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Förord 

I denna rapport redovisas resultaten från en utvärdering av internt kommunalt samarbete 
inom programmet Uthållig kommun. Programmet drivs av STEM, Statens 
Energimyndighet tillsammans med fem pilotkommuner och forskare. Inom projektet finns 
flera delprojekt varav Uthållighet i den fysiska planeringen är ett av dem. Föreliggande 
utvärdering gjordes med koppling till nämnda delprojekt som ett forskningsprojekt vid 
Institutionen för samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet, forskargruppen fysisk 
planering.  
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1. Inledning 

Det samhällsövergripande arbetet för uthållighet förutsätter ett brett förhållningssätt som 
griper över många intresseområden. I Sverige ansvarar kommunerna för den fysiska 
planering och därigenom tar de en central och oftast koordinerande roll i arbetet mot ett 
uthålligt samhälle. I kommunernas konkreta arbete innebär det att skapa och upprätthålla 
ett samarbete dels med andra i verksamheter som bedrivs inom kommunens gränser men 
framförallt mellan sektorer inom kommunens organisation. 

1.1. Projektets syfte och metoder 

Statens energimyndighet, STEM, driver projektet Uthållig kommun i syfte att minska 
kommunernas energianvändning. Inom projektet finns ett antal delprojekt varav 
Uthållighet i den fysiska planeringen är ett av dem. Delprojektets1 långsiktiga syfte är att 
belysa den fysiska planeringens betydande roll i, och dess möjligheter för, att främja 
hushållningen med resurser genom att utveckla kommunernas översiktsplanering, ÖP mot 
att integrera aspekter på effektivare energianvändning och förbättrat transportsystem. Det 
kortsiktiga och mer konkreta är målet är att skapa kunskap om och introducera metoder för 
ett ökat sektorsövergripande och kommunikativt förhållningssätt inom den kommunala 
planeringen.  

För att uppnå delprojektets mål har ett aktionsforskningsprojekt bedrivits med och i fem 
pilotkommuner: Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik tillsammans med 
forskare från Luleå tekniska universitet, representanter från Statens energimyndighet, 
STEM och övriga intressenter. Arbetet har pågått sedan hösten 2004 och har bedrivits i 
form av workshops i respektive kommun och kommungemensamma seminarier. Eftersom 
kommunerna har lagt upp arbetet utifrån egna förutsättningar genom att utgå från en 
specifik och aktuell planeringsuppgift på ett sådant sätt att arbetet naturligt har arbete även 
integrerats med de normala arbetsuppgifterna.  

Arbetet har bedrivits som en strategisk planeringsprocess med hjälp av den s.k. SAMS2 
metodiken framtagen av Naturvårdsverket och Boverket i syfte att: 

− nå sektorsövergripande samarbete… för att integrera miljö-, 
ekonomiska och sociala mål i ÖP {Boverket, 2000 #15}. 

                                                 

1 I fortsättningen benämns delprojektet Uthållighet i den fysiska planeringen som ”delprojektet”. 

2 Samhällsplanering med Miljömål i Sverige (Boverket & Naturvårdsverket 2000) 
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SAMS-metodiken bygger på ett strategiskt förhållningssätt där framtidsvisioner tas fram 
och förankras i ÖP med hjälp av metoder som, bl.a. back-casting, SWOT-analyser och 
multi criteria analysis, MCA3. Metoderna bygger på ett öppet, kreativt och kommunikativt 
planeringsarbete som syftar till att frångå invanda tankemönster kring den fysiska 
planeringen. I detta fall för att främja att ett långsiktigt uthållighetsperspektiv integreras i 
ÖP. 

1.2. Rapportens syfte och metoder 

Den planeringsprocess som pågått inom ramen för delprojektet kan karaktäriseras som 
kommunikativ planering. Kommunikativ planering beskrivs teoretiskt som inriktat på att 
utgöra en gemensam lärprocess snarare är att vara inriktad på mer konkreta mål. Processen 
bygger på att en fungerande kommunikation kan upprätthållas. En bred kommunikativ, 
kreativ planeringsprocess involverar många intressenter och ger upphov till ett socialt 
nätverk vilka här studeras.  

Rapportens syfte är att dels bidra till kunskapsbyggandet inom delprojektet och dels ge en 
bild av det samarbete som bedrivits hos kommunerna i delprojektet genom att belysa 
kommunikationens mönster teoretiskt och empiriskt. Utvärderingen har genomförts genom 
den teoretiskt grundade sociala nätverksanalysen i kombination med teoretiska aspekter på 
kommunikativ planering och öppna intervjuer.  

1.3. Disposition  

Rapportens utgångspunkt är strukturalistisk, d.v.s. den sociala strukturen anses vara 
styrande för hur samarbetet fungerat och inte tvärtom. Strukturen i detta fall utgörs av det 
sociala nätverk som formats inom respektive kommuns planeringsgrupp. Rapporten inleds 
därför i nästa kapitel med att beskriva sociala nätverk som analysgrund för kommunikativa 
processer. Kapitel 3 ger en teoretisk bakgrund till sociala nätverk genom att diskutera 
begreppet socialt kapital som resurs och restriktion för kommunikativ planering. Kapitlet 
avslutas med att förklara den teoretiska bakgrundens användbarhet som förklaringsgrund 
och hur den i sin tur kan kopplas till metoden social nätverksanalys, SNA, som beskrivs 
närmare i kapitel 4 där också genomförandet av öppna intervjuer beskrivs. Kapitel 5 
redovisar det empiriska materialet som analyseras och diskuteras i det avslutande kapitlet. 

 
3 För beskrivning och utvärdering av SAMS-metodiken och de olika verktygen se bl.a: Laitila, A (2006) 
Verktyg i fysisk planering. Arbetsrapport. Luleå tekniska universitet och  Boverket, Naturvårdsverket (2000). 
Planera med miljömål! en vägvisare. Stockholm 
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2. Sociala nätverk – en analytisk ansats 

Planeringens former beror på många olika och samverkande faktorer. Det har t.ex. visat sig 
betydelsefullt om tidigare planeringspolicy dominerar och upprätthålls inom 
organisationen och även för det omgivande samhällets aktörer (Reed & Hughes 1992). Det 
här studerade delprojektet har, som nämndes inledningsvis, bedrivits med ett uttalat 
strategiskt förhållningssätt. Strategisk planering bygger på en ökande medvetenhet om 
samhällets komplexitet och sambanden mellan olika åtgärder, skeenden och företeelser i 
samhället. Planeringen är inte linjär utan cyklisk och stegvisa åtgärder mot en gemensam 
vision snarare än en fastställd plan {Boverket, 2000 }. Den strategiska planeringen kan 
betraktas som nödvändig i ett uthållighetsperspektiv och bygger i viss mån på hur väl just 
det perspektivet implementerats. Den strategiska planeringen förutsätter ett gemensamt 
perspektiv, eller vision, om framtiden för det geografiska avgränsade området. För 
kommunerna i delprojektet har skilda fokus valts ut ÖP, detaljplan, eller ett enskilt 
planeringsobjekt. Men även om strategisk planering är konkret förankrat i ett geografiskt 
område som för kommunernas del så är det också förankrat i ett grundläggande 
förhållningssätt.  {Mintzberg, 2000 } beskriver strategi som ett gemensamt 
handlingsmönster som upprätthålls över tid: 

− Strategy is also a pattern, that is, consistency in behavior over 
time” {Mintzberg, 2000} 

Mintzberg pekar på att strategier ligger till grund för att utveckla mönster, som i detta fall 
planeringstraditioner. Men också att det är aktörernas samverkan och beteenden som utgör 
själva strategin, vilket kräver att ett socialt nätverk upprätthålls över tid.  

2.1. Sociala nätverk och socialt kapital 

Inom planeringsteorin har utvecklingen gått från ett rationellt till ett mer kommunikativt 
förhållningssätt där planeringen även ses som ett sätt att bygga tillit i nätverk, särskilt i 
tidigare mer hierarkiska organiserade organisationer. Inom samhället i stort och även inom 
organisationsteorier talar man om en strukturell omvandling från byråkrati till nätverk både 
i sin faktiska form och i forskningens teoribildning {Reed, 1992}. Betraktandet av 
organisationer som nätverk kan göras från olika synvinklar som externa t.ex. 
företagsnätverk och interna som informella kontakter mellan anställda. Utgångspunkten är 
att det mesta av det faktiska samarbetet inom en organisation sällan följer schematiska 
linjer. Detta beror delvis på grund av att de flesta organisationer utvecklas mot att 
hierarkiska strukturer i ökande grad ”plattas ut”.  Den informella organisationen anses som 
central för hur väl organisationen fungerar eller hur väl företaget presterar. Nätverk formas 
genom spontana sociala kontakter, sociala nätverk. De formas över tid och rum oberoende 
av formell organisation: 
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− Its complex webs of social ties form every time colleagues 
communicate and solidify over time into surprisingly stable 
networks. Highly adaptive, informal networks move diagonally 
and elliptically, skipping entire functions to get work done {D, 
1993 #24}. 

Sociala nätverk är ju egentligen det självklara och vardagliga nät av relationer vi alla har 
såväl i privatlivet som på arbetet eller i föreningsliv. Sett ur samhällets synvinkel, så utgör 
starka nätverk ett socialt kapital som gagnar hela samhället. Socialt kapital kan bäst 
förklaras som en grundläggande och ömsesidig tillit mellan människor. Studier gjorda i 
Italien på 1990-talet visade att en sådan grundläggande tillit även påverkar samhällets 
offentliga organisationer mot bl.a. ökad effektivitet och minskad korruption {Putnam, 
1993}. En annan studie genomförd år 2000 på uppdrag av Världsbanken (Campbell & 
Faistein 2000) bekräftade bl.a. dessa teorier genom att analysera statistik från The World 
Values Survey. Resultaten från studien visar att generell samhällelig tillit har en 
korrelation med bl.a. kvalitet på infrastruktur, studieresultat, lägre inflation och högre 
tillväxt. Vad som är hönan och ägget är svårt att avgöra. Studien gör dock gällande en 
trolig koppling mellan en lång tradition av samarbete inom nätverk, alltså med mindre 
hierarkiska strukturer och tillit (Campbell & Faistein 2000). Den övergripande slutsatsen 
av Campbell & Faisteins studie är betydelsen av tillit för hur väl samarbete inom 
organisationer fungerar: 

− Trust promotes cooperation {Campbell, 2003}. 

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

 

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

 - 7 - 



  

 

tenderar helt enkelt att skapa rumslig närhet till personer av samma åsikt eller kön om vi 
har möjlighet, men vi tenderar också att anpassa våra åsikter och ställningstaganden till 
andra personer i rumslig närhet till oss själva. Det finns goda skäl att anta att denna form 
av liering med våra ”grannar” skapar en tryggare miljö för oss själva. Detta innebär i sin 
ytterlighet att det sociala kapitalet kan få ett negativt utfall för det omgivande 
samhället/organisationen/avdelningen/gruppen genom att stänga ute andra intressenter med 
avvikande åsikter, kön, ålder etc. alltså, med låg proximitet till övriga i gruppen och 
därmed också stänga ute nya idéer. 
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3. Kommunikativa planeringsprocesser som sociala nätverk 

Att sträva efter att uppnå ett gemensamt, strategiskt förhållningssätt kan vara svårt i en 
rationellt präglad kommun där krav på ständig ekonomisk tillväxt kan t.ex. göra det svårt 
att frångå snabba beslut, d.v.s. ett mer rationellt förhållningssätt till markanvändning till 
förmån för en mer långsiktig miljöstrategisk planering. Det beskrivs bland annat som: 

− Ett möte, och en tänkbar konflikt, uppstår mellan denna 
långsiktighet och marknadiseringen av den offentliga apparaten 
(Granberg and Sydow 1998). 

Den kommunikativa planeringen kan ses som en del av en process mot en fungerande 
strategisk planering. Kommunikativ planering har liten koppling till den faktiska, fysiska 
planering utan mer till planeringspraxis. Den är därför oftast inte kopplad till en bestämd 
måluppfyllelse utan snarare till processen. Processen förutsätter en bred representation av 
intressen samtidigt som den uppmanar till förståelse, integritet, omdöme och uppskattning 
och skall fungera som en gemensam inlärningsprocess: 

−  …där deltagarna lär känna sig själva och sina egna relationer 
till andra människor och deras värderingar”(Khakee 2000:35). 

Meindl (1996) menar att kommunikationens ramverk, ett gemensamt förhållningssätt, kan 
förena en grupp som har olika uppfattning i sakfrågan {Meindl, 1996}. 

− Unlike individual learning, however, collective learning also 
involves developing enough consensuses around those diverse 
interpretations for organized action to result {Meindl, 1996}. 

Bengs (2005) pekar i sin tur på negativa aspekter av kommunikativ planering. Genom att 
genomföra kommunikativa planeringsprocesser kan representativa demokratiska beslut 
kring markanvändning kringgås, framförallt då det gäller att tillmötesgå 
marknadskrafternas behov. Bengs (2005) beskriver problematiken som ett resultat av 
globaliseringen och den ökande decentraliseringen av beslutfattande kring 
markanvändningsfrågor. Den offentliga rollen för planeraren genomgår i många fall en 
omvandling från att kontrollera markanvändningen till att uppmuntra till exploatering 
(Bengs 2005).  
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Exploateringsintressen kan dock inte förbises i planeringen men deras relation till hållbar 
utveckling är otydlig eftersom de bygger på nyttomaximeringsprinciper. Hållbar 
samhällsutveckling beskrivs numer ofta ur sektors- och samhällsövergripande 
utgångspunkter där ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella aspekter anses måsta 
samspela och förstås ur ett holistiskt och integrerat perspektiv. När man talar allmänt om 
hållbar samhällsutveckling så är en förbättring av den globala fysiska miljön det 
övergripande målet. Trots att man inser vikten av och förespråkar den holistiska synen så 
tenderar de rent miljömässiga aspekterna att hamna i planeringsdebattens ”finrum” medan 
marknadsintressen, liksom kulturella och sociala representanter får stå i skymundan. 
Emmelin (2000) beskriver problemen som en skillnad i grundläggande utgångspunkt 
mellan ”den naturvetenskapligt realistiska” där ”miljöproblemen ses som problem i 
naturen” och ”den socialkonstruktivistiska” där ”miljöproblemen ses som 
samhällskontrakt” och där: 

− … miljövårdaren får representera vakthållningen över omistliga 
värden i ett lokalt perspektiv och en strävan att bevara miljön på 
lång sikt. (Emmelin 2000). 

Denna lucka i förhållningssätt kan förmodas resultera i kommunikativ förbistring där 
miljövårdsintressena ges en roll vid sidan av den mer samhälleligt inriktade planeringen. 
Att naturintressena finns representerade och att ”vakthållningen” upprätthålls kan leda till 
att man legitimerar fortsatt rationell planering inom respektive sektor. Detsamma kan 
tänkas gälla för samtliga sektorer som står utanför den egentliga planeringssektorn. Genom 
att påtala att man bedriver planeringsarbete mot ökad långsiktigt hållbar utveckling med 
demokratiska förtecken legitimeras, enligt Bengs (2005), på så sätt hela processen okritiskt 
trots att dessa termer i många fall är syntetiska, d.v.s. saknar konkret innehåll. 

− …notions like democratic, development and sustainability are not 
analytic but synthetic concepts, which are generally accepted as 
legitimate rhetorical means to pursue whatever ones aims (Bengs 
2005). 

Kort sagt, att man säger sig bedriva sektorsövergripande kommunikativ planering betyder 
inte att man faktisk gör det. I förlängningen finns därför risken att motsatt effekt uppnås, 
dels genom en kortsiktig miljömässigt planering och dels genom att processen förlorar i 
legitimitet genom att visa sig inte leva upp till ett verkligt sektorsöverskridande samarbete. 
Sager (2005) beskriver det som en, mer eller mindre medveten, maktutövning:  

− Communicative planners dis-empower most actors and place 
them in the role of ‘extras’ when planning decisions are to be 
made (Sager 2005) 
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Genom att använda retoriska begrepp eller genom att officiellt bedriva sektorsövergripande 
samarbete kan man alltså ”köra över” vissa intressen men samtidigt legitimera processen, 
en process som kan benämnas syntetisk legitimering. Samarbetet kan på så sätt bedrivas i 
mindre, informella grupper med starkt socialt kapital inom den officiella organisationen, 
medan man, mer eller mindre medvetet, stänger ute andra. Inom sådana mindre grupper 
skapas lättare konsensus och man kan uppleva att man arbetar effektivare vilken kan leda 
tillbaka till ett mer rationellt arbetssätt och en känsla av att ”här får man saker gjorda”. 
Det kommunikativa förhållningssättet kan då lätt framstå som ineffektivt och upplevas 
utgöra en hämsko på utvecklingen. Starkt socialt kapital kan alltså utgöra en resurs för 
kreativt arbete inom gruppen i sig men samtidigt utgöra ett hinder för ett konstruktivt 
samarbete över sektoriella gränser. Sammanfattningsvis kräver en långsiktig strategisk och 
sektoriellt övergripande planeringsarbete att ett väl balanserat socialt nätverk kan 
vidmakthållas över tid. Kommunala sektorer utgör en officiellt skapad proximitet och det 
kan vara svårt att skapa en verkligt sektorsöverskridande kommunikativ process i en sådan 
väl inarbetad social struktur.  

Abdul Khakee beskriver syftet med att utvärdera kommunikativa planeringsprocesser på 
följande sätt: 

”Eftersom kommunikativ planering betonar både interaktion och stegvisa framsteg som 
sker i ett vidsträckt institutionellt sammanhang och där syftet är att de medverkande skall 
vara samstämmiga blir de centrala frågorna vid en utvärdering hur man bäst:  

− Organiserar en fungerande diskurs 

− Involverar alla berörda aktörer 

− Främjar en inlärningsprocess som är befriande och påskyndar framsteg 

− Ökar det politiska, sociala och intellektuella kapitalet” 

(Khakee 2000:36). 

 

Den kommunikativa processen betraktat som socialt nätverk kan ge en övergripande 
inblick i alla de aspekter Khakee nämner i citatet.  

3.1. Utvärderingens frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande utvärdering har varit att ge en bild av den kommunikativa 
planeringen inom delprojektet Uthållighet i den fysiska planeringen. Den teoretiska 
diskussionen i ovanstående kapitel har lett fram till att valet av metod och även styrt den 
avslutande analysen och diskussionen sammanfattade med följande frågeställningar: 
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1. I vilken omfattning har sektorsövergripande planeringsarbete bedrivits?  

2. Hur sårbara är nätverken? 

3. Finns det några indikationer på att socialt kapital påverkat arbetet i positivt riktning 
genom att underlätta samarbetet eller i negativt genom att stänga ute någon? 

4. Finns det några indikationer på att proximitet påverkat det sektorsövergripandet 
arbetet och i sådana fall hur? 

5. Finns det indikationer på syntetisk legitimering? 
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4. Metod 

För att få en sådan inblick i processen som i frågeställningarna har den kvantitativa 
metoden Social Nätverksanalys, SNA, använts i kombination med öppna intervjuer. Valet av 
metoder grundar sig på att öka reabiliteten i utvärderingen i två avseenden: 

• Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod anses i sig öka reabiliteten då 
den ger två skilda bilder av samma fenomen och där man genom att analysera 
resultaten tillsammans kan få fram en mer nyanserad helhetsbild.  

• Såväl SNA som öppna intervjuer kan genomföras med mycket liten påverkan på 
informanten. Ett alternativt sätt att genomföra en utvärdering att det här slaget vore 
genom enkäter eller intervjuer baserade på frågeställningar formulerade av 
forskaren. Med en sådan utgångspunkt sätter forskaren ramen för informantens 
tankar då vissa saker redan förutsätts gälla för alla informanter. Den till synes 
oskyldiga frågan: Vem sitter du oftast tillsammans med i fikarummet? förutsätter att 
informanten fikar, att hon/han fikar tillsamman med någon, att man har ett fikarum 
och att man över huvud taget har fikarast på företaget! Om någon av dessa 
förutsättningar inte stämmer kan informanten tycka att hon/han är avvikande. I 
mötet med forskaren kan detta bli mycket känsligt och svaret justeras då av 
informanten för att passa in i mönstret. Ett mer öppet förhållningssätt ställer andra 
krav på teoretisk förankring och gör det mer komplext och tidskrävande att 
analysera. Forskningen måste sker också mer abduktivt, d.v.s. empiri och teori 
växelverkar. En inledningsvis fastlagd teori kan styra mig som forskare att sträva 
efter att belägga den. Med en abduktiv ansats får teorin utvecklas i interaktion med 
empiri. 

4.1. Social nätverksanalys 

Utgångspunkten i SNA är att social interaktion betraktas som en struktur av individer och 
interaktion, ett socialt nätverk. Denna syn på social interaktion innebär att strukturen i sig, 
d.v.s. nätverket formar individens agerande och inte tvärtom, att individens agerande 
formar nätverket. SNA används flitigt för att utvärdera t.ex. företagsanställdas 
samarbetsklimat i syfte att öka produktivitet och lönsamhet4, men också för att kartlägga 
t.ex. nätverk av företag, kriminella organisationer och spridning av smitta vid epidemier 
och pandemier. Centralt i alla dessa tillämpningar är att det är länkarna, d.v.s. 
interaktionen i nätverket som är av intresse och inte noderna, d.v.s. personerna, 
organisationerna eller företagen osv.  När det gäller människor som relaterar till varandra 
består länkarna oftast av någon form av kommunikation.  

                                                 
4 Bl.a. Reagans, R & Zuckerman EW. (2001) Networks, Diversity and Productivity: The Social Capital of 
Corporate R&D teams. Organizational Science 12 (4) 
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− The communication network can help identify gaps in 
information flow…failure to generate new ideas.  

Att en länk i ett nätverk uppstår kräver ju en kontakt mellan två noder. Då det gäller just 
samarbete ses därför alla länkar i ett nätverk som en positiv indikation. I detta fall har 
kontakten mellan de personer som arbetat kring delprojektet uppskattats av de deltagande. 
Kontakten är alltså baserat på en subjektiv uppfattning. Uppskattningen har skett genom att 
en enkel enkät skickats ut där informanten kryssat för graden av kontakt med varje annan 
person i projektet. Informanten har även haft möjlighet att ange andra personer av central 
betydelse för hans/hennes arbete i delprojektet. Sammanlagt har enkäten besvarats av 36 
personer av 44  tillfrågade.  

Enkätsvaren har sedan bearbetats med programvaran UCINET (Borgatti & Freeman 2000) 
och resulterat i grafer som illustrerar det kommunikativa nätverket för respektive kommuns 
planeringsgrupp som noder och länkar. Nätverkets noder har olika färger representerande 
olika sektor. Indelningen av de deltagande personernas sektorstillhörighet har gjorts med 
utgångspunkt i kommunens egna sektoriella indelning. Indelningen har gjorts kommunvis 
eftersom den sektoriella indelningen ser olika ut från kommun till kommun. Som exempel 
har vissa kommuner en sammanslagen plan och miljösektor. Samtliga planerare har getts 
samma sektorstillhörighet. Här har även trafikplanerare tagits med. Arkitekter har getts 
egen tillhörighet. Politisk representation och med ospecificerad handläggning etc. har 
markerats som egna sektorer. 

4.2. Öppna intervjuer 

Öppna intervjuer genomfördes under oktober och december 2005 med 10 personer och 
resulterade i ungefär samma antal timmar bandupptaget material. Intervjuerna 
genomfördes på informanternas respektive arbetsplats. Intervjuerna har i stor grad utgått 
från respektive informants subjektiva syn på samarbetet i stort inom delprojektet och inom 
respektive kommun. Öppna intervjuer innebär att intervjun mer har karaktären av en dialog 
mellan forskare och informant utan i förväg fastställda frågor.  

Eftersom delprojektet bedrivits integrerat med de deltagandes vanliga arbetsuppgifter så 
har det visade det sig svårt att särskilja åsikter kring projekts specifikt och planering 
generellt. Därför har även generella uppfattningar som kan kopplas till delprojektet också 
redovisats. 

Som komplement till nätverken redovisas delar av intervjuerna som citat. Citaten ger en 
mer sammanhängande bild av respektive nätverk men fungerar också som indikatorer på 
socialt kapital och syntetisk legitimering etc. 
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5. Nätverk i fem kommuner 

Inför arbetet med delprojektet Uthållighet i den fysiska planeringen har de fem deltagande 
kommunerna satt samman projektgrupper utifrån egna val beträffande sektorsmedverkan. I 
många fall har man under arbetes gång bl.a. bjudit in till seminarier kring det specifika 
projektet. Här har också sektoriella bredden och variationen varierat mellan kommunerna. 
Kartläggningen av kommunernas nätverk kring respektive planprojekt indikerar dock att 
den sektoriella bredden varit begräsad i de flesta kommuner. Nedan redovisas nätverken i 
de fem kommunernas i avsikt att ge en visuell bild av sektorsmedverkan och respektive 
nätverks sårbarhet. Nätverken inom respektive kommun redovisas som nätverk A-E. Figur 
1-11 visar dels nätverken som helhet med färgade noder som representerar olika sektorer 
och dels det nätverk som består av de mest frekventa kontakterna (en till ett flertal ggr per 
vecka och en till ett flertal ggr per dag) inom respektive nätverk. 

5.1. Nätverk A 

Nätverk A uppvisar en jämn struktur vilket indikerar en balans mellan aktörerna. Den 
sektoriella representationen är dock låg med endast 4 olika sektorer. Det tycks finnas en 
medvetenhet om situationen och man ger förklaringen: 

− Det är inte så sektorsövergripande. På papperet kan det nog se 
sektorsövergripande ut. Vi har så få personer så det är alltid 
samma som sitter med.  

Citatet ger en indikation på att man enbart betraktar näraliggande sektorer som de sektorer 
som skulle kunna finnas med i en med övergripande projektgrupp. En annan informant är 
mer medveten om situationen: 

− Det är väldigt uppdelat i hårda och mjuka förvaltningar hos oss 
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Plan 

Miljö 

Näringsliv 

Övr. handläggning 

Figur 1. Nätverk A. Nodernas färger representerar olika sektorer och blå resp. röd linje representerar 
kommunikationen mellan de två huvudgrupperingarna i nätverket. 

 

 

Figur 2. Nätverk A. Nodernas färger representerar olika sektorer och linjerna representerar de mest 
frekventa kontakterna, d.v.s en till ett flertal ggr per vecka och en till ett flertal ggr per dag. 
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Figur 3. Mest frekventa kontakter med nod 2 borttagen. 

 

 

Två grupperingar finns i nätverket där en plan- respektive en näringslivsrepresentant finns i 
nätverkets respektive ytterkanter. Figur 2 visar en stark gruppering med frekventa 
kontakter hålls samman av nod 2 vilket synliggörs i figur 3 där nod 2 tagits bort. 

Den begränsade sektoriella bredd som finns i gruppen och även gruppens täta nätverk är 
till stora delar avhängigt av nod 2. Nätverk A uppvisar alltså en stor kvalitativ och 
kvantitativ sårbarhet som understryks av följande citat: 

− Agenda 21 hanteras av miljökontoret och miljöfrågorna hamnar i 
ett hörn. Organisatoriskt borde agenda 21 inte ligga där utan 
genomsyra hela organisationen  

Intervjuerna ger vi hand att man ställer sig positivt till delprojektet genom att man försökt 
överbrygga den sektoriella uppdelningen och att man försökt närma sig varandra, dock 
med visst motstånd:  
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− Egentligen ville jag inte vara med i projektet. 

−  Det är jättespännande att vi tvingas närma oss varandra 

Informanten ovan beskriver hur en sektorsrepresentant visat ny förståelse för hennes 
situation. Vid frågan om det är ömsesidigt svarar informanten att så inte är fallet med 
motiveringen: 

− Han har ju sin uppgift som är väldigt utmejslad. 

Sammanfattningsvis speglar kartläggningen av nätverk A att en sektoriell uppdelning finns 
sedan tidigare men som men försöker överbrygga inom ramen för delprojektet. 
Indikationer finns dock på att man ser detta som en uppgift för andra att närma sig den 
egna personen och inte omvänt. 

5.2. Nätverk B 

Nätverk uppvisar ingen större sektoriell bredd men har däremot en större politisk 
representation vilket en informant menar är ett resultat av ett informellt nätverk: 

− Vi träffas på lunchen och alla berättar om vad de gör. Det är en 
informell struktur som är sanktionerad, annars är det bara 
chefsgruppen som träffas över sektorerna. 

Den politiska medverkan mot bredden i nätverket är till stora delar beroende av nod 7 
vilket framgår av Figur 4. 
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Bygg/energi & miljö 

Bygg 
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Politisk repr. 

Figur 4. Nätverk B. Nodernas färger representerar olika sektorer och blå resp. röd linje representerar 
kommunikationen mellan de två huvudgrupperingarna i nätverket 

 

 

 

Figur 5. Nätverk B. Nodernas färger representerar olika sektorer och linjerna representerar de mest 
frekventa kontakterna, d.v.s en till ett flertal ggr per vecka och en till ett flertal ggr per dag. 
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Den begränsade sektoriella bredden som finns och även den politiska representationen är 
också sårbar eftersom den är beroende av en person. Figur 5 visar hur det mer täta 
samarbetet hålls samman av nod 1. Nod 2 upplever sig dock som den centrala gestalten 
vilket framgår av följande citat: 

− Jag är drivande även informellt annars skulle det inte gå. Det är 
både populärt och impopulärt. 

Samma person upplever sig själv som motorn i den generella implementeringen av 
uthållighetsaspekten i kommunen: 

− Jag har puttat igång det Nu när det är integrerat tar andra över. 
Jag är inte ens inblandad längre. Förut var man ensam i 
frågorna. 

I det täta nätverket sitter i stort sett samtliga rumsligt mycket nära. Informanterna upplever 
att det spelar en viss roll men menar att personliga egenskaper är av större betydelse. 
Sammanfattningsvis speglar kartläggningen av nätverk B en relativt sårbar struktur med 
relativt stor politisk medverkan som dock är beroende av en tradition av informella 
lunchmöten.  

5.3. Nätverk C 

Nätverk C uppvisar en något bredare sektoriell medverkan vilket framgår av figur 7. Ser 
man till det täta nätverket i Figur 8 ser man att bredden bibehålls till stor del även här. 
Mycket tyder dock på att nätverket har etablerats i ett tidigare skede och att man har en 
vana att arbeta sektorsövergripande: 

− Det är aldrig några bekymmer, aldrig någon som säger att det 
där kan jag inte vara med på, inga chefer som säger;- Nä, jag 
avsätter inte personal till detta.  

Samma informant uppger dock att man gör ett subjektivt urval av vilka som bör medverka: 

− Det finns egentligen inga gränser. Vi bildar de arbetsgrupper 
som projektet är betjänt av. 
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Figur 6 Nätverk C Nodernas färger representerar olika sektorer och blå resp. röd linje representerar 
kommunikationen mellan de två huvudgrupperingarna i nätverket 

 

I figur 5 framgår också att nätverket har en kärngrupp med några mer perifera noder utan 
inbördes kontakt. Dessa noder är dock kopplade till flera olika noder i kärngruppen vilket 
gör att de är mindre sårbara, d.v.s. samma information kan förmodas erhållas från ett flertal 
olika personer i nätverket. 
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Figur 7. Nätverk C. Nodernas färger representerar olika sektorer och linjerna representerar de mest 
frekventa kontakterna, d.v.s en till ett flertal ggr per vecka och en till ett flertal ggr per dag 

 

Figur 6 visar också på nätverkets stabilitet då de flesta sektorer är inblandade i det tätare 
nätverket. Ingen nod framstår heller som anmärkningsvärt central. En av informanterna 
vittnar om att det stabila nätverket indikerar ett starkt socialt kapital kring plangruppen 
generellt: 

− Det är alla för alla i vår värld. Ett positivt förhållningssätt till 
varandra som kollegor. Jag känner ingen som bara vill sitta och 
skriva själv. 

Sammanfattningsvis indikerar kartläggningen av nätverk C att ett starkt socialt nätverk 
finns sedan tidigare inom planeringsorganisationen dock till viss del styrd av egna 
omdömen om vilka noder som bör ingå i nätverket. 

5.4. Nätverk D 
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Nätverk D har en mycket begränsad bredd och är samtidigt ett anmärkningsvärt balanserat 
nätverk vilket framgår av nätverkets runda form som indikerar att de flesta noder har en 
inbördes kontakt med de övriga. Balansen resulterar också i att inga grupperingar finns.  
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Arkitekt 

Miljö 

 

Figur 8. Nätverk D, Nodernas färger representerar olika sektorer. 
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Figur 9. Nätverk D. Nodernas färger representerar olika sektorer och linjerna representerar de mest 
frekventa kontakterna, d.v.s en till ett flertal ggr per vecka och en till ett flertal ggr per dag. 

Det täta nätverket i figur 9 visar inga avvikelser från figur 8 vilket säger oss att samtliga 
kontakter är täta. Nätverket sitter rumsligt nära varandra men markant skilt från många av 
kommunens övriga förvaltningar vilken med stor sannolikhet påverkat det täta samarbetet. 
Vid en fråga om så är fallet svarar en informant: 

− Ja, absolut! 

Det rumsligt avskilda och täta, sektoriellt smala nätverket, ger upphov till misstankar om 
att man lätt utesluter, eller inte tar in, personer som befinner sig utanför nätverket. Nod 7 
som befinner sig något mer i periferin än de andra, säger: 

− Jag har inte varit inbjuden till några möten sedan dess. De har 
väl inte sett några skäl till at ta med mig.  

Citatet motsäger till viss del den bild som ges av dennes position i nätverket, vilken kanske 
kan förklaras med hans egen syn på kontakternas art: 

 - 24 - 



  

 

− Jag sitter med i många sammanhang och bockar av. 

Nätverk D uppvisar sammanfattningsvis ett balanserat nätverk som till stora delar kan 
förmodas bero på att nätverket är markant rumsligt avgränsat. Här finns också tecken på att 
man som en följd av detta utesluter vissa sektorer. 

5.5. Nätverk E 

Nätverk E är det enda nätverket med representation från social sektor. Delaktigheten är 
perifer i förhållande till kärngruppen som figur 10 visar och alla utom en kontakt är tät 
vilket framgår i figur 10 Nätverkets relativa robusthet är enligt båda informanterna ett 
resultat av en lång process: 

− Det finns en stabilitet, vi har hållit på så pass länge. 
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Figur 10. Nätverk E Nodernas färger representerar olika sektorer och blå resp. röd linje representerar 
kommunikationen mellan de två huvudgrupperingarna i nätverket. 
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Figur 11. Nätverk E. Nodernas färger representerar olika sektorer och linjerna representerar de mest 
frekventa kontakterna, d.v.s en till ett flertal ggr per vecka och en till ett flertal ggr per dag. 

 

Nätverket indikerar en stabilitet där alla noder ingår i det tätare nätverket som framgår av 
figur 11 men med nod 1 som en svaghet eftersom den utgör den enda starka länk till social 
sektor och till ett flertal andra noder. Personen i frågas innehar en chefsposition utanför 
delprojektet vilket kan indikera en sedan tidigare mer hierarkisk struktur vidmakthålls även 
inom projektet. 
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6. Analys  

I kapitel 3.1 presenterades utvärderingens 5 frågeställningar: 

1) I vilken omfattning har sektorsövergripande planeringsarbete bedrivits?  

2) Hur sårbara är nätverken? 

3) Finns det några indikationer på att socialt kapital påverkat arbetet i positivt 
riktning genom att underlätta samarbetet eller i negativt genom att stänga ute 
någon? 

4) Finns det några indikationer på att proximitet påverkat det sektorsövergripandet 
arbetet och i sådana fall hur? 

5) Finns det indikationer på syntetisk legitimering? 

Nedan redogörs för utvärderingens analys i relation till dessa frågeställningar. 

6.1. Omfattning 

Det samarbete som speglas vid analysen av kommunernas nätverk kring delprojektet 
saknar i de flesta fall en nämnvärd bredd av sektoriell representation initialt. Synen på bred 
medverkan tycks i flera fall vara subjektiv och utgå ifrån den egna personens eller 
gruppens omdöme. Den uttrycks också en egocentrisk syn på samverkan i form av att man 
upplever det som att andra ska närma sig en själv eller gruppen.  

6.2. Sårbarhet 

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

6.3. Socialt kapital 

Den största sektoriella bredden finns i nätverk C och E. I båda dessa fall har man uttryckt 
att det sektorsöverskridande samarbetet inom delprojektet är ett resultat av ett socialt 
kapital byggt under en längre tid av samverkan. Nätverk A som inte uppvisar något tecken 
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på ett redan uppbyggt starkt socialt nätverk ställer sig mest positiva till delprojektet vilket 
visar på att en ambition finns att överbrygga sektorerna. 

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

6.4. Proximitet 

Rumslig proximitet kan i många av kommunerna ha förstärkt de negativa sidorna av det 
sociala kapitalet men också påverkat samarbetet positivt med informella sammankomster 
med bl.a. politiker. Utvärderingen indikerar att det i nätverk D finns en växelverkan mellan 
den rumsliga proximiteten och den fysiska vilken man också är medveten om. 

6.5. Syntetisk legitimering 

Sammantaget så tycks det finna sett möjligt samband mellan bristande eller negativa 
aspekter på social kapital och syntetisk legitimering. Nätverk A visar tecken på svårigheter 
i samarbetet samtidigt som man är medveten om att miljöfrågorna inte är integrerade i 
planeringsarbetet.  I nätverk D visar utvärderingen på svårigheter att se utanför det täta 
nätverket, dels genom den begränsade sektoriella medverkan men även genom att låta 
vissa deltagare stå med officiellt men inte informellt.  

Någon generell giltighet av begreppet syntetisk legitimering kan inte ges i föreliggande 
projekt som är avgränsat i tid och resurser. Begreppet kommer dock att analyseras vidare i 
fortsatta forskningsprojekt av större omfattning.  

6.6. Slutreflektion 

Det har funnits en ambition att bedriva delprojektet som ett aktionsforskningsprojekt. 
Aktionsforskningen kan sägas syfta till samhällsförändring där den deltagande forskaren 
deltar i en förändringsprocess samtidigt som han också återför forskningsresultat till 
processen och på så sätt beforskas alltså även den egna rollen. All samhällsvetenskap 
anses, i varierande grad, påverka de processer de studerar. De man möter i processen kan 
som exempel känna sig pressade att uppvisa en bättre bild av situationen av vad som 
kanske är fallet. Forskarmedverkan kan också förmodas underbygga legitimiteten i 
processen. Eftersom han då själv ingår i den så kan bibehållandet av en kritisk inställning 
försvåras. Att som i föreliggande utvärdering betrakta samarbetet som en struktur 
underlättar möjligheten att de en så objektiv bild som möjligt. Strukturen i utvärderingen 
har utgjorts av det mönster som utgör strategin i den kommunikativa planeringen inom 
ramen för delprojektet Uthållighet i den fysiska planeringen.  
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Delprojektet har fungerat som ett led i omvandlingen mot ett mer kommunikativt 
förhållningssätt, initialt hos de deltagande kommunerna men även med syftet att på sikt 
sprida erfarenheterna till övriga kommuner i Sverige. Utvärderingen visar att kommunerna 
har på format grupper kring sina respektive projekt som i de flesta fall utgjorts av redan 
starka grupperingar. Delprojektet tycks på så sätt ha kommit att utgöra en förstärkning av 
tidigare invanda samarbetsmönster snarare än att initiera nya. De negativa sidorna av 
socialt kapital kan på så sätt ha förstärkas genom att en kumulativ process kan ha 
uppkommit där man underbyggt och ytterligare legitimerat tidigare mönster. Att låta ett 
samarbete uppstå på ett organiskt sätt kan kanske försvåras i en vardag av ständig brist på 
tid och resurser. Utvärderingen tyder på att ”minsta motståndets lag” får gälla, d.v.s. det är 
lättast att arbeta på samma sätt och med samma personer som man annars gör. En redan 
etablerad trygghet inom gruppen gör det lättare att fokusera på uppgiften och gör gruppen 
effektivare i termer av måluppfyllelse.  

Om myndigheten/finansiären av föreliggande forskningsprojekt vill sträva efter formella 
mål uppnås behövs möjligen att en mer formell sektorsövergripande organisation upprättas 
inom respektive kommun. Har de däremot har en mer övergripande målsättning som mer 
handlar om attitydpåverkan kanske inte en formell organisation krävs  

Den övergripande slutsatsen är att man i båda fallen behöver splittra ”gamla” 
konstellationer och bryta invanda arbetsmönster och sociala nätverk för att åstadkomma 
mer stabila, sektorsövergripande strategiska nätverk. 
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