inkorporerar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för framtiden.
”Så tänkte vi att om man har samma exploatering, men verkligen tar hänsyn till skyddsvärdena, men ändå behålla värden som är viktiga och som man har velat komma åt i programmet. Vi har kikat på samma volymer i en annan konstellation. Och då upptäckte vi att det kanske till och med går
att exploatera mer och ändå behålla värdena. Man ser områden som kan användas – Så att man snarare lägger hus
intill park, istället för hus i park. Lite tajtare mellan husen,
men att de ändå får del av området och att man kan bevara
mycket av grönskan.”
Nedan presenteras exempel från dialogmöten under respektive tema.
Dessa teman visar på olika handlingsstrategier som tjänstemännen använder sig av, för att bevara de olika områdesvärden av hållbar utveckling som berör dem djupast. Detta skulle kunna betraktas som
deras lokala definition av begreppet hållbar utveckling, i deras egen
yrkespraktik.

Ekologisk hållbarhet – Bevara naturvärden i platsen
Den ekologiska hållbarheten är något som deltagarna i cirkeln ger uttryck för, redan vid första träffen. Det är tydligt att de har ett stort
engagemang beträffande miljö och ekologisk hållbarhet. Engage-
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manget går tvärs över yrkesfunktioner, och berör dem på ett djupt personligt plan.

Bevara markens karaktär
I dialogen framkommer att en av strategierna för att arbeta för den
ekologiska hållbarheten lokalt, är genom att argumentera för att bevara markens karaktär i platsen. Detta används också som argument,
för att begränsa en allt för omfattande exploatering. Det får som konsekvens att de ibland även strävar för att bevara områden som är
mindre attraktiva ur en estetisk synpunkt, eller kortsiktigt sett från de
boendes perspektiv.
”Man vill ha nära till grönskan – att de boende kan nyttja
grönskan och så, och hur kan det finnas ett alternativ som
innebär att man kanske inte behöver in, och bygga precis
överallt, och därmed riskera att skada området.” (Kommun
1)
”Sedan är det topografin - markägarna vill ju givetvis ha så
mycket mark som möjligt att bygga på, men vi vill ju inte
göra den platt. Dels så är det någon blötmark där och sedan
en del sumpskog, som vi vill vara rädda om. Så det blir begränsningar för utbyggnaden i relation till topografin.”
(Kommun 2)
”Ja, jag har försökt med artskyddsföreningen för att bevara
områdets karaktär – det känns olustigt när man inte vet vad
som finns i marken och i framtiden. Om nivåerna ändras till
havs och sjön höjs.” (Kommun 3)
I dialogerna framkommer att tjänstemännen förhåller sig till ekologisk
hållbarhet, genom att argumentera för att värdet av natur, och bevarandet av markkaraktär i platsen, gynnar alla människor i platsen, inte enbart vissa grupper. De försöker bevara kontinuiteten i landskapets utformning, till trots av att det sker en omvandling av platsen utifrån
kapitalintressen eller ett mer kortsiktigt nyttjande perspektiv.
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Bevara ekologisk mångfald
En annan strategi som tjänstemännen använder för att bevara ekologisk hållbarhet är att de bevarar ekologisk mångfald, genom att värna
om ett kretsloppstänkande och att se platsen som ekologiskt system.
Det är inte endast landskapet som sådant som har betydelse för dem,
utan även djur, och intentionen att specifika arter bör bevaras i platsen. Tjänstemännen påpekar att det är angeläget att se olika arter i sitt
sammanhang, där de kan samordnas i ett system. Att placera ett träd i
närheten av betong eller bebyggelse för det estetiska intrycket bidrar
inte till egentlig hållbarhet i platsen betonar de. Träden behöver närhet
till andra arter, och möjligheter att växa på längre sikt, för att i sin tur
gynna sådana arter som behöver gamla träd att bo och leva i. Sådana
frågeställningar fodrar en helt annan syn på ekologisk mångfald, som
tar hänsyn till det lokala sammanhanget.
”Man borde ta fram någon buffertzon – träden är känsliga,
det kan vara så att trädet är van att stå vid något annat träd
som påverkar det – om området gallras ut så kommer förutsättningarna helt och ändras. Då är det inte säkert att trädet
trivs – en trägård med sammanhållande plantor och träd har
ju ett eget system.” (Kommun 1)”
”Rent estetiskt så gör det kanske ingenting att det inte finns
naturområden, utan mer parklagda områden – men för djurlivet så är det en annan sak.” (Kommun 2)
”Jag tycker det är bra med strandpromenaden, man kunde
ha skyltar och fågeltorn upp och så, för att bevara den ekologiska mångfalden. Så delar av det är bra.” (Kommun 3)
I forskningscirkeln framkommer det att gruppen ser på ekologisk
mångfald utifrån ett kretsloppstänkande, där varje art – djur liksom
växter – förenas och interagerar. Tjänstemännen värnar om att arter
och djur skall ses i relation till den plats där de befinner sig, och de
försöker att möjliggöra detta i planeringen. De vill bevara kontinuiteten i landskapet, genom ekologisk mångfald för kommande generationer. Ett problem som de har, är att kommunen måste överföra dessa
målsättningar till den privata markägaren vid bebyggelse, genom så
kallade skötselplaner.
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Motverka särintressen för ekologisk hållbarhet
En tredje strategi som framkommer beträffande den ekologiska hållbarheten är att tjänstemännen försöker hitta olika sätt att motverka
mäktiga särintressen. Deras motiv kommer av att de vill arbeta för det
som är bäst för det stora flertalet, inte gynna enskilda grupper. De arbetar på så sätt för landskapets utformning, mot enskilda maktstrukturer i den lokala platsen, till trots att det sker en omvandling av platsen där starka kapitalintressen ofta har tolkningföreträde.
”Vi skall förtäta staden för att få en hållbar stad, och sedan i
planen och i det arbetet så är det där de två problemen som
möts. Risken finns ju att i det läget så är det de intressena
som skriker högst som får mest utrymme, även om policyn,
kunskapen och programmet för grönstrukturer finns, och då
gäller det att vi kan argumentera och få dem att förstå att det
är viktigt att vi verkligen kan bör bevaka dem.”(Kommun 1)
”Ibland innebär det även att vi måste ta strid för att bevara
mindre attraktiv mark. Klagomål på att det ser risigt och
ostädat ut i förhållande till mer parkliknande grönområden,
i strövområden och nära bostadsområden.” (Kommun 2)
”Från början var kommunen projektledare – nu en entreprenör på energi – och vi har heller ingen planarkitekt som jobbar med det, utan konsulter utifrån. Kostnaderna kan ju dra
iväg otroligt… Vi behöver följa upp bättre…”(Kommun 3)
När det gäller den ekologiska hållbarheten, fördjupas tjänstemännens
engagemang. För att bevara långsiktighet i ekologisk bemärkelse, utvecklar de strategier för att övertala och pedagogiskt framföra sitt budskap till lokalbefolkningen.

Social hållbarhet – Främja social inkludering över generationerna
i platsen
Den sociala hållbarheten är något som deltagarna berör mycket ytligt i
början. Det resonemanget fördjupas senare i forskningscirkeln,
mycket tack vare de konsekvensanalyser deltagarna genomför. Några
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av dem berättar att de har en dialog i kommunen, där de i förvaltningen diskuterat hur de skall motverka kategoriboenden. De funderar
också mycket över hur transport och kommunikationer i planeringen
påverkar olika grupper i samhället, när de arbetar med sina fall.
De resonemang som finns i kommunerna till vardags präglas inte av
någon genomgripande och djupreflekterande strategi när det gäller de
sociala frågorna. De sociala frågorna i det dagliga arbetet hemma i
kommunen berör oftare en dialog om ekonomisk hållbarhet, utifrån ett
tillväxtscenario som syftar till att få fler skattebetalare till kommunen.
Mindre hänsyn tas till solidariteten, eller olika gruppers möjligheter att
utveckla samhörighet och trygghet ur ett långsiktigt perspektiv. I
forskningscirkeln diskuterar tjänstemännen social inkludering, utifrån
hur de skall minska kategoriboende, främja mobiliteten i platsen, samt
motverka alltför kapitalstarka särintressen.

Motverka kategoriboenden i platsen
I cirkeln diskuterar tjänstemännen hur de skall få människor från olika
generationer att samlas i ett område. De menar att de borde finnas mer
”blandområden”, utifrån ett generationsperspektiv. Ungdomar och nybildade familjer borde kunna erbjudas billigare boende, typ parhus. De
diskuterar också hur trädgårdar kan omvandlas över tid, så att när
människor inte längre har möjligheter att sköta sin trädgård, skulle den
kunna bli en del av det offentliga grönområdet. I relation till nybyggda
områden, värnar tjänstemännen om att det skall finnas möjligheter för
allmänheten att vistas i området, trots att de inte bor där. De har strategier för detta, genom att de skapar mötesplatser, i form av lekområden, allmänna strövområden och gröna oaser.
”Man benämner helt enkelt de olika områdena längs stråket
– ger platserna ett namn. Man kan också ha en lekplats för
barnen i området. Man kan lägga några stockar också som
samlingspunkt.” (Kommun 1)
”För bebyggelsen runt i kring är inte speciellt tät. Man kan
till exempel föreslå villor och parhus, eftersom de då kan bo
flera generationer i området och så kan de som inte har råd
med villa välja parhus. Sedan när man gör detaljplanen kan
det då stå villabebyggelse och parhus på kartan. Men det är
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ändå upp till exploatören om han tycker att det finns underlag för att göra par- och radhus.” (Kommun 2)
”Men de som kommer att bo i bostäderna är inte vanliga
medborgare, för bostäderna kommer att bli så dyra. Dels är
det sandbotten så de måste pålas – och sedan alla föroreningar som måste flyttas – Några äldre som nu bor i villor
kanske flyttar dit – en del är intresserade – men vilken är
egentligen målgruppen – folk får inte så mycket för sina hus
här.” (Kommun 3)
Som vi ser har tjänstemännen sällan tolkningsföreträde i dessa diskussioner, ytterst är det markägarna som avgör vilka som skall få tillträde
och vistas i en plats. Det tjänstemännen då gör är att de ändå försöker
argumentera för ett mer blandat område, med olika kategorier av boende. De främjar dessutom mötesplatser för hela befolkningen, för att
möjliggöra en social hållbarhet i platsen.

Förbättra mobiliteten i platsen
För att möjliggöra ett blandboende, är kommunikationerna till och
från platsen viktiga. Det innebär att planerarna måste i ett så tidigt
skede som möjligt ha strategier för detta. Även här är det ibland problem när kommunen inte äger marken. Många kommuner föredrar att
underhållningen av vägar sköts på entreprenad, och att vägarna ägs av
samfälligheter och privata personer, eftersom de då slipper kostnaden
för vägunderhåll. Ett annat problem är att samtliga detaljplaner påverkar varandra genom vägnätet. Tjänstemännen har små möjligheter att
påverka karaktären av platsen i den kommunala planeringsprocessen.
När planeringen sker i etapper, kan det vara svårt att se hur hela områden påverkas genom de enskilda besluten. Överblicken och ett mer
långsiktigt tidsperspektiv saknas. Det kan dessutom vara svårt att uppnå en topografisk kontinuitet.
”Meningen är ju att det skall vara ett stråk i området – att
allmänheten skall kunna gå genom området och vistas där –
det skall inte vara avstängt – man går genom husen och parken, och sedan genom trädgården som ett stråk – också kommer man vidare till naturparken som nästa rum i stråket – på
så sätt kunde det bli olika upplevelserum.” (Kommun 3)
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”Det är också problem med att det inte alltid är kommunens
väg, ibland är det privata vägar. Skall man ha ett genombrottsstråk – vill man helst att kommunen skall äga hela
sträckan.” (Kommun 2)
”Har alla tillgänglighet? Det har varit stängt av och en del
har vi öppnat upp nu – bland annat ett område där man gjort
gångväg.” (Kommun 3)
Ett sätt att bemöta detta är att öka tillgängligheten i en plats genom att
göra stråk för allmänheten. Det kan vara gångvägar, cykelvägar och
naturstigar som innebär att fler människor får tillgång till området. På
så sätt förhindras att endast specifika kategorier av människor får tillgång till platsen i fråga. När det gäller den sociala hållbarheten, ser
tjänstemännen sig som gatekeepers, för att främst bevara tillgängligheten för alla medborgare till olika platser i kommunen.

Motverka särintressen och främja social hållbarhet i platsen
Starka särintressen kan försvåra möjligheterna att skapa blandområden, där människor kan mötas över generationsgränserna. Det är ”stakettänk”, i form av osynliga murar mellan olika myndigheter i kommunen, men handlar även om kulturella traditioner i vissa områden. I
de här fallen, har inte tjänstemännen så mycket att säga till om. De
försöker i cirkeln kontakta olika myndigheter, som exempelvis vägverket, för att diskutera hur de ser på området i framtiden. I praktiken,
i det dagliga arbetet, finns det dock mycket lite utrymme för sådana
långsiktiga diskussioner i vardagen.
”I detta fall har vi också trafikverket – eftersom det berör
vägnätet. Så man skall ha det i baktanke när man ritar – hur
ska man tillmötesgå dem då, utan att det blir problem?”
(Kommun 1)
”Det är svårt att få igenom det (blandområdet) – för det
måste vara någon (byggherre) som skall vilja bygga där. Det
är samma sak för politikerna – vi har väldigt starka viljor i
sockengillen, ute i småbyar… de är väldigt starka där, man
får försöka motivera.” (Kommun 2)
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”Sedan har jättestora konsulter tagit över med fina kontor –
och det där lärande projektet, den fina dialogen med industrin, och vad folket tycker och vad de vill ha – det försvann.”
(Kommun 3)
Planerarna känner sig rätt trygga gentemot lokalbefolkningen generellt, de lokala arbetsgivarna, och lokala myndigheter. Kontakten med
dessa fungerar ändå efter vissa rutiner, till skillnad från när konsultföretag anlitas utifrån, för att arbeta för någon intressegrupp. Närheten
till de lokala förhållandena i platsen ger dem en lokal kunskap som de
kan använda i sitt planeringsarbete.

Arbeta hälsofrämjande för befolkningen i platsen
Det finns en tydlig medvetenhet hos tjänstemännen att arbeta för ett
områdesvärde som främjar hälsa hos lokalbefolkningen, när platser
omvandlas. Det tar sig uttryck i att de värnar om miljöer, som på olika
sätt är hälsofrämjande, samt att de försöker förbättra de miljöer som är
hälsofarliga. Deltagarna från miljö- och plansidan har en gemensam
hållning i detta avseende. Tjänstemännen har professionella kunskaper
om relationen mellan miljö och hälsa, men det finns även ett fördjupat
medvetande som är påverkat av deras miljöengagemang.
Det är framförallt tre aspekter som är angelägna i gruppen. Dessa är
att skapa gröna områden i planeringen, främja hälsomiljöer rent allmänt, samt att motverka särintressen när dessa inte arbetar mot faktorer som skapar ohälsa i miljön.

Arbeta för hälsofrämjande gröna områden i platsen
Tjänstemännen arbetar för ett långsiktigt planerade, som är hälsofrämjande i befolkningen. Det innebär att de försöker arbeta för terapeutiska landskap, med grönområden, för att förebygga ohälsa och främja
välbefinnande hos medborgarna. ”Hus i park” är ett koncept som funnits under lång tid, men det finns en medvetenhet i gruppen om att
grönområdena inte får vara allt för tillrättalagda, för att fungera hälsofrämjande. Även här tänker de på hela sammanhanget, där så kallad
naturmark är att föredra, framför allt för parkliknande grönområden.
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”Det påverkar hälsan – vilken lugnande inverkan det har
mot stress – vi har ett hårt exploateringstryck, och centrala
grönytor försvinner ganska fort och lätt. Det gäller att hitta
något som vi kan använda som argument inför politikerna.”
(Kommun 1)
”I framtiden kan man göra stråk igenom för rekreation – Det
är blandat med enskild och offentlig mark. Men det är kommunen som lägger in naturmark, så här finns fina stråk som
man skall hålla öppna, för senare kommer man fram till den
fina bokskogen. Vi skall försöka använda sumpmarksområdena och få in mer grönska i område.” (Kommun 2)
”Rekreation för alla är viktigast, till exempel att få komma
ned till sjön för rekreation och att se allt det fantastiska, det
borde gälla för alla.” (Kommun 3)
Genom att arbeta för rekreationsområden, öppna stråk och naturområden, arbetar tjänstemännen för hälsobefrämjande gröna områden i
platsen. De är också angelägna att tillgängligheten till dessa grönytor
skall gälla hela befolkningen, inte endast de som bor i området.

Förebygga ohälsa i platsen
Ibland är det så att det finns direkta faror, och skadliga aspekter som
bör påpekas när platser omvandlas och planeras. Tjänstemännen skall
naturligtvis följa de regelverk och förordningar som finns, men deras
engagemang sträcker sig utöver detta. De funderar hur de skall planera
för att minska buller, och använda lösningar för parkeringsplatser som
är mer ekologiska. I vissa fall, tar de strid för något, när de inte tycker
att de får gehör för att det finns hälsorisker för allmänheten.
”Dels har vi kikat på att om vi hade haft en tajtare plan hur
man kunde tänka sig att lösa parkeringen å så. Det finns
exempel från Berlin med parkering och grönska och vattenhantering med en del av bottenplanet. Det utgörs då av ett
parkeringsdäck. Man löser så att säga parkeringen inom
huset, utan att man gräver ut underjordsgarage och annat
som är dyrt och påfrestar miljön. En del av bottenplanet är
parkeringsdäck som vetter ut mot gården. Och så har man
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löst dagvatten lokalt med sådana trappstegsnivåer inne på
gårdsplanen. Kombination av parkering och bra utemiljö.”
(Kommun 1)
”Ja, men nu har vi trafiken som är ett problem – vi måste ha
en bullerzon runt det området, oberoende av vad de säger
(markägarna). Sedan kan bostäderna inte ligga allt för nära
motartrafikleden. Vi får utforma husen så att det kan finnas
en ”tyst sida.” (Kommun 2)
”När det gäller de förorenade massorna, eller ja den är
kanske inte helt förorenad, men utfyllnaden, men så har man
inte tittat på det innan man tog fram detta, och ändå så föreslår man att man täcker över det. Med rena massor och lägger alla avloppsrör och sådant i det rena skiktet, så man
slipper gå ned och röra i det. Och det föreslår man utan att
ha undersökt det mer än väldigt, väldigt översiktligt för
länge sedan. Risken är att om man trycker ned föroreningarna ännu mer – det sipprar ju hela tiden ut litet, och att man
gör det svårt för att i framtiden gå in och sanera. Det gjorde
vi när vi skrev yttrandet förra sommaren – vi vill veta och utreda detta…” (Kommun 3)
Även i dessa fall kan vi se att de strategier som kommunerna talar om
utgår från att det skall vara bra för samtliga medborgare. De försöker
värna om miljöintresset och bevara hälsan hos medborgarna som bor i
området.

Motverka särintressen som missgynnar hälsoutveckling för
medborgarna
När det gäller särintressen, handlar det om att värna om befolkningen,
så att de inte utsätts för hälsofarliga miljöer, på grund av att starka
ekonomiska intressen får företräde i processen. Ibland så innebär det
att de kommunala tjänstemännen tar större miljöhänsyn än de statliga
regelverken eller myndigheterna.
”Vi har kikat på samma volymer i en annan konstellation.
Och då upptäckte vi att det kanske till och med går att
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exploatera mer, och ändå behålla värdena, så att man gynnar hälsobefrämjande miljöer.” (Kommun 1)
”Vårt statliga verk har bett oss vänta med saneringar, därför
att det kan vara så att det är bättre att låta det ligga, för att
blyet är i bästa fall väldigt hårt bundet. Och det kan vara
lika bra att låta det ligga och ställa nytta mot kostnader.
Men här finns inget att välja på tycker vi, för man kan inte
ha bly i marken i ett bostadsområde.” (Kommun 2)
”Man köpte marken utan att veta att den var förorenad?
Jodå, det visste man, jag var ju miljöinspektör då, så jag
stod på alla möten och presenterade på alla möten, och
presenterade alla värden och allting.” (Kommun 3)
Även här framkommer att tjänstemännen ser till allmänhetens bästa,
utifrån ett perspektiv som utgår ifrån vad som är bäst för det stora flertalet. I förhållande till frågor som berör miljön och ekologisk hållbarhet, har tjänstemännen generellt ett fördjupat emotionellt engagemang,
som går tvärs över deras yrkestillhörighet. Låt oss därför se närmare
på hur de hanterar detta.

73

6. Etisk stress – försvar av ekologiska
värden
Det innebär svårigheter för tjänstemännen när deras övertygelse inte
motsvaras av en hållbar utveckling i kommunen, utifrån de områdesvärden som de själva definierat som viktiga. I forskningscirkeln framkommer det tydligt att det är den ekologiska hållbarheten som har en
djupare betydelse för dem som enskilda individer. När det handlar om
den ekologiska utvecklingen, känner de ett stort ansvar för framtida
generationer. Detta tar sig bland annat uttryck i deras engagemang och
ansträngningar för att bevara gröna platser, ekologisk mångfald, och
en natur med långsiktigt fungerande ekologiska system.
Tjänstemännen tar även på sig en pedagogisk roll, i de sammanhangen
där de argumenterar och för en dialog med befolkningen, för att bevara miljöintressen och biologisk mångfald. Deras övertygelse i dessa
frågor gör att arbetet blir meningsfyllt, men samtidigt innebär det att
tjänstemännen hamnar i en form av etisk stress,( se Silverberg 2005)
när kommunen fattar beslut som helt går emot dessa värderingar och
den kunskap dessa tjänstemän besitter. En förklaring är att processerna
för beslutsfattande i kommunen endast i begränsad utsträckning baseras på kunskap om långsiktiga miljökonsekvenser, och att kortsiktiga
intressen istället tenderar att gynnas på bekostnad av långsiktigheten.
I den mån att andra mekanismer i beslutsprocesserna inte leder till att
miljön skyddas eller värnar om allmänhetens hälsa och välbefinnande,
ser tjänstemännen det som sitt individuella ansvar att försvara dessa
värden. Det försätter dem i en form för etisk stress, när de kommer i
konflikt mellan sin inre övertygelse om att göra gott för befolkningen i
ett långsiktigt perspektiv, och de beslut som de måste fatta i praktiken.
De blir frustrerade för att de ekologiska värdena inte beaktas i planprocessen, och känner maktlöshet eftersom trots de strategier som de
utarbetar för att hitta lösningar som tillgodoser alla aspekter, får deras
strategier ända inte tolkningsföreträde i organisationen. Tjänstemännens gedigna yrkeskunnande, deras lokala kunskap och expertis i miljöfrågor får inte erkännande. De saknar också konkreta politiska mål
att basera sina beslut på, eftersom det finns ett glapp mellan övergri-
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pande miljömål på nationell nivå, och de konkreta villkor som planeringsarbetet utförs inom lokalt.

Frustration på grund av förvaltningens inre arbete
Som konstaterats tidigare, är de snabba planprocesserna ett problem
för ett långsiktigt planerande. Många av deltagarna i cirkeln känner en
stor frustration över att de inte kan göra en bättre uppföljning av miljöfrågorna. Det får till följd att de kommer i konflikt mellan sina egna
värderingar om att ta ekologisk hänsyn utifrån en långsiktig hållbarhetsaspekt, och det arbete som de utför i praktiken.
”Problemet är att grönstrukturprogrammet och bebyggelsedelen inte hänger ihop. Man har ofta ett fokus när man gör
det ena, och ett annat fokus när man gör det andra” (Kommun 1)
”Miljö- och planenheten lämnar olika signaler…” (Kommun
2)
”Sen blir jag kallad till möte för en detaljplan – och då är
det sista mötet före den skall vara färdig… det gäller att
komma fram med era synpunkter nu säger de – men markutredningen är inte färdig…” (Kommun 3)
När tjänstemännen tvingas att fatta konkreta beslut som går tvärs emot
deras övertygelse om en hållbar ekologisk framtid i platsen, känner de
en frustration som de riktar mot sig själva.
”Hur skall man bevara de biotopiska värdena – hur ska jag
kunna motivera detta så att det inte urholkas på vägen i
planprocessen – så att det slutar med att man har snuttar
kvar för syns skull, utan att man verkligen får med hela värdet – hela vägen - och verkligen kan behålla det?” (Kommun
1)
”Processen

gör att man hamnar med ett beslut man egentligen inte vill själv. Tvingas att göra något man inte vill.
Detta skapar inre stress, ibland kan man känna sig som en
bromskloss gentemot kommunstyrelsen.” (Kommun 2)

75

Ibland innebär det även att de tappar sin arbetslust och kreativitet i
arbetet:
”Det var inget kul att driva projekt, jag menar vi visste ju att
länsstyrelsen skulle säga nej, ja ibland är det lite så att – det
kan vara någon politiker som säger ifrån, och så kan vi inte
jobba.” (Kommun 1)
Svårigheterna att driva miljöfrågorna kontinuerligt i hela planprocessen påverkar samtliga deltagare från de tre kommunerna, på ett sådant
sätt att det försätter dem i ett etiskt dilemma. I forskningscirkeln får
deltagarna möjlighet att bearbeta dessa känslor, i dialog med varandra.

Maktlöshet – synpunkter som inte beaktas
Deltagarna i cirkeln ger inte bara uttryck för att de känner frustration
inför hur de kan arbeta med miljöfrågorna. Ibland upplever de en
maktlöshet inför konstaterandet att deras beslut och expertis inte tas
tillvara. Det kan exempelvis innebära att frågorna runt ekologisk hänsyn inte är ordentligt utredda.
”Beslutet skall fram till varje pris, oavsett om det är strandskydd, eller föroreningar, eller buller. Man har inte sett så
stora problem – man har mätt buller och gjort en bullerutredning. Men den är bristfällig utredningen, och det har vi
sagt och det säger också länsstyrelsen.” (Kommun 2)
”Allra helst ville markägaren ha det som så att han skulle
kunna stycka av den här stugbyn sedan, och sälja dem som
sommarstugor. Hela utredningen slutade i att det hade väldigt stor påverkan på miljön, och att de egentligen inte borde göra det – men det var väldigt svårt att få acceptans för
det. Vi fick tala i ekonomiska termer för att få igenom det –
motivera i detalj.” (Kommun 1)
Maktlösheten handlar ofta om att kommunens beslutsfattare tar mer
hänsyn till den aktuella situationen som råder i nutid, än att bevara
ekologiska system för framtida generationer. Här för deltagarna även
en diskussion om att miljöintresset ibland beskrivs som en ”livsstil”
för vissa privilegierade grupper, som gör det svårare för planerarna att
framhäva en ekologisk plats för alla medborgare.
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”Lyxekologi menar du – målgruppen är väl den stora frågan.”(Kommun 1)
”Men det är liksom de här höga uppväxta träden som är
något helt speciellt i det området, den växer ju inte bara upp
på 5 år.”(Kommun 2)
”Varför reagerar inte länsstyrelsen, det känns olustigt när
man inte vet vad som finns i marken.”(Kommun 3)
Även i dessa fall, beaktas inte tjänstemännens synpunkter.
”Ett fel är att vi tar till för litet utrymme för det trädet – det
står fritt och tappar sitt sammanhang – eller också står det
för nära husen, och så kommer det krav på att det skuggar…
och så vidare… så vi får beskära, och sedan får de till slut ta
ner trädet i vilket fall.” (Kommun 1)
”Jag har försökt att hålla det ifrån mig tyvärr, och pratat om
naturvärden och så.”(Kommun 3)
Deltagarna i cirkeln upplever att de försöker att bevara en ekologisk
mångfald, men att andra aktörer inte prioriterar detta på ett liknande
sätt. Eftersom det är andra aktörer som ofta får tolkningsföreträde,
känner tjänstemännen olust i att de inte ges möjlighet att fullfölja sitt
uppdrag. I princip har de uppdraget att garantera att ändringar i platsen
inte görs på bekostnad av ekologisk eller social hållbarhet, men i praktiken tas besluten på andra grunder.

Otydliga politiska mål
Det finns även en frustration hos tjänstemännen om att inte få tillräckligt konkreta direktiv från beslutsfattarna. De känner en maktlöshet
över att inte ha tolkningsföreträde att ingripa i processen av att bevara
platsens ekologi, samtidigt som de även upplever en emotionell frustration över att inte få tydliga riktlinjer för sitt arbete.
”Hur viktigt är det inte då att ha olika målbilder med vad
kommunen vill? Annars har man ingen vägvisare åt vilket
håll man skall i varje enskilt projekt. Man får ibland intrycket av att det inte finns någon egentlig riktning. Den politiska
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viljan känns som den inte har någon tydlig riktning. I alla
fall inte som jag känner till.” (Kommun 1)
”Ja, och då leder det till ett ad hoc planerande – här har
man låtit sig styras av ja, det har dykt upp en exploatör som
har velat någonting. Och då blir man jätteglad och sedan
säger man ja. Och då sitter vi ju här litet utspridda i olika
enheter…” (Kommun 3)
Konflikterna mellan miljömålen och andra intressen i markexploateringen försätter tjänstemännen i en etiskt pressad situation. När inga
värdedialoger förs i organisationen så får de ta hela ansvaret själva.
Detta får till följd att de utvecklar olika strategier.
”Man

måste värna om områdena gentemot politikerna på ett
trovärdigt sätt, vi måste få ihop det på ett trovärdigt sätt –
alltså ta vara på det som finns i naturen.”(Kommun 1)
”Vi måste vara konkreta – tidigt i processen och vara tydliga
vad det får för konsekvenser – tidigt göra den analysen – och
få in den i planen. Så att den inte kommer som en överraskning på slutet.”(Kommun 2)
I den kommunala verksamheten kommer tjänstemän och anställda
nära den vardagliga praktiken. Den geografiska skalan är ofta, och
framförallt i de små kommunerna, överskådlig på ett annat sätt än i till
exempel statliga departement, regionala organ och länsstyrelser. Det
innebär att de kommunala tjänstemännen har en annan närhet och
översyn över sina praktiker generellt. De betraktar inte resultatet av de
beslut som fattas på avstånd, utan har en relation med platsen och
befolkningen, som bygger på närhet. De känner till det kulturella och
sociala sammanhanget, och balanserar ofta sitt ställningstagande i
relation till detta. Det är positivt eftersom det utvecklar en lokal kunskap som kan användas i den framtida planeringen mot hållbar utveckling. De får en relation till de platser de arbetar med, som involverar både människor och miljö. Med den detaljerade kunskap om förutsättningar och konsekvenser som tjänstemännen har, följer också ett
etiskt ansvar, som forskningscirkelns deltagare har hanterat genom att
”göra gott för de flesta”.
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7. Slutsats
I den kommunala planeringen diskuteras ofta hållbar utveckling utifrån ett perspektiv som presenteras som hållbarhetsstrukturer för urban
utveckling. Generella bostadsbrister innebär att många kommunala
myndigheter i dag planerar för en förtätning av urbana områden. Platser skall omvandlas för att dra till sig kapital, samtidigt som de skall
bevara en del av de gröna värdena, eftersom det är efterfrågat på
marknaden. Som vi läste i början av rapporten, skall planprocessen
kortas ned, och kommunens möjligheter till att påverka långsiktigt
luckras därmed upp i många hänseenden. Det innebär att det privata
kapitalet och olika särintressen får ett ökat inflytande lokalt på själva
planprocessen.
Det framkommer av dialogerna att tjänstemännen försvarar en hållbarhet som utgår från allmänhetens intressen, när platser skall omvandlas
genom fysisk planering. De arbetar för en ekologisk såväl som en social hållbarhet, och strävar att bidra till hälsofrämjande miljöer.
Tjänstemännen bevarar ekologiska värden som annars skulle ha gått
förlorade, och försöker främja en miljö som är fri från föroreningar.
De försöker minska kategoriboenden, och samtidigt ta hänsyn till
barn, ungdomar och äldres skilda behov. Deras strategier utgår ifrån
att planeringen skall gynna de flesta som bor i området, vilket ibland
innebär att de sätter kommunmedborgarna i centrum, före starka särintressen. I detta arbete fungerar tjänstemännen som väktare för allmänhetens intresse, men de globala ekonomiska strukturerna försvårar
samtidigt deras möjligheter att verka långsiktigt. De ekonomiska
aspekterna, olika intressegrupper, och flernivåstyrningar, påverkar alla
tjänstemännens möjligheter till inflytande. Följden blir ofta att det är
de som äger marken privat som sätter agendan för hur platser omvandlas i praktiken.
Samtidigt har de kommunala tjänstemännen i mindre utsträckning fokus på rättigheter för marginaliserade grupper, som till exempel funktionshindrade, eller grupper med sociala problem av olika slag. Bakgrunden till detta är förmodligen att deras egen värdegrund har sin
grund i en utilitaristisk tanke (bästa möjliga lösning för det stora flertalet). Det innebär att de fokuserar på strategier, där de utgår för vad
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de anser vara det bästa resultatet för de flesta, men att de då i mindre
utsträckning tar hänsyn till specifika behov hos olika marginaliserade
grupper i befolkningen.
De kommuner som deltagit i forskningscirkeln arbetar inte utifrån ett
genomgripande värdegrundsarbete i samhällsplaneringen. Det finns
heller ingen dialog om områdesvärden gentemot politiker och tjänstemän på andra förvaltningar. Exempelvis så skulle det underlätta om
kontakter togs i ett tidigt skede, gentemot socialförvaltningen och
folkhälsoarbetare i kommunen, för att se hur planeringen av ett område gynnar eller missgynnar olika grupper i framtiden.
De värdegrunder som tjänstemännen arbetat med i detta projekt är
något som de själva valt. I en organisation med representativ demokrati kan det argumenteras att det är upp till den politiska nivån att
fastslå vad det är för värden som skall gälla i respektive område.
Däremot skall tjänstemännen presentera konsekvenser av det ena eller
andra beslutet, och redogöra detta för olika beslutsfattare. Detta sker
idag genom olika yttranden och i samråden. Det kan vara svårt för
kommunerna att få en översyn över en långsiktig hållbar utveckling i
hela planprocessen, eftersom planeringen sker i etapper och i relation
till markägare och andra intressegrupper. Samtidigt är det viktigt att
påpeka att värden alltid skapas i dialog med berörda parter, och att det
handlar om en process. I praktiken fattas många beslut tidigt i planeringsprocessen inom den kommunala organisationen. Det är således
inte oviktigt hur den lokala byråkratin och planeringsprocessen fungerar. Snarare har denna en viktig uppgift att fylla i ett långsiktigt arbete
mot en mer hållbar utveckling. Att då försvåra den byråkratiska processen med att snabba på beslutsgången och minska möjligheterna för
samarbete mellan olika förvaltningsområden, gynnar inte en hållbar
utveckling på sikt.
I diskussionen om hållbar utveckling har man ofta framhållit att demokratibegreppet inte bör begränsas till vår egen generation, utan att det
är nödvändigt att ge en röst åt framtida generationer. Många av de
beslut som fattas är irreversibla, eller har konsekvenser på lång sikt.
Att reagera i efterhand är då redan för sent. Detta är ytterligare ett skäl
till att ge tillräckligt utrymme för grundliga konsekvensanalyser och
en kontinuerlig uppföljning i planeringsarbetet.
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Ett sätt att motverka att särintressen får allt för stort inflytande över
platsen är att arbeta fram bättre förutsättningar för samarbete tidigt i
planprocessen. I annat fall finns en risk att starkare kapitalkrafter får
allt större tolkningsföreträde i den snabba omvandlingen av platser.
Ett annat sätt är att arbeta i en gemensam dialog, som utgår från värden som ger en mer explicit bild utav en lokal hållbar utveckling i den
enskilda kommunen.
Arbetet i forskningscirkeln påvisar att det är genom ett ömsesidigt
samarbete i själva myndighetsutövningen som en vidare definition av
begreppet hållbar utveckling kan uppstå och implementeras i organisationen. Dialogen mellan tjänstemännen är viktig, för att miljö- och
plansidan skall uppnå en hållbar utveckling i den snabba omvandlingen av platser i kommunerna. Det samarbetet har dessutom gett
deltagarna i cirkeln mer arbetsglädje, fått dem att förstå varandras
verksamhetsområden, och skapat en kontinuitet i det tidiga planerandet. Det har också gett dem en form av empowerment – som de använder för att skapa bättre förutsättningar för inkludering av olika grupper, bevara naturvärden, och förvalta detta offentliga kapital i allmänhetens intresse.
Arbetet i forskningscirkeln har inneburit en kunskapsöverföring från
forskning till praktiken, som ökat tjänstemännens förståelsehorisont.
Det har också inneburit att de bättre kan särskilja mellan vilka processer som kan påverkas under en demokratisk lokal demokrati, och de
processer som styrs av mer övergripande strukturer. I kunskapsöverföringen mellan lokalt och globalt perspektiv, bildas ”ny lokal kunskap” i forskningscirkeln, där tjänstemännen använder reflektionen
mellan sina olika specialistkunskaper och materialet i kunskapsbanken, på ett sådant sätt att det resulterar i nya planförslag.
Genom att arbeta fram olika värden som utgångspunkt för de olika fallen, får personalens arbete en klar målsättning, som även kan avläsas
av de aktörer som inte befinner sig i den kommunala organisationen,
det vill säga medborgarna och andra intressegrupperingar. Det ger
tjänstemännen en styrka i argumentationen och en kontinuitet i arbetet
med planprocessen. Det sätter även fokus på vilka politiska värden
som prioriteras av den politiska nivån, i relation till hållbar utveckling.
Det ideala vore att även låta medborgare i platsen komma till tals i
dessa dialoger.
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Genom den reflekterande dialogen, tilliten i gruppen, och den sociala
gemenskapen, kunde tjänstemännen bearbeta sina etiska dilemman. I
forskningscirkeln löste den blå kommunen sitt dilemma, genom att
argumentera sig fram till ett nytt planförslag, där dessa ekologiska
prioriterade värden kunde bevaras genom en skötselplan som skulle
säkerställa en ekologisk hållbarhet för kommande generationer, utan
att påverka den ekonomiska utvecklingen av bostadsbyggandet. Deltagarna från den röda kommunen. å andra sidan kände en maktlöshet
och frustration, eftersom de hade små möjligheter att försvara de ekologiska värdena. Liknande erfarenheter kan ses i de övriga dialogiska
samtalen som förekom runt fallen i forskningscirkeln.
Hur skapar vi då en gemensam känsla för en plats, och en planering
som innebär en solidarisk tanke om alla medborgare? Delaktighet och
demokrati är två nyckelbegrepp. Medborgarnas röst är svag, i en värld
med flernivåstyrning, flexibilitet och allt vildare kapitalflöden. Utöver
att stärka de demokratiska processerna genom värdegrunder, finns ett
behov av att stärka den demokratiska dialogen gentemot befolkningen.
En känsla av sammanhang och samhörighet handlar om resurser och
möjligheter, om att strukturera mening, och känna delaktighet i samhällets beslut och förändringar. Genom att förstärka planeringsarbetet
med att införa olika former av dialoggrupper, bestående av politiker,
tjänstemän och befolkningen i ett område, blir det möjligt för flera
röster att höras i de kommunala beslutsprocesserna.
Dialogen och reflektionen har en viktig funktion att fylla, när samhällen blir komplexa och svåra att förstå, och när människor inte längre
förstår sin egen roll eller vad som händer i praktiken. Giddens satte
stor tilltro till samhällsinstitutioner, och banade vägen för ”tredje vägens politik”, men menade samtidigt att den lokala platsen ändå var
det som stod för sammanhanget i människors vardagsliv. Genom den
logiken bildades lokala partnerskap i olika platser. I det sammanhanget försvann behovet av lokalt förankrade informella grupper, och
tilliten hos medborgarna skulle avspeglas i den lokala demokratins
byråkrati.
Utifrån en föreställning om att människan är en social varelse, som på
ett eller annat sätt är platsbunden (även om de konkreta platserna skiftar i tid och rum), borde den lokala samhällsplaneringens målsättning
vara att arbeta för solidariteten mellan människor i de platser de är satta att förvalta. Inte minst genom att förhindra att starka särintressen
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skall få allt för stort tolkningsföreträde när platser omvandlas. Samhällsplanering kan utifrån den utgångspunkten värna om en mer hållbar utveckling, genom solidaritet och i gemenskap, utifrån ett socialt,
såväl som ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Känslan av solidaritet är moralens grund skriver Sven-Eric Liedman i
sin bok om solidaritet. Men hur ofta talar vi om olika värden, vilket
utrymme får moral och etik, i samhällsplanerarens vardagsliv, ute i
den kommunala verkligheten? Detta till trots att vi vet, att en hållbar
utveckling i platsers omvandling förutsätter, precis som Liedman skriver, förnuftiga överväganden och långsiktighet.
De generationer som växer upp i dag har andra perspektiv. Tiden och
rummet krymper i deras livsvärld, medan de kräver dialog och delaktighet i de beslut som fattas. Den stora utmaningen inför framtiden
på den lokala arenan blir förmodligen att skapa en organisation som
kan leva upp till detta. I annat fall kommer platser att mista sin funktion som gemensamt sammanhang för delaktighet och tillhörighet, och
därmed försvinner också en viktig existentiell aspekt av trygghet i tillvaron. Solidaritet är inte bara en känsla, den måste också materialiseras i praktiken.
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