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Förord 
 
 
”Här i byn är vi så eniga att när vi ska dra upp båten står vi alla på samma sida” 

  
Ovanstående talesätt, från en norrländsk by, ger en bra bild av den balansakt som 
samarbete är. Den speglar vad som kan hända trots att alla vill väl men samarbetet 
överskuggar målet. Eller kanske säger den att samarbetet i sig ändå är viktigast för 
byns långsiktiga överlevnad. Båten kan vara en metafor för hela vår moder jord, 
kommunen eller ett enskilt projekt. Alla båtar som ska dras iland behöver kanske 
krafter från flera hål, helst också någon som skjuter på och någon stark som drar. 
Motstående krafter som samverkar är kanske bättre än en homogen kraftkälla. För 
det är väl också detta som delvis är andemeningen med projektet Uthållig Kommun. 
Att hitta sätt att som ta tillvara de olika kraftkällorna på ett sådant sätt att kraften 
inte förspills. Att någon drar lite mer till höger och en annan åt vänster spelar ingen 
större roll om den huvudsakliga riktningen är uppåt, mot stranden. Som forskare vill 
man gärna också vara med och dra upp båten, eller åtminstone vara med och titta 
på. I detta fall genom en utvärdering rörande ”kraftsamlandet. 
 
 Till skillnad från konsulters utvärderingar har forskaren ett tydligt analytiskt syfte 
och grundar sitt arbete i teoretiska förhållningssätt, genom att tidigare forskning och 
analysmodeller används som ledtrådar till att får svar på de valda 
frågeställningarna. Konsultens syfte är ofta närmare kopplat till någon form av 
konkret resultatförbättring. Även om forskarens syfte är av teoretisk karaktär för att 
bidra till forskningsområdets utveckling, kan det också ha normativa inslag. Att som 
forskare direkt vara involverad i den process man forskar kring kallas 
aktionsforskning, en ansats som kan vara problematisk - Det är svårt att studera hur 
båten dras upp om man själv är med och drar. Syftet med denna rapport är istället 
att skapa en så objektiv bild som möjligt till grund för teoretisk reflektion. Därför ger 
inte studien direkt applicerbara resultat, men förhoppningsvis kan den bidra till ökad 
förståelse.  
 
Resultaten från utvärderingen redovisas i två delrapporter varav denna är den 
första. Delrapport II fokuserar på nätverken av kommunikation inom projektet och 
hur detta påverkar och avspeglar samarbetet. 
 
 
Tack för er samverkan! 
Tack också till Energimyndigheten som finansierat forskningsprojektet! 
 
Luleå tekniska universitet 
20051120  
Mariann Mannberg 
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1. Inledning  

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.  
 
Delprojektet Uthållighet i den fysiska planeringen1 utgår från kommunernas 
översiktsplanering, ÖP. Syftet är att belysa den fysiska planeringens betydande roll i, 
och dess möjligheter för, att främja hushållningen med resurser och att utveckla 
kommunernas ÖP mot att integrera aspekter på effektivare energianvändning och 
förbättrat transportsystem. En del av kommunernas arbete skall också vara att skapa 
arenor för olika lokala aktörer inom kommunerna för att på så sätt sprida kunskap 
och skapa dialog (Palm 2005). 
 
I det samhällsövergripande arbetet för uthållighet är en av förutsättningarna ett brett 
förhållningssätt som griper över flera intresseområden, ämnen och sektorer. Orsaken 
är den ökade insikten i hur åtgärder inom skilda sektorer hakar i varandra och leder 
till breda och övergripande orsakssammanhang och effekter. I ett 
uthållighetsperspektiv krävs det därför också ett strategiskt förhållningssätt. Som en 
av informanterna, en kommunal planerare, uttryckte det:  
 

För att kunna vända en atlantångare måste man börja svänga i 
mycket god tid. 

 
Inom projektet uthållig kommun vill man skapa kunskap bl.a. om kommunalt 
strategiskt och sektorsöverskridande samarbete för ökad uthållighet. Med 
föreliggande rapport ges ett bidrag till den kunskapen genom en inblick i det 
samarbete som bedrivits hos kommunerna i delprojektet.   

2. Mot det gröna folkhemmet 

Den välkända beskrivningen av begreppet hållbar utveckling är att vår generation 
skall kunna tillgodose våra behov, utan att äventyra möjligheten för kommande 
generationer att tillgodose sina. Genom att ta fasta på begreppet ”våra behov” kan 
denna vida beskrivning bli konkret och vardaglig. Våra grundläggande behov är vad 

                                                 
1 I rapporten används fortsättningsvis enbart uttrycket ”delprojektet”. 
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vi behöver för att leva våra vardagliga liv i vårt fysiska livsrum som oftast finns inom 
en och samma kommun. När den globala samhällsutvecklingen nu har kommit till en 
punkt där tillfredsställandet av våra behov inte kan leva upp till 
Bruntlandkommissionens formulering så är det på vardagsnivå som många av 
förändringarna måste ske och kommunerna spelar därför en nyckelroll. Eftersom 
våra grundläggande och vardagliga behov ofta får någon form av uttryck i den 
fysiska miljön så är den fysiska planeringens roll central, eller rättare sagt bör den 
vara det. Omvänt så kan därför den fysiska strukturen vara ett styrmedel genom att 
utgöra hinder eller en resurs för att försöka förhindra eller uppmuntra vardagliga 
handlingsmönster. 
 
Vid konferensen Stad i Förändring i Landskrona 2005 talade finansminister Per 
Nuder om ”det sociala framstegets automatik”(Nuder 2005) I välfärdssamhällets 
linda var utvecklingen linjär. Det var en självklarhet att nästa generation skulle få det 
bättre är den förra o.s.v. En del i denna utveckling var bostaden och bilen och allas 
möjlighet att äga och förvalta dessa två symboler för välfärd.   
 

”Det som var själva symbolen för Per Albin Hanssons 
folkhem – den egna villan och så småningom den egna bilen 
– är idag två av våra största miljöproblem” DN (2005)-10-
17) 

 
Folkhemmets trygghetssymboler synliggörs därigenom som källor till många av våra 
miljöproblem. Av utsläpp koldioxid till luften svarar privatbilismen för 11%2 
(Naturvårdsverket, 2005) och av Sveriges totala elanvändning svarar hushållen för 
mer än en tredjedel (Energimyndigheten 2003). Det sociala framsteget är inte längre 
en rak väg utan mer en slingrig stig och där den globala uppvärmningen är ett av de 
största hoten. Det är dock idag ett av regeringens viktigaste mål att minska beroendet 
av fossil energi och ambitionen är att ”avveckla det svenska oljeberoendet på 15 år” 
(DN (2005)-11-02) mycket miljöarbete har gjorts och görs bl.a. genom lokala 
Agenda 21 insatser och med riktade stöd som bl.a. lokalt KLIMP3 och LIP4. Men 
som en DN journalist konstaterar lite syrligt: 

 

”Framför villan står fortfarande en bensinslukande bil, 
kanske till och med två. När kylan kommer knastrar det 
fortfarande i elektriska element eller så är det oljebrännaren 
som hörs i många hus”(DN (2005)-10-17) 

 
Vardagslivets påverkan på miljön tydliggörs av regeringen med begreppet ”Det 
gröna folkhemmet”, som betonar den fysiska samhällsplaneringens roll för ökad 
uthållighet i samhället. 
 

                                                 
2 Siffra för år 2000.  
3 Klimatinvesteringsprogram (Klimatpropositionen 2001:02/55) 
4 Lokala investeringsprogram (Förordning 1998:28) 
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 ”samhällsplaneringen kan fungera som drivkraft för att 
återupprätta det sociala framstegets automatik” (Nuder 
2005) 
 

Såväl i FN: s handlingsprogram Agenda 21 och i EU:s miljöhandlingsprogram 
betonas också den fysiska planeringens betydelse. Den fysiska planeraren har en 
nyckelroll i kommunernas arbete för ökad uthållighet och öppnar för 
sektorsövergripande samarbete, som kanske är nytt för många kommuner. 
 
Ytterligare en nödvändig utgångspunkt för hållbarhetsarbetet i fysisk planering är 
vikten av långsiktig, strategisk planering. Som nämndes i inledningen så har 
delprojektets utgångspunkt varit kommunernas översiktsplanering, ÖP. ÖP är ett 
samlat beslutsunderlag, handlingsprogram, samt en överenskommelse mellan stat 
och kommun om kommunernas markanvändning. ÖP fungerar som kommunernas 
strategiska plan där Plan- och bygglagen, PBL utgör det yttre ramverket. Abdul 
Khakee (Khakee 2000) menar att tiden före den nya PBL, som antogs 1987, 
präglades av motsägelser då miljörörelsen å sin sida skapade en ökad förståelse för 
långsiktig planering samtidigt som osäkerheten inom sociala frågor, ekonomi och 
politik ökade vilket resulterade i en skepsis mot långsiktig planering. När plan och 
bygglagen (PBL) presenterades gavs den en mer generell karaktär och ”… hänsköt 
till planeringspraxisen att reda ut konflikter när de uppstod” (Khakee 2000) 
 
I PBL fastslogs kommunernas ökande självbestämmande över markanvändningen då 
den statliga fastställelseprövningen slopades. Kommunerna fick i stället i uppdrag att 
upprätta översiktsplaner.  Under åren 1990 till 1995 upprättade och antog i stort sett 
alla Sveriges kommuner en ÖP. 1996 fick översiktsplaneringen en utökad uppgift att: 
förvalta och utveckla natur- och kulturlandskapet och den bebyggda miljön så att 
miljöproblem förebyggs och hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 
främjas (Boverket 1996). Formuleringen ger kommunerna ett större men samtidigt 
mer komplext ansvar, eftersom marken inom särskilt den bebyggda miljön har 
många brukare och intressenter i många fall med marknadskrafterna som den 
starkaste. Att exempelvis förhindra företagsetableringar till förmån för enskilda 
intressen kan vara mycket svårt att motivera. Likaså kan det vara svårt att se de 
långsiktiga konsekvenserna av spridda, enskilda åtgärder. En företagsetablering kan 
ha som långsiktig konsekvens att kollektivtrafiken byggs ut vilket i sin tur leder till 
positiva effekter för miljön. Sådana långsiktiga konsekvenser kan bli slumpmässiga 
och mycket svårföränderliga. Inom ramen för en strategisk plan kan konsekvenserna 
förutses på ett bättre sätt och därmed kan åtgärderna anpassas till den framtida 
bilden. Boverket menar att ÖP ”behövs för att sätta in enskilda beslut i sitt 
sammanhang” (Boverket 1996). 
 

2.1. ÖP som sektorsöverskridande arena 

Riksdagen antog 1999 15 miljömål. Samtliga miljömål är sektorsövergripande och 
den dominerande sektoriella uppdelningen inom nämnder och förvaltningar inom 
kommunerna kan alltså ses som ett hinder för att uppnå målen. Den s.k. 
Ansvarskommittén kartlägger för närvarande den framtida ansvarsfördelningen för 
”det gemensamma rummet” (Nuder 2005). Ansvarskommitténs arbete är bl.a. 
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inriktat på hur balansgången mellan nationalstat och regionala intressen skall 
upprätthållas. I kommitténs första delbetänkande, (SOU 2003:123)skriver man bl.a. 
att: 
.  

Sektorisering kan (också) befaras försvåra en hållbar 
utveckling av samhället och hämma tillväxtförutsättningarna 
(SOU 2003:123/161). 

 
I Boverkets (1996) informationsskrift till kommunala politiker Översiktlig planering 
för en hållbar utveckling beskrivs den fysiska planeringen som en sammanhållande 
länk. 
 

”Den fysiska planeringen är sektorsövergripande och kan 
bidra till att miljö, ekonomi- och resurshållningsaspekter 
vävs samman Möjligheterna att skapa en hållbar utveckling 
ligger i att miljö, ekonomi och sociala frågor behandlas 
tillsammans” (Boverket 1996) 

 
ÖP beskrivs alltså som ett sätt att skapa förutsättningar för en ökad övergripande 
samhällelig hållbarhet och kan således ge en ökad förståelse och även ökad 
handlingsberedskap. Boverket ger också en demokratisk dimension åt ÖPs roll: 

 

…genom sin förankring i en planeringsprocess som 
garanterar samråd och insyn (Boverket 1996) 

2.2. Uthållig kommun - Delprojektet fysisk planering 

Delprojektet Uthållighet i den fysiska planeringen har i vissa avseenden bedrivits 
som ett aktionsforskningsprojekt, framförallt med projektgrupperna inom de fem 
deltagande kommunerna Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik 
tillsammans med forskare från Luleå tekniska universitet, representanter från STEM 
och övriga intressenter. Syftet har varit att belysa den fysiska planeringens betydande 
roll i, och dess möjligheter för, att främja hushållningen med resurser och att 
utveckla kommunernas ÖP mot att integrera aspekter på effektivare 
energianvändning och förbättrat transportsystem och skapa arenor för olika lokala 
aktörer inom kommunerna för att på så sätt sprida kunskap och skapa dialog. 
 
Arbetet har pågått sedan hösten 2004 och har bedrivits i form av work-shops i 
respektive kommun samt kommungemensamma seminarier. Kommunerna har 
bedrivit arbetet utifrån egna förutsättningar genom att utgå från en specifik och 
aktuell planeringsuppgift på ett sådant sätt att arbetet naturligt har kunnat integreras 
med de normala arbetsuppgifterna. Arbetet har bedrivits med den s.k. SAMS5 
metodiken framtagen av Naturvårdsverket och Boverket i avsikt att: 
  

                                                 
5 Samhällsplanering med Miljömål i Sverige (Boverket & Naturvårdsverket 2000) 
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”nå sektorsövergripande samarbete… för att integrera miljö-
, ekonomiska och sociala mål i ÖP”(Boverket 2000) 

 
Syftet med föreliggande utvärdering är att analysera delprojektet utifrån vilka 
förhållningssätt för fysisk planering som karaktäriserat det lokala arbetet. Mot 
bakgrund av detta är det mer specifika syftet att diskutera resurser och restriktioner 
för ett strategiskt och kommunikativt samarbete med ÖP som utgångspunkt. 

2.3. Tidigare forskning 

Samhällsplanering som involverar ett stort antal intressen är ofta konfliktfyllda. 
Sådana intressekonflikter beskrivs ofta ur en negativ synvinkel som restriktioner för 
planeringsarbetet. (Gidlund and Hallin 1996) beskriver mark och planfrågor som det 
mest konfliktfyllda kommunala sakområdet. Inte minst ifråga om bevarande kontra 
exploateringsvärden. Sofie Storbjörk beskriver i sin avhandling Vägskäl (Storbjörk 
2001) planeringsprocessen kring riksväg 50 som ”kampen om rummet”. Fokus i 
hennes arbete är att belysa konflikter och ”planerares och beslutsfattares försök att 
på olika sätt hantera och lösa dessa konflikter (Storbjörk 2001). Storbjörks studier 
har utgått ifrån två planeringsförutsättningar: miljöfrågan och politikens förändrade 
villkor vilka bl.a. har lett fram till att den fysiska planeringen successivt kommit att 
involvera bl.a. sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer vid sidan om de rent 
teknokratiska. Storbjörk diskuterar också hur den kommunikativa planeringen får en 
alltmer framträdande roll. Här finns också en koppling till den politiska, 
demokratiska aspekten på bred medverkan i planeringsprocessen. Hennes slutsatser 
är dock dystra när hon konstaterar: ”…planeringens oförmåga att hantera de frågor 
som väcks…” (Storbjörk 2001:263)  
 
Planeringsprocessen som sådan har dock enligt vissa ett stort egenvärde trots 
meningsmotsättningar och öppna konflikter. Bl. a anser Wheeler (2004) att när det 
gäller strävan mot ett mer uthålligt samhälle är själva planeringsprocessen i sig det 
som egentligen spelar roll för att skapa nätverk för de nya idealen. 
 
But it is the activity of planning that matters, whatever the label, and how that 
forward-thinking activity can help promote sustainable development in whatever 
context at hand (Wheeler 2004) 

3. Planeringsprocessens olika ansikten   

Khakee menar att forskningen kring planering oftast fokuserats på att utvärdera 
planen och inte processen som sådan. Som en teoretisk handledning för att 
genomföra utvärderingar av planeringsprocessen delar Khakee upp planeringsteorin i 
åtta olika inriktningar: 
 

1. Rationell planering  

2. Inkrementell planering 
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3. Advokatplanering  

4. Implemetationsinriktad planering 

5. Strategisk planering 

6. Generativ planering 

7. Förhandlingsplanering 

8. Kommunikativ planering 
(Khakee 2000) 
 
Dessa åtta olika perspektiv på planeringsteorin grundas alla på den rationella 
planeringen. Uppdelningen kan bidra till att skapa förståelse för det egenvärde 
processen har för att skapa ett gemensamt förhållningssätt. Hur planering bedrivs 
beror naturligtvis på många olika och/eller samverkande faktorer som till vilken grad 
tidigare policy dominerar och upprätthålls inom organisationen och som kanske 
upprätthålls som planeringstradition även för det omgivande samhällets aktörer. Krav 
på ständigt ökande tillväxt, såväl befolkningsmässigt som ekonomiskt, och krav på 
ökande lönsamhet kan göra det svårt att frångå en rationell planeringstradition.  
 

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

 
Det är rimligt att tro att luckor även uppstår mellan hur man tror sig bedriva 
planering och hur den faktiskt bedrivs. Orsakerna kan delvis vara retoriska d.v.s att 
man har en uttalad och väl formulerad ambition, i vissa fall så väl använd att den tas 
som en verklighetsförankrad sanning. Samarbetet kan också bedrivas i mindre 
informella grupper 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.  
 
Inom den rationella planeringen betraktas planeringen som den mest optimala 
vägen mellan resursanvändning och måluppfyllelse (Khakee 2000). Sett ur ett 
hållbarhetsperspektiv så har rationell planeringen varit en av de största orsakerna till 
dagens miljöproblem. Resurser frigörs och förbrukas för att uppnå kortsiktiga mål 
som oftast är lösryckta ur sitt övriga sammanhang. Att rationell planering bedrivs, i 
många fall utan tanke på de långsiktiga konsekvenserna, kan betraktas som en 
naturlig effekt av tron på det sociala framstegets automatik som diskuterades i 
inledningen. I många fall med en särskild tro på marknadskrafternas förmåga att lösa 
samhälleliga problem.  
 
Ur den inkrementella synvinkeln är planeringen en politisk process där konsensus 
mellan de olika politiska aktörerna är primärt och måluppfyllelse sekundärt (Khakee 
2000). I en starkt miljöinriktad politisk atmosfär kan den inkrementella planeringen 
ge goda resultat för miljön på kort sikt, men kan på längre sikt vara negativ genom 
att kanske inte involvera sociala och miljömässiga aspekter. Den inkrementella 
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planeringen har kallats för konsten att hanka sig fram (the science of muddling 
through). Uthållighet kan här begränsa sig till att bli ett begrepp som används för att 
påvisa en skenbar implementering av uthållighetspolicyn.  
 
Advokatplanering utgår ifrån motsättningen mellan svaga och starka där de svaga 
intressenterna behöver representation av oberoende expertis för att kunna tillvarata 
sina intressen och där planeringen utgör en länk mellan deltagande demokrati och 
expertis (Khakee 2000). Inom advokatplaneringen målet och inte medlen centralt, 
processen ses inte som värdefull i sig. Faran med advokatplanering är en övertro på 
expertis och dess objektivitet. Den kan också antas kunna ge legimitet till att ”köra 
över” svaga intressenter. 
 
Implementationsplaneringen skiljer sig från de övriga förhållningssätten genom att 
lägga fokus på den processen som införlivandet av nya förhållningssätt utgör. 
Implementationsforskningen skiljer på top-down och bottom-up perspektiv. Ur top-
down perspektivet ses framgången med införlivandet av nya förhållningssätt inom en 
organisation som ett resultat av kvalitet på målformuleringar och samarbetsformer 
mellan beslutande och verkställande funktioner. Ur bottom-up perspektivet betraktas 
den verkställande personalens attityder och värderingar som avgörande. De två 
perspektiven kan också kombineras (Khakee 2000).  Sett ur uthållighetsperspektivet 
är implementationsforskningen central. En samsyn på miljöfrågan, från den enskilde 
medborgaren till offentliga instanser, är nödvändig för att skapa ett mer uthålligt 
samhälle. För möjlighen att arbeta sektorsöverskridande är införlivandet av ett mer 
kommunikativt förhållningssätt centralt.  
 
Den strategiska planeringen bygger på en ökande medvetenhet om samhällets 
komplexitet och sambanden mellan olika åtgärder, skeenden och företeelser i 
samhället och bygger därför även den på ett kommunikativt förhållningssätt. 
Planeringen är inte linjär utan cyklisk och stegvisa åtgärder mot en gemensam vision 
snarare än en fastställd plan (Boverket 2000). Den strategiska planeringen är också 
nödvändig i ett uthållighetsperspektiv, som även diskuterades i kapitel 2:2 och 
bygger i viss mån på hur väl just det perspektivet implementerats. Den strategiska 
planeringen bygger på ett gemensamt perspektiv, eller vision, om framtiden för det 
geografiska avgränsade området. (Mintzberg 2000) beskriver strategi som en plan 
och ett mönster i form av att ett gemensamt handlingsmönster upprätthålls över tid: 
 

”Strategy is also a pattern, that is, consistency in behaviour 
over time” (Mintzberg 2000) 

 
Den strategiska planen verkar sammanhållande, i tid och rum, för åtgärder under 
vägen. Med ett brett förhållningssätt är den geografiskt avgränsade strategiska 
planringen generativ Den generativa planeringen bygger på ”interaktion mellan 
berörda aktörer i planeringsprocessen” Den generativa planeringen benämns även 
som nyhumanism och betecknar ett närmande mellan planeraren och medborgaren 
vilket bygger på en mer småskalig samhällsorganisation (Khakee 2000:31) Syftet 
med den generativa planeringen är bl.a. överbrygga det begreppsmässiga gapet 
mellan expertis och medborgare där planeraren själv fungerar som brygga. Enligt 
vissa teoretiker en förutsätter den också en lokal förankring hos planeraren. Sett ur 
det gröna folkhemmets perspektiv där vardaglivets handlingsval är av central 
betydelse så är det generativa planeringen viktig. I det mindre samhället kan den 
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dock antas kunna försätta planeraren i svåra situationer mellan privata och 
samhälleliga intressen. Sådana intressekonflikter kan också uppkomma inom 
Förhandlingsplanering som beskrivs som ”samverkan mellan offentliga 
myndigheter och marknadens aktörer för att sluta avtal om samarbetsprojekt” 
(Khakee 2000:33) Förhandlingsplaneringen har i viss mån betraktats som elitistiskt 
då planeringen anses ske i slutna processer och kan betraktas som en motsats till en 
deltagande demokratisk process.  
 
Den kommunikativa planeringen anses inom planeringsteorin som en kombinerad 
förklarande och normativ ansats.  
 

”Den anger hur etisk en samhällskritisk planering bör vara” (Khakee 2000:34) 
 

Kommunikativa planeringsprocesser 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) Den kommunikativa planeringen kan ses 
som en planeringsutopi och kan kanske betraktas som en del av en process mot en 
fungerande strategisk planering. Meindl (1996) menar att kommunikationens 
ramverk, ett gemensamt förhållningssätt, kan förena en grupp som har olika 
uppfattning i sakfrågan: 

 

”The framing of communication refers to the form people use 
to construct a picture, regardless of its contents, rigid or 
flexible perceptions of an issue. People may hold very 
different pictures of reality and still agree on the way they 
frame them. It is thus possible for groups to simultaneously 
agree and disagree, an essential component of collective 
learning” (Meindl 1996). 

 
 
Inom delprojektet har processen bedrivits som en kombinerad kommunikativ och 
strategisk planeringsprocess. Syftet har delvis varit att skapa ett sådant gemensamt 
ramverk som Mindl beskriver i citatet ovan. Ett sådant ramverk kan vara en 
strategisk plan. Kommunernas ÖP skulle således kunna fungera som en 
samarbetsarena för olika sektorer, där utrymme finns för olika uppfattning om 
sakfrågor men som skulle kunna generera ett kreativt planeringsarbete 
 
Den strategiska planeringsprocessen av markanvändningen i kommunerna är, som 
diskuterades i inledningen, central för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Den 
strategiska planeringen bygger på ett kommunikativt förhållningssätt men med större 
konkret målinriktning. Ur den rationella planerarens synvinkel kan den 
kommunikativa planeringen betraktas som ett onödigt förbrukande av tid och 
resurser vilket kan försvåra gemensamt strategiskt arbete.  
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En sådan konkret förankring kan vara ett sätt att underlätta en kommunikativ process. 
En gemensam vision om en avgränsad fysisk/geografisk plats kan fungera som 
samordnare av intressen och ge en gemensam inblick i alla de komplexa samband av 
funktioner och intressen som platsen utgör. 

4. Öppna intervjuer 

Syftet som också beskrevs inledningsvis är att generellt belysa olika sätt att förhålla 
sig till fysisk planering i kommunerna och mot bakgrund av detta att det mer också 
att diskutera resurser och restriktioner för ett strategiskt och kommunikativt 
samarbete med ÖP som utgångspunkt. 
 
Eftersom bedömningen av vad som är resurser och restriktioner för att bedriva 
planering kan antas vara subjektivt så har utvärderingen utgått ifrån de deltagande 
personerna i delprojektet i ett slumpmässigt urval av 2 personer från varje kommun.  
Öppna intervjuer genomfördes under perioden 20051013-20051116. Sammanlagt 
intervjuades alltså 10 personer och resulterade i ungefär samma antal timmar 
bandupptaget material. Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive 
arbetsplats. Intervjuernas var öppna i syfte att fånga informanternas subjektiva 
perspektiv på samarbetet i kommunen. Öppna intervjuer innebär att intervjun mer har 
karaktären av en dialog mellan forskare och informant utan i förväg fastställda 
frågor. Syftet är att fånga vad som verkligen är centralt ur informantens synvinkel 
och att undvika att han eller hon styrs av i annat fall uppgjorda frågeställningarna. Ett 
öppet förhållningssätt kräver därför ofta att teoribildningen sker i ett växelvis arbete 
med analysen av det empiriska materialet. 
 
I detta fall innebar det att teoribildningen kom att fokusera på olika förhållningssätt 
till strategisk, kommunikativ planering generellt inom kommunen och specifikt inom 
delprojektet. 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). 
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5. Resultat 

Resultaten från de genomförda intervjuerna redovisas med ett urval av citat som 
anses representativa för olika förhållningssätt och attityder. Vid intervjuerna 
framkom skilda förhållningssätt till kommunal planering. Ett mer rationellt 
förhållningssätt finns kvar inom de flesta kommuner, en inställning som upprätthålls 
framförallt på grund av en snabb utveckling som kräver snabba beslut. Det rationella 
förhållningssättet är dock oftast mer uppmärksammat utifrån än av den rationella 
planeraren själv vilket följande citat ger uttryck för: 
 

− det politiska målet med ÖP är för dem bara att ha det klart innan valet  
 

− Jag tror att folk är resultatinriktade. Vad får jag ut av stunden jag lagt ner. 
 

− Jag som planerare ser ju vilken roll planeringen kan ha. Nu kommer den in i 
efterhand för att städa upp 

 
Här finns dock även utrymme för en förståelse: 
 

− Jag tror det är en naturligt mänsklig grej att tycka att varför ändra på något 
som går så bra. 

 
Krav på snabba beslut kan antas leda till ett mer förhandlingsinriktat 
förhållningssätt där förutsättningarna för samråd på objektiv grund försämras: 
 

− Vi skriver ibland politiska yttranden som de själva borde skriva och inte vi i 
våra tjänstemannaroller. Subjektivt, vi mörkar sanningen ibland, de kommer 
in och säger: ta bort det och det ordet. Det äventyrar ju demokratin.  

 
Konflikter mellan det rationella och det strategiska förhållningssättet ger ibland 
upphov till ett inkrementellt förhållningssätt vilket kan vara ett uttryck för en 
svårighet att hantera situationen.  
 

− Ja, man sopar …i ambitionen att komma till konsensus sopar man saker 
under mattan eller så vinner den starke. 

 
Genom att påvisa att man har bred representation från olika sektorer legitimerar man, 
mer eller mindre medvetet, det rationella förhållningssättet: 
 

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

 
Ett steg längre på vägen har man kommit med ett implemetationsinriktat 
förhållningssätt där delprojektet i vissa fall tycks ha spelat en stor roll: 
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− Ett jätteintressant projekt. Det populära begreppet uthållighet har 
implementerats i tankesättet. Vi har verkligen börjat tänka här i 
planeringsarbetet och politiska yttranden.  Vi hade inte fått det till oss på 
samma sätt annars. I alla fall inte lika snabbt. 

 

− Jättespännande att vi tvingas ha kontakt och närma oss varandra 
 

− Det har blivit tydligare diskussioner om samhälle, energi mm har fått en helt 
annan roll och blivit tydligare, en fördjupning och tydliggörande 

 
 Ett väl införlivat,  långsiktigt strategiskt förhållningssätt uttrycks enbart av ett fåtal 
informanter.  
 

− Vi bygger ju system som blir kvar 
 

− Många små åtgärder leder till en uthållig förvandling av samhället. Med den 
fysiska planen som arena integreras uthållighetsfrågorna. Det går inte att 
vända drastiskt 

 
 
När den upplevs som införlivad ger den en insikt i att sårbarheten minskar.  
 

− 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. 

 
Sårbarheten blir tydligare i den lilla kommunen än i den större.   
 

− I mindre kommuner är det annorlunda. I storstäderna en det annan struktur. 
Där bär organisationen frågorna istället för personen. 

 
 Den mindre kommunen ger också möjlighet till ett generativt förhållningssätt: 

 

− Bra därför att man en fattbar konkret uppgift. Geografiskt begränsad så att 
tiden inte går åt till att hantera volym. Det blir greppbarare och lättare att 
hitta de som är berörda, nära människan. 

 
Närheten upplevs dock som tudelad. Möjligen kan den uppmuntra till rationella 
beslut genom förhandlingsplanering: 
 

−  Man är synlig ute på by. Man vet vem alla är. Även politikerna rör sig på 
stan. Man haffar dem ”hörrudu”. Det är både på gott och ont.  

 
Storleken på kommunen, gruppen eller organisationen kan också påverka 
möjligheterna för ett mer kommunikativt förhållningssätt att få fäste: 
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− Viktiga att vara på samma våglängd. Kärvar det till sig börjar man istället 
skriva yttranden. Det är stor skillnad mellan stor och liten organisation. 

 
I något enstaka fall upplever man det kommunikativa förhållningssättet som väl 
implementerat och man uttrycker en stor öppenhet: 
 

− Det finns egentligen inga gränser. Vi bildar de arbetsgrupper som projektet 
är betjänt av. 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. 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. 

 

− Vi började skriva en traditionell markanvändningsplan men från miljöskydd 
fick man oss att inse, öppna ögonen för att det fanns andra värden, så vi tog 
ett omtag och gjorde om ÖP.  

 

− Det viktigaste resultatet är kunskap, nya förhållningssätt mm. Mer en 
utbildning som appliceras på en uppgift 

5.1. Resurser och restriktioner för uthållig planering 

Att inte låta processen ta tid och bedriva kommunikativ planering i en rationellt 
präglad miljö kan var fruktlöst och motverka sitt syfte genom att urholka 
legitimheten för den kommunikativa planeringens möjlighet: 
 

− Om alla sitter och fyller i något och sedan inte vet var i systemet det ska 
passa in så blir det meningslöst. Om man inte har tilltro till resultatet. 

 
Det finns naturligtvis en mängd faktorer som påverkar hur man bedriver planering 
och som kan betraktas som resurser respektive restriktioner beroende på vad man vill 
uppnå. Den övergripande restriktionen för ett brett samarbete är den kommunala 
sektorsuppdelningen som många kommuner försöker överbrygga med hjälp av breda 
samrådsgrupper. En faktor är det faktiska, fysiska avståndet mellan representanter för 
olika sektorer. I de flesta kommuner har detta inneburit en kombinerad miljö- och 
planavdelning. I den mindre kommunen är det av naturliga orsaker lättare att 
upprätthålla ett tätt samarbete över sektoriella gränser, framförallt genom att man kan 
träffas regelbundet och informellt. 
 

− Det fysiska avståndet spelar roll… 
 

− Ett kitt behövs. 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. 
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Att avstå ifrån informellt umgänge kan vara ett sätt att upprätthålla en hierarkisk 
position, eller omvänt, så kan bristande kommunikation inom en grupp göra att en 
distans bibehålls. 
 

− Han är alltid på språng och fikar aldrig med oss andra. 
 
Närheten upplevs dock inte alltid som positiv: 
 

− Vi sitter så pass nära så man blir lätt förledd att skriva politiska beslut. Jag 
skulle vilja ha en skarpare gräns där de stod för visionerna. Det är lite dåligt. 
De ska inte peta i våra tjänstemannafrågor. 

 
Personliga egenskaper anses av många informanter som orsaker till hur väl 
samarbetet fungerar och där man är påfallande positiv till den egna rollen och negativ 
till andras: 
 

− Drömorganisationen? Inte organisationen utan personerna. 
 

− ..det är väldigt personberoende, inte beroende på formell organisation. 
 

− Man måste orka bli förbannad ibland också. 
 

− Från de andra är det väldigt trögt 
 
En mer pragmatisk inställning till den egna rollen uttrycks också: 
 

− Jag är drivande även informellt. Det är både populärt och impopulärt. 
 
Kommunens storlek upplevs som både resurs och restriktion. Ofta är detta också 
kopplat till tid och pengar: 
 

− Dilemmat i den lilla kommunen är brist på resurser. Basarbetet är i sort sett 
lika. Vi har brist på expertis. Vi tar istället in konsulter vilket syns på 
räkningarna. Därför väljer vi ibland att avstå. 

 

− En grundsten är att folk har jättemycket att göra. 
 

− Kommunerna har fått mer att göra för mindre pengar. Kommunerna går 
dåligt och staten går bra.  

 

− ÖP skulle kunna vara arena om man tog sig tid att sitta ner och fundera. 
 
Sammanfattningsvis är en övergripande restriktion brist på tid, inte minst till 
eftertanke. Det framkom även att många upplever sig planera strategiskt och att man 
har en kommunikativ planeringsprocess. Ofta sker dock samverkan ex ante, dvs. 
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efter planer upprättats. Fysiska sektorsgränser, i form av all man sitter på olika 
våningsplan eller ibland olika hus påverkar hur väl samarbete fungerar. Det finns 
också indikationer på att man väljer att hålla ett avstånd medvetet.  

6. Konklusioner 

Långsiktig strategisk och kommunikativ planering är långt ifrån införlivat i alla 
kommuner. Medvetenheten om dess potential och kopplingen till uthållig 
samhällsplanering finns dock mer eller mindre uttalat hos de flesta, liksom 
ambitionen att nå en fungerande process. Ett rationellt förhållningssätt kan vara 
ödesdiger för långsiktig hållbarhet med samtidigt är den ofta nödvändig i planerarens 
vardag som ofta saknar resurser, framförallt i tid, för mer långsiktiga strategier. Man 
kan anta att samhällets, fortfarande dominerande, krav på ökad tillväxt är ett av de 
stora hindren såväl i tillväxtregionen som i kommuner med minskande tillväxt. Den 
oundvikliga rationella planeringen borde kunna finna en plats inom en yttre 
strategisk ram 
 
Det rationella står ofta alltså i motsatsförhållande till det strategiska och 
kommunikativa och kan bli en stark källa till konflikter. Trots det så bör man hålla i 
åtanke att det snarare är det omgivande samhällets krav och förhållningssätt som är 
den styrande faktorn och inte den enskilde planeraren som nog, oavsett 
förhållningssätt har kommunens bästa i åtanke.  
 
Implementationsprocessen, mot bredare kommunikativ och strategisk planering, som 
sådan, såväl i samhället i stort som inom kommunen är alltså av stor betydelse för 
vår möjlighet att bygga ett mer hållbart samhälle. Den minskar organisationens 
sårbarhet då den infiltreras horisontellt i alla sektorer. Planeringsprocessen är en del 
av en process på vägen dit som måste få ta tid och resurser i anspråk och få tillåtas ha 
ett värde som inte alltid hänger samman med måluppfyllelse.  
 
Avslutningsvis ett citat från en informant som uttrycker just detta: 
 

− Alla var delaktiga trots att kanske inte alla var så aktiva. Så kan man driva 
planarbetet framåt. Vi vet ju inte om det blir bättre eftersom vi inte har något 
att jämföra med. Det måste dock få ta lite tid i början för att alla ska få tid att 
låta det mogna in. Det måste få komma inifrån. Det går inte att övertyga 
människor.  

 
Samma informant ger oss också en möjlighet att reflektera över om inte det 
kommunikativa förhållningssättet kanske ändå är det mest rationella när det kommer 
till kritan: 
 

− Men man vinner också tid på det i längden genom att planprocessen blir 
kortare med mindre synpunkter mot slutet 
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Som en fördjupning av hur kommunikationen pågått inom kommunerna  har även en 
s.k. social nätverksanalys genomförts inom delprojektet. Resultaten från denna 
redovisas i Mot uthålligt samarbete, Delrapport II. Där också resultaten diskuteras 
sammanfattande. 
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